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1. Resumo do Plano de Trabalho 

 O presente plano de trabalho tem por objeto a relação entre os conceitos de justiça, 

decência e dignidade a partir, sobretudo, das obras “Uma Teoria da Justiça”, de John Rawls, e 

“The Decent Society”, de Avishai Margalit. Mais precisamente, a investigação pretendida 

consiste na análise do conceito de decência enquanto não humilhação no contexto 

institucional e sua viabilidade para a fundamentação de um sentido alternativo de dignidade 

humana (material/contingente).  

2. Introdução 

 O que é justiça? Qual é a sociedade justa? A partir de quais critérios devemos 

reconhecer a justiça no contexto de práticas institucionais? A importância desses 

questionamentos reside, sobretudo, em seus impactos políticos, isto é, na preocupação em 

elucidar as condições sob as quais podemos afirmar que o Estado age legitimamente em 

relação aos seus membros. Em outras palavras, podemos entender que a discussão do “justo”, 



em termos institucionais, está tradicionalmente vinculada à pergunta “O que a comunidade 

política pode exigir dos seus dependentes?”. Por isso, desde a Antiguidade, diversos foram os 

filósofos que se empenharam em responder essas questões. Muitos teóricos contribuíram 

elaborando parâmetros a partir dos quais se pretende avaliar a correção ou incorreção das 

ações políticas e jurídicas, propondo respostas variadas em relação à natureza da justiça e da 

sociedade justa. 

 Tradicionalmente, portanto, a “justiça” parece ser o critério utilizado por excelência 

pelos teóricos para atribuir ou não legitimidade às instituições governamentais. John Ralws, 

por exemplo, preocupou-se em construir uma Teoria da Justiça a fim de perscrutar os critérios 

essenciais de legitimidade das práticas institucionais, tendo concluído pela indissociabilidade 

entre justiça e equidade. Contudo, o autor Avishai Margalit propõe uma abordagem teórica 

distinta da tradicional. Não obstante tenha por objeto, assim como Ralws, as instituições 

governamentais, Margalit se distancia deste na medida em que parece sugerir a apuração de 

seu objeto a partir de um critério notadamente diferente (MURMANN, 1999). Em outras 

palavras, Margalit escolhe analisar o seu objeto a partir do conceito de “decência” ao invés de 

“justiça”. O conceito de “decência”, por sua vez, é apresentado como negativo e 

substancialmente ligado ao conceito de “humilhação”. Inquirindo-se acerca dos fundamentos 

de tal inovação conceitual, poder-se-á compreender o papel e as potenciais limitações do 

conceito de “justiça” em face do de “decência”.  

3. Justificativa 

 Frequentemente relacionada à justiça, a dignidade humana revela-se um tema muito 

caro aos jusfilósofos. Isso se deve, principalmente, as tentativas de inserir nas cartas políticas 

um conceito que conduza a humanização das instituições políticas e jurídicas, isto é, que 

garanta a justiça na prática das instituições governamentais e proteja os cidadãos contra 

condições, atos ou normas que violem um conjunto mínimo de condições de vida sem os 

quais é impossível reconhecê-los como pertencentes à comunidade humana. Posto isso, em 

aproximação ao objetivo de proteção universal dos direitos humanos, o conceito de dignidade 

costuma assumir um sentido absoluto – tem-se que todos os indivíduos são dignos, já que a 

dignidade é um valor intrínseco à humanidade e, por isso, devem ter um conjunto de 

pretensões respeitadas – e, ao mesmo tempo, formal – entende-se que a dignidade é o que 

garante a titularidade universal de direitos fundamentais. Contudo, um conceito nesses moldes 

possui limitações significativas no auxílio à identificação de situações de indignidade 



(sobretudo devido à amplitude de seu conteúdo, que é incapaz de informar de forma 

satisfatória o rol de direitos compõe condições de vida digna), dificultando a sua 

operabilidade.   

 Buscando superar tais empecilhos frente à crescente demanda de resolução dos 

desacordos morais nas sociedades contemporâneas, ergue-se o debate de uma alternativa 

conceitual contingente - sem necessária fundamentação transcendental e conteúdo apriorístico 

- capaz de dialogar com as práticas sociais de uma comunidade política e auxiliar na 

identificação de condições e atos concretos de indignidade, servindo, portanto, como um 

importante meio para combatê-los. Assim, de uma perspectiva positiva, associa-se o conceito 

contingente de dignidade à realização de um modo de vida eleito pela comunidade, aquela 

forma de vida tida pela coletividade como digna (MATOS, 2018, p. 11-14).  

 Simultaneamente, tal forma de vida funciona como um fim legítimo que justifica um 

conjunto de direitos jurídicos (vez que tais pretensões são tidas como imprescindíveis ao 

desenvolvimento da vida digna). Ilustrando a mudança de perspectiva desejada, podem-se 

analisar brevemente as expressões seguintes: “Por que os seres humanos possuem dignidade, 

vale o seguinte conjunto de direitos”; e “Para que os seres humanos possam viver com 

dignidade, vale o seguinte conjunto de direitos”. A primeira carrega consigo o sentido de um 

uso absoluto do conceito de dignidade, fundamentado de forma transcendental e com 

conteúdo pré-definido, enquanto a última representa o sentido aqui pretendido, i.e, aquele no 

qual o que informa o conteúdo da dignidade é o modo de vida compartilhado pela 

coletividade.  

 De outro giro, a fim de identificar as condições sob as quais não se pode, de forma 

alguma, reconhecer uma situação como digna, recorre-se a noção de profunda humilhação, 

cujo núcleo pode ser entendido como uma grave violação da autonomia, de forma a 

impossibilitar a autodeterminação dos sujeitos quanto ao planejamento de suas próprias vidas, 

fornecendo boas razões para que se sintam impotentes para fazer escolhas importantes em 

relação a si mesmos (MATOS, 2018, p. 14-17). Sob essa perspectiva, a positivação da 

dignidade tem como condão possibilitar reações eficazes contra potenciais tentativas do 

Estado de humilhar os seus dependentes. Em outras palavras, a associação entre dignidade, 

humilhação e formas de vida é importante para entender e propor limitações aos governantes 

perante os governados. 



 A partir disso, quer-se considerar a dignidade enquanto conceito material, contingente 

e negativo, isto é, a dignidade humana como não humilhação no contexto institucional. 

Versando justamente sobre o tema, em obra intitulada “The Decent Society”, o autor Avishai 

Margalit distingue-se ao propor o conceito de decência, relacionado à dignidade enquanto um 

estado de não humilhação. Não se trata, contudo, de mera fuga de um conceito positivo - 

dignidade como realização dos princípios da liberdade e da diferença (RAWLS, 1999, p. 53) - 

para um negativo - dignidade como “não injustiça”, ou até mesmo indignidade como injustiça 

- já que Margalit não equipara os termos “humilhação” e injustiça. Ao invés disso, identifica 

situações justas (cumpridos os critérios de justiça propostos por Rawls) e eficientes, mas 

ainda assim humilhantes (MARGALIT, 1996, p 277). O autor desenvolve, então, uma 

inovação conceitual.  

 Logo no prefácio da obra, Margalit anuncia que discutir e entender os moldes de uma 

sociedade decente talvez seja mais urgente do que os de uma sociedade justa (MARGALIT, 

1996, p. ix). Isto significa, como já foi adiantado, que a maneira como o autor israelense o 

desenvolve o conceito de humilhação pode ser vantajosa para identificar situações de grave 

violação ao auto-respeito (equiparável a dignidade da pessoa humana), que não podem ser 

reconhecidas a partir do conceito de justiça. Em outras palavras, ao conceito de justiça seria 

inerente uma limitação (“ponto cego”), por meio da qual a censura para flagrantes violações a 

dignidade humana não poderia ser fundamentada. Posto isso, a fim de melhor compreender a 

relação entre dignidade e humilhação sob a ótica de Margalit, é preciso esclarecer: em que 

sentido o termo “humilhação” é por ele empregado? 

 De início, destaca-se que a humilhação pode existir na relação entre particulares 

(relação horizontal) e entre Estado e governados (relação vertical). O primeiro caso não é o 

foco da presente pesquisa, sobre ele basta elucidar que aquela sociedade na qual os membros 

não humilham uns aos outros é identificada por Margalit como civilizada, não sendo 

entendida por ele como uma sociedade necessariamente decente (MARGALIT, 1996, p. 1). Já 

o segundo caso compreende o objeto deste empreendimento científico, deve ser entendido 

como a situação na qual as instituições governamentais (instituições políticas ou jurídicas) 

fornecem boas razões para que seus dependentes considerem seu auto-respeito violado. Sobre 

isso, importa ressaltar que o autor desenvolve uma investigação normativa sobre o conceito de 

humilhação, e não psicológica: 



“This a normative rather than a psychological sense of humiliation. On the one hand, 

the normative sense does not entail that the person who has been provided with a 

sound reason for feeling humiliated actually feels that way. On the other hand, the 

psychological sense of humiliation does not entail that the person who feels 

humiliated has a sound reason for this feeling” (MARGALIT, 1996, p. 9).  

 Ademais, o autor afirma que Rawls adota uma abordagem normativa, preocupando-se 

tão somente em identificar situações de humilhação em normas institucionais. De outro giro, 

prefere uma abordagem concreta, ou seja, afirma que pretende desenvolver critérios de 

reconhecimento da humilhação no real comportamento institucional preocupação ilustrada 

pela questão: “A partir de quais critérios pode-se reconhecer uma situação de humilhação 

partindo da análise da conduta concreta de representantes institucionais?” (PIROLI, 2017, p. 

65). Ainda em relação à diferença entre os projetos de Rawls e Margalit, deve-se acentuar:  

“Avishai Margalit writes in the shadow of Rawls. He wishes to soften the Rawlsian 

project in two significant ways. First, Margalit is reluctant to offer a theory; his 

preference, reflecting British styles of philosophy, is to explore the meaning of 

concepts which touch on moral matters, and in this manner to establish that, when 

we enter such contested terrain, we know what we are talking about. Second, he 

shifts the discussion away from Rawls's notion of justice as fairness. On Rawls's 

account, a just society is one in which every individual, by imagining himself in the 

possible place of every other individual, seeks a rough kind of equality, especially 

with respect to such primary goods as basic liberties and material satisfactions. 

Margalit, by contrast, believes that our goal should be a society containing 

institutions which avoid humiliating people. He calls such a society decent, as 

opposed to just, civilized, tolerant or fair” (WOLFE, 1996, p. 33-37). 

 Embora dedique parte do seu livro para comparar expressamente as noções de justiça e 

decência, Margalit oferece uma resposta inconclusiva acerca da relação entre esses dois 

conceitos. Por isso, diante do exposto, questiona-se: afinal, quais são as vantagens em se 

adotar o conceito de decência em detrimento do conceito tradicional de justiça na análise das 

instituições governamentais?  

 Em resposta preliminar a essa questão, tem-se a seguinte hipótese: o conceito de 

decência é vantajoso em relação ao de justiça na análise das instituições governamentais por 

que alcança uma maior amplitude de ações institucionais. Em outras palavras, a hipótese 

pressupõe a existência de condições, atos ou normas simultaneamente classificáveis como 

justos, por meio dos critérios informados pela teoria rawlsiana, e não decentes, ou seja, 



humilhantes sob a perspectiva do pensamento de Margalit. Satisfeita essa condição, dar-se-á a 

hipótese como verdadeira.  

4. Objetivo geral 

 Entender quais as diferenças e inovações trazidas pelo autor Avishai Margalit com a 

sua proposta de análise das instituições governamentais a partir do conceito de “decência” ao 

invés de utilizar o conceito de justiça, tradicionalmente preferido. 

5. Objetivos específicos 

5.1.  Esclarecer o conceito de “sociedade justa” segundo Ralws em “Uma Teoria da Justiça”. 

5.2. Esclarecer o conceito de “sociedade decente” segundo Margalit em “The Decent 

Society”. 

5.3. Comparar os conceitos de “justiça” e “decência” em relação à análise de instituições 

governamentais. 

5.4. Analisar a existência de possíveis vantagens no uso do conceito de “decência” quando 

comparado ao de “justiça” tomando por critério a melhor operabilidade do conceito de 

“dignidade humana”. 

6. Materiais e métodos 

 Para que se alcance o fim almejado de forma sistemática e precisa, fez-se necessário 

selecionar uma metodologia para a sua realização. Segundo a autora Violeta Refkalefsky 

Loureiro, na obra “A Pesquisa nas Ciências Sociais e no Direito”, este tipo de trabalho 

acadêmico pode ser classificado de quatro formas: quanto à finalidade, ao desenho na 

metodologia, à origem dos dados e informações diversas utilizadas e conforme a natureza dos 

dados coletados. 

 No que se refere à pesquisa que se pretende empreender a partir deste projeto, possui a 

finalidade teórica, visto que busca esclarecer, relacionar e comparar os conceitos acima 

mencionados. Ademais, seu procedimento metodológico possuirá o condão de responder a 

perguntas, vez que foi planejada a partir da necessidade de resposta a uma pergunta problema. 

Já quanto à origem dos dados e informações diversas utilizadas, classifica-se como 

bibliográfica (terá por fundamento materiais já elaborados – dentre os quais livros, artigos 

científicos, publicações periódicas em revistas etc.). Por fim, conforme a natureza dos dados 



coletados, trata-se de pesquisa com dados secundários, devido fundamentar-se em materiais já 

elaborados (ou seja, não se preocupando em produzir dados originais como entrevistas, 

questionários etc.). 

 Enquanto etapas da pesquisa, pretende-se cumprir: levantamento das obras referentes 

ao tema pesquisado, seleção de textos a partir da análise conjunta da pesquisadora e do 

orientador, leitura e fichamento dos textos selecionados, discussões e debates semanais com o 

orientador para a melhor adequação desta pesquisa com o seu projeto conjunto ao Instituto, 

presença em discussões em classes oferecidas pelo orientador, elaboração de relatório parcial 

e final, participação de eventos referentes à Iniciação científica e elaboração de artigo final. 

7. Cronograma 

ATIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Levantamento 

das fontes 

primárias 

            

2 

Levantamento 

das fontes 

secundárias 

            

3 

Leitura e 

Fichamento dos 

Textos  

            

4 
Elaboração do 

relatório parcial 
            

5 

Encontro e 

discussão com o 

orientador  

            

6 

Participação na 

disciplina 

“Filosofia da 

Dignidade 

Humana”, 

PPGD (2º P.L.) 

            

7  

Apresentação do 

trabalho em 

conferência  

            

8 
Elaboração do 

relatório final 
            



9 
Submissão de 

artigo 
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