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1. Resumo do Plano de Trabalho 

O presente plano de trabalho tem por escopo inquirir em que medida é possível 

reconstruir o conceito de dignidade humana a partir das críticas epistemológicas 

levantadas pela filosofia nietzschiana. Percebe-se que na conjuntura hodierna, a 

ideia de dignidade possui um déficit normativo em função de sua moldura 

metafísica. Um dos filósofos que mais combateu as falsas pretensões de 

objetividade da metafísica foi o alemão Friedrich Nietzsche sendo, portanto, um 

pensador cardeal nesta pesquisa. A importância deste estudo se assenta na 

premente necessidade de justificação da responsabilidade ética dos indivíduos, 

pois ao se pensar um conceito não metafísico de dignidade humana, cria-se as 

condições necessárias para a fundamentação da obrigação de respeito entre os 

sujeitos da comunidade humana que partilham de visões metafísicas distintas ou 

ainda aos que não subscrevem nenhuma destas visões. A pesquisa explora, 

também, a teoria do reconhecimento em Nietzsche, pois o status de digno está 

intrinsecamente ligado a uma demanda de reconhecer o outro como merecedor 

de respeito, por vezes matizado em um direito. A hipótese postulada é que o 

Übermensch (além-do-homem), assim como os “indivíduos exemplares”, 

arquétipos idealizados de sujeitos virtuosos e livres, possam fornecer uma 

axiologia concisa capaz de apontar o caminho a ser trilhado pela atual sociedade 

rumo ao seu autodesenvolvimento e no, contexto do trabalho, a direção possível 

para a reconstrução do conceito de dignidade humana. 
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2. Introdução  

Na obra “Relatar a si mesmo: crítica da violência ética”, Judith Butler inicia 

sua análise sobre o status epistêmico da ética contemporânea partindo de um 

diagnóstico adorniano. Segundo ela, Adorno compreendeu o horizonte moral da 

modernidade como a Zersetzung (decomposição) do ethos coletivo, fato que longe de 

ser lamentado é celebrado como o abandono de um ethos intrinsecamente conservador. 

Sob essa luz, a história da ética moderna pode ser pensada como um processo irregular 

de desconstrução de certos marcos éticos comuns, não se pressupondo com isso que o 

momento histórico anterior à modernidade seja caracterizado por univocidade moral, 

mas pela idealização de uma unidade de valores como, por exemplo, na hipóstase do 

nacionalismo empreendida pelos regimes ditatoriais do século XX.  

O diagnóstico de Adorno nos encaminha a algumas direções. A primeira, 

marginal no escopo deste trabalho, consiste na importância das reverberações do 

desacordo ético no Estado e suas estruturas. A segunda, substancial ao objetivo desta 

pesquisa, problematiza a análise adorniana ao sugerir que mesmo perante o ethos 

“descoletivizado” o horizonte normativo contemporâneo permanece ligado por um elã 

tênue de valores compartilhados, sendo um dos mais importantes, se não o mais, a 

dignidade humana, ainda que mesmo ela esteja sob discussão.  Após a Segunda Guerra 

o termo “dignidade humana” ganhou notoriedade mediante a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e posteriormente pelas cartas constitucionais, sendo que ambos 

utilizam o conceito com vista a fundamentar direitos. A formulação utilizada na 

declaração é denominada de conceito absoluto de dignidade e consiste em: “porque os 

seres humanos possuem dignidade, vale o seguinte conjunto de direitos” (MATOS, 

2018, p.3). Ao se atribuir o status de digno a todos os seres humanos, ou seja, ao se 

universalizar o conceito, iguala-se formalmente todos estes sujeitos, pois, a grosso 

modo, a lógica do direito a igualdade consiste em “todos os seres humanos são iguais 

porque todos possuem dignidade”.  

Quando se empreende um rastreamento da fundamentação do princípio mais 

importante aos direitos humanos, geralmente, remonta-se ou à deontologia kantiana ou 

à metafísica cristã, para esta última, todos os indivíduos gozam de igualdade por serem 
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filhos de Deus, sendo, portanto, dignos, isto é, merecedores do mesmo respeito. À 

revelia, tendo em vista que a modernidade consiste na cisão do ethos coletivo, faz-se 

imprescindível analisar uma série de questionamentos que circundam o conceito de 

dignidade humana. A dificuldade inicial de lidar com ele se apresenta exatamente 

dentro das circunstâncias descritas por Adorno, qual seja a de problematizar um 

conceito metafísico de dignidade humana, pois numa sociedade “pós-metafísica”, isto é, 

onde os indivíduos já não partilham dos mesmos valores, religião, entre outros, o 

preenchimento metafísico de um conceito poderia facilmente padecer de baixa 

normatividade. Isto iria ao encontro da “razão de ser” do conceito que consiste em 

justificar a existência e atribuição de direitos e, consequentemente, fundamentar 

responsabilidade ética entre os indivíduos de uma comunidade humana, tarefas que 

demandam alto nível de normatividade, principalmente ao nível das relações 

internacionais.     

Se a dignidade de um ser humano for justificada sob uma arquitetura 

metafísica restará inócua no exercício de suas pretensões normativas, especialmente 

defronte indivíduos que não partilham da mesma, ou se quer de uma, concepção de 

“bem”, “Deus”, assim por diante. No plano de fundo, o que está se discutindo é a 

relação entre universal e particular, especificamente quando as pretensões de 

universalidade abstrata turvam a apropriação da moral pelo sujeito, originando uma 

experiência moral de sofrimento e violência ética (BUTLER, 2017). Quando a  

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) postula que os direitos e valores 

elencados por ela, em nome da dignidade humana, sejam válidos a todos os seres 

humanos, independentemente de sexo, cor, mérito e posições morais particulares, 

incorre exatamente no erro apontado, esquecendo que a metafísica cristã, oculta no 

conceito de dignidade, não é aceita por todos os seres humanos, o que seria 

problemático para uma possível responsabilização em face da violação destes direitos.     

Assim, se a condição de digno matizada na DUDH se vincula à concepção de 

que os seres humanos são meritórios por natureza de certos direitos, como se a 

dignidade fosse uma substância metafísica, de onde brota esse merecimento? Mediante 

qual fundamentação é possível considerar que todos os indivíduos são passíveis de 

dignidade sem incidir numa tautologia ou formalismo? Aqui, caberia o argumento de 

que embora seja impossível demonstrar a existência dessa dignidade enquanto 
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propriedade, não se extrai que uma afirmação que não pode ser demonstrada não possa 

ser verdadeira. Entretanto, isto abriria margem para se defender a existência de 

unicórnios e bruxas (MACINTYRE, 2001). 

Frente ao horizonte posto há duas opções: abandonar o conceito ou apostar em 

um exame crítico visando reconstruí-lo. A ideia deste trabalho segue a segunda via, ou 

seja, parte da análise dos pressupostos epistemológicos e metaéticos do conceito de 

dignidade humana, examinando, sobretudo, o pensamento crítico do filósofo alemão 

Friedrich Nietzsche a fim de formular um conceito de dignidade humana capaz de dar 

conta do horizonte moral hodierno, a partir dos valores que o pensador tomam como 

cardeias ao florescimento humano.   

A filosofia nietzschiana não encontra precedentes na história do pensamento. 

As teses escudadas por Nietzsche ainda que passíveis de críticas, polêmicas, ou mesmo 

algumas tendo sido superadas, expressam a força e originalidade de um pensamento que 

soube lançar mão do ceticismo a fim de avaliar os valores da sociedade de seu tempo, 

valores estes que reverberam em nossos dias. É certo que em poucas passagens o 

filósofo alemão se reporta diretamente ao conceito de dignidade humana, contudo, os 

temas pelos quais suas perquirições perpassam são pontos incontornáveis tantos aos 

pensadores metafísicos quanto aqueles buscam outras formas de fundamentação e 

responsabilização ética. 

 

3. Justificativa  

3.1 Do perspectivismo à axiologia nietzschiana 

Ainda que a filosofia de Nietzsche circunscreva inúmeros temas, como 

educação, política, cultura, estética, entre outros, nenhum deles é mais cardeal que as 

incursões sobre teoria do conhecimento e moral. Em seu “Além do Bem e do Mal” 

(BM, 2005), o filósofo alemão criticou fortemente a crença inabalável do dogmatismo 

na ideia de saber objetivo, tendo em vista que as condições de existência deste 

conhecimento dependem de interpretações, ou seja, sob o manto da objetividade 

restavam ocultos, na realidade, os apelos à vontade subjetiva (MACINTYRE, 2001). 

Neste viés, a epistemologia perspectiva implode os edifícios do dogmatismo ao matizar 

um conceito de dinâmico de verdade que, de forma alguma se opõe a ela, pelo contrário, 

reconhece o processo paradoxal do qual emerge o conhecimento, processo este que não 
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tem acesso aos fatos, apenas a interpretações destes (GIACÓIA JR., 2002).  

Nesta acepção, a razão e a consciência são destronadas do patamar de ídolos e 

passam a ser compreendidas como instrumentos dos impulsos, das inclinações naturais.  

Nietzsche (BM, 2005, §36) chega a afirmar que o Eu, na experiência de si mesmo, é 

incapaz de escapar de qualquer realidade que não seja a das pulsões, algumas 

conscientes, outras inconscientes. A unidade da consciência camufla a multiplicidade 

dos afetos que a compõe, de modo que por trás da vontade urge, na verdade, um 

conjunto de pulsões. Assim, o que chamamos de moral não passa da manifestação da 

vontade (múltiplos impulsos) compreendida como a busca por reafirmação de uma 

forma de vida. Ora, se natureza em si não possui valor normativo (CHURCH,2015), a 

realidade dos valores morais está sempre condicionada a perspectivas, ou seja, é 

impossível a existência autônoma e transcendental de valores fora da esfera da vontade 

subjetiva.   

Todavia, se adotarmos a epistemologia perspectiva como ponto de partida para 

o empreendimento de reconstruir a ideia de dignidade humana, como conseguiremos 

estabelecer um conceito sólido capaz de justificar obrigações de respeito mútuo entre os 

sujeitos de uma comunidade humana? O trabalho revela sua importância precisamente 

na medida em que busca imergir em perscrutações difíceis a fim de contribuir com 

debates ainda em aberto. Assim, ao estabelecer o liame entre o perspectivismo de 

Nietzsche e uma substância ética antimetafísica para o conceito de dignidade a pesquisa 

terá auferido parte de seu intento.  

Seguindo este filão, o presente trabalho propõe uma análise da figura que o 

filósofo alemão considerou como o paradigma, o modelo excelente de ser humano a ser 

alcançado, a saber, a figura do Übermensch. Quais características ele possui? Quais os 

valores ele abandona e quais ele reafirma ou transvalora? Estas questões cabem, 

também, aos indivíduos que Nietzsche considerou como exemplares, entre eles 

Napoleão Bonaparte, Goethe, Wagner (até certo período) e mesmo os gregos antigos. 

Ao se preocupar com estas questões o trabalho reafirma seu mérito em analisar se a 

axiologia nietzschiana é capaz de fornecer razões para considerar um ser humano digno 

e sob quais condições isto se dá. 

3.2 Reconstruindo um conceito de dignidade 

No §115 da obra “A Gaia Ciência”(GC, 2001), Nietzsche aduz que os sujeitos 
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humanos foram educados por 4 erros. O primeiro, aprenderam a se ver de forma 

incompleta; segundo, imaginam ter características que não possuem; terceiro, a falsa 

hierarquia entre animais e natureza; quarto, os sujeitos percebem certos valores como 

eternos e absolutos. Sem esta ilusão de ótica não há humanidade, humanismo nem 

dignidade humana, argumenta o filósofo.  

Se Nietzsche estiver correto em sua asserção, muito do que o Direito 

contemporâneo fundamenta por correlação com o conceito de dignidade humana perde 

sustentação. Por exemplo, o sistema político-democrático, que predomina no ocidente, 

comporta uma arquitetura voltada à proteção dos indivíduos em função de garantir 

condições mínimas para a existência destes. Assim, os parâmetros biológicos (saúde, 

alimentação, etc.) ou sociais (moradia, educação, lazer, etc.) que definem as condições 

de um mínimo existencial confluem à discussão sobre os direitos atribuíveis aos 

sujeitos. Mas o que significa um direito humano (ou direito fundamental), se não houver 

a ideia de digno?  

Neste ponto, a pesquisa se apropria de uma interpretação ainda pouco 

explorada pelos estudiosos do pensamento nietzschiano, qual seja a teoria do 

reconhecimento. Aqui, o trabalho analisará a descrição feita por Nietzsche em sua 

“Genealogia da Moral” de como se dá o percurso da consciência até o reconhecimento 

de outra consciência. Além da experiência inaugural da moral que Butler (2017) 

identifica na interpelação do “Eu” por um “Tu” dentro da descrição nietzschiana, ou da 

hipótese de a vontade ser epifenomenal em relação ao inconsciente (LEITER, 2017), é 

possível afirmar a relação entre moral do servo e do nobre se assemelha à dialética do 

senhor e do escravo em Hegel. Quando Nietzsche afirma que os nobres “se tratam uns 

aos outros como iguais” (BM, 2005, §259) demonstra que a relação de reconhecimento 

mútuo ocorre principalmente em função da igualdade aristocrática inerente ao status de 

poder entre ambos. Sob esta luz, será possível compreender a estrutura do quadro de 

reconhecimento com a vontade de poder ao plano de fundo. Para a qual, longe de um 

sujeito envolto em ipseidade o a vontade de poder impele o indivíduo a agir, por vezes, 

contra sua própria autopreservação (CONSTÂNCIO, 2016). É possível que o 

reconhecimento em Nietzsche não transborde as relações de poder, de maneira que uma 

formulação de dignidade tipicamente nietzschiana se mantivesse adstrita ao status de 

poder do indivíduo. Isso não ficaria isento de críticas, haja vista que o modelo buscado 



7 

deve se conformar às exigências do sistema democrático, em contexto de proteção dos 

seres humanos a partir de um ideal normativo. 

Isto conflui, para o último momento da perquirição deste trabalho, qual seja a 

de compreender como se faz possível imputar a alguém responsabilidade por suas ações 

partindo da noção de violação da dignidade humana. Afirmar que alguém é digno 

implica em lhe atribuir uma condição de respeito, ou ainda, de merecimento da proteção 

de sua condição de dignidade. A imputação de um direito a um ser humano implica na 

não possibilidade de violação deste direito, pois caso isso aconteça, incorre-se em 

injustiça. Assim, a pesquisa reafirma sua importância na medida em que dirige esforços 

não somente a análise das condições atuais em que se encontra a dignidade humana, 

mas da reconstrução do conceito e de sua utilização na responsabilização ética.    

 

4. Objetivo geral 

Empreender um exame crítico do conceito de dignidade humana à luz do 

pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche a fim de fundamentar uma nova 

formulação do conceito, sob o filão da ideia de reconhecimento e dos valores do 

Übermensch, que não sofra do mesmo déficit normativo, possibilitando, deste modo,  

justificar uma responsabilidade ética entre os sujeitos da comunidade humana. 

 

5. Objetivos específicos 

4.1. Analisar o atual estado normativo da ideia de dignidade a fim de desvelar os pontos 

em que este conceito carece de fundamentação, permeia o formalismo e atua de forma 

ineficaz na justificação de responsabilidade ética. 

4.2. Perquirir no pensamento de Nietzsche as críticas, na esfera da epistemologia, à 

metafísica que contribuam para o abandono deste tipo de fundamentação. 

4.3. Compreender se há, de fato, uma axiologia concisa na filosofia nietzschiana, pois a 

partir disso será possível analisar direções para uma nova formulação ética do conceito 

de dignidade humana pautada no reconhecimento intersubjetivo dos sujeitos em 

Nietzsche.  

4.4. Compreender como Nietzsche justifica os valores que estabelece como 

imprescindíveis aos seres humanos, haja vista que ao criticar as condições de verdade 

da metafísica ele também resta impossibilitado de fundamentar certos valores.  
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6. Materiais e métodos 

Acredita-se que para um estudo de natureza majoritariamente filosófico seja 

imprescindível recorrer à análise bibliográfica. As obras referenciadas na bibliografia 

do projeto serão trabalhadas por meio da leitura, de fichamentos e de resenhas a fim de 

possibilitarem a máxima apreensão do conteúdo. Uma vez que natureza desta pesquisa 

seja eminentemente, filosófica, na medida em que possui como objetivo central 

reconstruir o conceito de dignidade humana a partir da filosofia nietzschiana, é 

importante estabelecer a análise conceitual como metodologia. 

Por conseguinte, levantar-se-ão as obras referentes ao tema pesquisado, a 

seleção de textos a partir da análise conjunta do pesquisador e do orientador, a leitura e 

fichamento dos textos, 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 quando lhe for conveniente, e a 

elaboração de relatório parcial e final, além da participação de eventos referentes à 

Iniciação científica e à elaboração de artigo final. 

 

6. 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 

Mapeamento 

dos autores 

influentes 

  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       
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5 

Enumeração 

das 

características  

  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       

6 

Elaboração do 

relatório 

parcial 

    ⚫ ⚫       

7 

Levantamento 

de objeções 

(efetivas e 

potenciais) 

     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

8 

Encontro e 

discussão com 

o orientador  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

9 

Monitoria em 

Grupo de 

Estudo para a 

Graduação 

       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

10 

Articulação 

das 

características 

       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

11  

Apresentação 

do trabalho 

em 

conferência  

        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

12 
Elaboração do 

relatório final 
           ⚫ 

13 
Submissão de 

artigo  

 

 
         ⚫ ⚫ 
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