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1. Atividades realizadas: 
No primeiro semestre de Iniciação Científica (período compreendido entre agosto de 2019 e 

janeiro de 2020), foram desenvolvidas as seguintes atividades: leitura e fichamento dos textos pré-

selecionados para a pesquisa; pesquisa e consulta de materiais complementares (textos auxiliares, 

manuais de filosofia moral e política, documentários, palestras, entrevistas e matérias jornalísticas 

e biográficas sobre os autores estudados); tradução livre de pequenos trechos dos textos fichados 

(da língua inglesa para o português); pesquisa e seleção de textos para a o segundo semestre de 

Iniciação Científica, para além dos pré-selecionados; participação em debates sobre os textos junto 

à comunidade acadêmica de graduação e pós-graduação em Direito; participação semanal 

(enquanto ouvinte) na disciplina “Filosofia da Dignidade Humana”, do Programa de Pós-

Graduação em Direito (PPGD/UFPA); participações em reuniões individuais com o Orientador; 

participações em reuniões coletivas junto ao Orientador e demais orientandos com pesquisas 

vinculadas ao Projeto de Pesquisa; apresentação de resumo expandido no II Congresso 

Democracia e Jurisdição; e produção de artigo acadêmico com base nos resultados preliminares da 

pesquisa.   

2. Comparação entre o plano original e o executado: 

Em diálogo com o objetivo geral do Projeto de Pesquisa (analisar os fundamentos filosóficos e o 

conteúdo do direito – político e jurídico – a não ser humilhado com base em uma concepção 

contingente e material de dignidade humana) e, principalmente, com os seguintes objetivos 

específicos: (a) analisar uma classificação do conceito de dignidade humana em concepções com 

base na categoria “absoluto/contingente” e “formal/material; e (b) compreender quais as 

consequências da adoção de uma concepção contingente e material de dignidade humana para o 

domínio da moralidade institucional, a discente formulou um plano de atividades cujo objetivo 

geral estabelecido foi entender quais as diferenças e inovações trazidas por Margalit com a sua 

proposta de análise das instituições governamentais a partir da operabilidade do conceito de 

“decência” ao invés do de justiça, tradicionalmente preferido. Para tanto, os objetivos específicos 

inicialmente estabelecidos foram: (1) esclarecer o conceito de “sociedade justa” segundo Ralws 

em “Uma Teoria da Justiça”; (2) esclarecer o conceito de “sociedade decente” segundo o autor 

Avishai Margalit em “The Decent Society”; (3) comparar os conceitos de “justiça” e “decência” 

em relação à análise de instituições governamentais; (4) analisar a existência de vantagens 

apresentadas pelo conceito de “decência” quando comparado ao de “justiça”. Após o início das 

atividades, aprofundou-se o entendimento acerca das fundamentações filosóficas de dignidade, 

com ênfase na proposta conceitual negativa desenvolvida por Margalit na obra The Decent Society 

(1996), conforme o objetivo específico (2) e (4). A preocupação inicial, entretanto, não esteve 

diretamente voltada para o estudo dos conceitos “decência” e “justiça”, mas sim para a análise de 

conceitos prévios e essencialmente importantes para o debate: “respeito” e “humilhação”. Salvo 

esta modificação na abordagem da pesquisa, as atividades foram executadas conforme o 

planejado.  

3. Outras atividades: 

Além das atividades especificadas pelo plano de trabalho, a discente atuou na administração do 

sítio digital da pesquisa (https://teoriasnormativas.com/) a fim de contribuir para a disseminação 

do conhecimento produzido pelo projeto e orientações dele decorrentes. 

4. Resultados preliminares 

As ponderações derivadas da investigação empreendida conduziram as seguintes conclusões: as 

justificações positivas da obrigação moral e institucional de respeito são insatisfatórias na medida 

em que contêm em si, e ao mesmo tempo, fundamentos para o desrespeito a pessoa humana, ou ao 

menos limitações substanciais na tarefa de impedi-lo; por isso, devem ser estimuladas propostas 

de justificação negativa, candidatas a melhor orientação das instituições políticas e jurídicas no 

sentido de impedir ou evitar situações cruéis, desrespeitosas, degradantes ou humilhantes.   

5. Atividades desenvolvidas nos próximos meses:  

Para os próximos meses de pesquisa, estão planejadas as seguintes atividades: leitura e fichamento 

dos textos; participações em reuniões com o Orientador; participações em reuniões junto ao 

https://teoriasnormativas.com/
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Orientador e demais estudantes com pesquisas vinculadas ao projeto; desenvolvimento de 

atividade de monitoria na disciplina “Teoria do Direito”, a ser ministrada pelo Professor 

Orientador na Faculdade de Direito da UFPA; administração do site e demais redes sociais do 

grupo Teorias Normativas do Direito, ao qual o projeto está vinculado e por meio do qual pode ser 

disseminado; apresentação de trabalhos em conferência, congressos e demais eventos; elaboração 

de relatório final; e submissão de artigos para publicação em periódicos.  

6. Dificuldades: 
A relativa escassez de fontes bibliográficas secundárias sobre a teoria desenvolvida por Margalit 

figurou como um fator negativo para a pesquisa. Por esse motivo, houve a necessidade de 

construir aproximações argumentativas entre as noções contidas na obra The Decent Society e nos 

demais textos selecionados a fim de que as propostas teóricas pudessem ser objeto de comparação.   

7. Referências Bibliográficas: 

ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2012. 

BEITZ, Charles R. Dignity in the Theory of Human Rights: nothing but a phase? Philosophy and 

Public Affairs, vol. 41, n. 3, 2013. 

GRIFFIN, James. “Cap. 2: First steps in an account of human rights”. OnHumanRights.Oxford: 

Oxford, 2008. 

HONNETH, Axel. Integridade e desrespeito: princípios para uma concepção de moralidade 

baseada na teoria do reconhecimento. In: Anderson Vichinkeski Teixeira/Elton Somensi de 

Oliveira (Org.). Correntes contemporâneas do pensamento jurídico.Barueri, SP: Manole 2010. 

LUBAN, David. Human Dignity, Humiliation, and Torture. Kennedy Institute of Ethics journal, 

September 2009, Vol.19 (3), pp.211-30. 

MACCRUDDEN, Christopher. Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights. 

European Journal of Internacional Law19 (4): 655-724, 2008. 

MACKLIN, Ruth. Dignity is a useless concept. British Medical Journal, vol. 237, pp. 1419-1420, 

2003. 

MARGALIT, Avishai. The Decent Society. Cambridge: Cambridge, 1996. 

MARGALIT, Avishai. MOTZKIN, Gabriel. The Uniqueness of the Holocaust. 

Philosophy&PublicAffairs, v. 25, n. 1, pp. 65-83, 1996. 

MATOS, Saulo Monteiro Martinho de. Dignidade Humana, Humilhação e Forma de Vida. Revista 

Direito e Práxis, Vol. 10, N.03, 2019, p. 1863-1888, Rio de Janeiro, 2018. DOI: 10.1590/2179-

8966/2018/34008. 

NUSSBAUM, Martha. Fronteiras da Justiça.São Paulo: Martins Fontes, 2013. 

PIROLI, Diana. Notas sobre humilhação institucional: Rawls, Margalit e Nussbaum.In: WERLE, 

Denilson Luís et al.Justiça, Teoria Crítica e Democracia.Florianópolis: Nefiponline/UFSC, 2017. 

ROSEN, Michael. Dignity: the case against. In: MACCRUDDEN, Christopher (Org.). 

UnderstandingHumanDignity.Oxford: Oxford University Press, 2014. 

SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2017. 

WALDRON, J. Dignity and Rank. European Journal of Sociology, v. 48, n. 2, pp. 201-237, 2007.  

WALDRON, J. Lecture 1: Dignity and Rank. In: Dignity, Rank and Rights. New York: Oxford 

University Press, p. 13-46, 2012. 

WILSON, John. Pensar com Conceitos. ed. 2. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 


	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
	LUBAN, David. Human Dignity, Humiliation, and Torture. Kennedy Institute of Ethics journal, September 2009, Vol.19 (3), pp.211-30.
	MARGALIT, Avishai. MOTZKIN, Gabriel. The Uniqueness of the Holocaust. Philosophy&PublicAffairs, v. 25, n. 1, pp. 65-83, 1996.
	MATOS, Saulo Monteiro Martinho de. Dignidade Humana, Humilhação e Forma de Vida. Revista Direito e Práxis, Vol. 10, N.03, 2019, p. 1863-1888, Rio de Janeiro, 2018. DOI: 10.1590/2179-8966/2018/34008.


