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RESUMO: As teorias dos direitos fundamentais e de personalidade tem por fim reconhecer 
e instituir, juridicamente, determinados bens tidos como essenciais e necessários à 
humanização e personificação do ser a partir dos princípios da dignidade da pessoa 
humana, da liberdade e da igualdade entre os homens. Mas o utilitarismo implantado como 
valor histórico desde a modernidade, engendrando o capitalismo e a concentração dos bens 
nas mãos de uma classe, acaba por desvirtuar as funções do Estado e do Direito, que 
passam a ser instrumentos ideológicos de dominação. As teorias dos direitos fundamentais 
e de personalidade, pautadas em princípios materialistas e ideológicos nega humanização e 
personificação da classe dominada, mantendo-lhe na cegueira dos fins existenciais e à 
margem do desenvolvimento enquanto seres humanos. Os direitos fundamentais e 
personalíssimossão instrumentos retóricos e não retira o ser humano pós moderno de um 
processo de alienação que o embota e o impede de ser e transcender. 
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THE INDIGNITY OF THE HUMAN PERSON BEFORE THE DOGMATIC 

JURIDICAL MODEL : THE MISERIES OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND 

PERSONALITY 

 

ABSTRACT: The theories of fundamental rights and personality aims to recognize and 
institute, legally, certain goods considered essential and necessary for the humanization and 
personification of be based on the principles of human dignity, freedom and equality among 
men. But utilitarianism deployed as historical value since modernity, engendering capitalism 
and the concentration of property in the hands of a class, ends up distorting the functions of 
the State and Law, which become instruments of ideological domination. The theories of 
fundamental rights and personality, ruled in materialistic and ideological principles denies 
humanization and personification of the dominated class, keeping him in blindness existential 
purpose and scope of development as human beings. The fundamental and personal rights 
are rhetorical instruments and does not take away the human postmodern a process of 
alienation that dulls and prevents it from being and transcend. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dignidade da pessoa humana e seus desdobramentos nas dimensões de 

direitos humanos fundamentais, permitem, no plano teórico, que haja exercício de 
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tutelas no sentido de visar à humanização do ser, ou seja, não só o reconhecimento 

do homem como um ser pertencente à espécie humana, mas sim de dotá-lo da 

qualidade de pessoa. 

Assim, há que se identificar o Estado como ente revestido da função de dizer 

o direito, operado, ainda, por uma determinada classe que detêm o poder, qual seja, 

daqueles que represam a riqueza, utiliza-se do discurso ideológico para transpor 

interesses particulares como interesses comuns, os quais serão reproduzidos pelo 

Direito através da legislação, instrumento próprio da ideologia. 

A tutela da dignidade da pessoa humana será revestida da observância de 

condições eminentemente materiais, privilegiando a classe que têm possibilidade de 

realizar as respectivas condições, negando-a, consequentemente, àqueles que não 

às têm, mormente porque a personalidade perpassa pela consciência do projeto 

humanizante, algo que só seria possível mediante a emancipação (consciência) do 

ser, enquanto bem e instrumento personalíssimos, igualmente, pudesse dotar o ser 

humano de responsabilidade pelos seus fins imanentes enquanto potência. 

As teorias dos direitos fundamentais e de personalidade, insculpidos a partir 

da dignidade humana, liberdade e igualdade, será analisada sob a perspectiva da 

finalidade ideológica, considerando sua finalidade em manter às próprias 

desigualdades sociais e a uniformidade da espécie, embotada no querer alienante. 

 

2. ANÁLISE CRÍTICA DO ESTADO E DO DIREITO COMO INSTITUTOS 

IDEOLÓGICOS DE DOMINAÇÃO 

 

Inobstante a construção de uma teoria que tem por finalidade a 

contemplação do homem em todas as suas dimensões humanas, ou seja, daquele 

conjunto de bens que dotam o ser humano da qualidade de pessoa, desenvolvida a 

partir do reconhecimento da dignidade da pessoa humana enquanto valor, cumpre 

apontar, no presente trabalho, as fragilidades que permeiam a teoria dos direitos dos 

direitos fundamentais e de personalidade enquanto teorias jurídicas que primam a 

dignificação do ser. 

A fim de galgar a presente finalidade, há que se estabelecer a própria 

definição de Direito dentro de uma perspectiva social e filosófica. 

O estabelecimento de uma definição de Direito depende da identificação de 

que Estado, concretamente, está surgindo a legislação, ou seja, da própria 



identificação da classe dominante que comanda o processo econômico e a 

propriedade dos meios de produção. 

Respectiva identificação se revela necessária a fim de poder constatar se o 

Direito ou teorias jurídicas, tais como as teorias que buscam a dignificação do ser, 

se revestem de ideologia, utopia, ou, até mesmo de demagogia, na medida em que 

o Direito e propriamente o discurso jurídico é instrumentado como uma ferramenta 

de manutenção da dominação de uma classe sobre a outra. 

Denota-se que o Estado ao dizer o Direito se reveste da aparência do 

interesse geral. Este fato se desponta na medida em que a classe burguesa assume 

o poder, acabando por surgir uma contradição entre os interesses individuais, ou de 

uma classe particular, e o interesse geral, ocasionando o conflito entre os 

proprietários e não proprietários.1 

Este conflito engendrado pela luta entre as classes (proprietários e não 

proprietários) corrompe com inferência de interesse comum ou geral, uma vez que 

onde houver propriedade privada não pode haver interesse comum.2 

Veja-se, então, que o Estado aparece como a própria realização dointeresse 

comum, ou seja, tem por finalidade a manutenção do interesse geral, almejando, 

inclusive, a diminuição das diferenças sociais. Contudo, ele (o Estado) é a forma 

pelo qual os interesses da parte mais forte e poderosa, qual seja, os proprietários, 

ganham a aparência de interesses de toda a sociedade, uma vez que é o próprio 

Estado, enquanto poder distinto e acima dos interesses particulares, quem define o 

que é de interesse geral.3 

O emprego do Estado como uma entidade soberana acima que qualquer 

interesse particular, revela a quimera da referida instituição, posto que, restando 

evidenciado que é o Estado quem determina o interesse comum, via de 

consequência, o respectivo interesse será reflexo do interesse da classe dominante, 

imprimindo, por intermédio do Estado, como interesse de toda a comunidade. 

Marilena Chauí descreve, com propriedade, que: 

O Estado é uma comunidade ilusória. Isso não quer dizer que seja falso, 
mas sim que ele aparece como comunidade porque é assim percebido 
pelos sujeitos sociais. Estes precisam dessa figura unificada e unificadora 
para tolerar a existência das divisões sociais, escondendo que tais divisões 
permanecem através do Estado. O Estado é a expressão política da 
sociedade civil enquanto dividida em classes.

4
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Logo, há que se concluir que o Estado não existe para minimizar as 

diferenças sociais entre proprietários e não proprietário, mas, para mantê-las a fim 

de sustentar o domínio de uma classe social sobre a outra. 

Para manter a aparência de instituição que visa à preservação do interesse 

comum, ao invés de demonstrar sua real finalidade dominadora, o Estado precisa 

exercer esta dominação de maneira impessoal e anônima, qual seja, pelo Direito, 

pelas leis, criadas por aqueles que estão no domínio, legitimados pela ideia de 

representação do próprio interesse comum.5 

  A ascensão da classe burguesa ao poder empunhou a bandeira do direito 

natural, sustentando um direito acima das leis, legitimando a transgressão da lei até 

então imposta, com fundamento na igualdade e a liberdade entre os homens, 

transpondo como interesse de toda uma comunidade. Contudo, após tomar o 

domínio, a manutenção do poder se dera pela instituição, mais uma vez, do 

positivismo jurídico, agora com o fundamento na necessidade de positivação dos 

interesses comuns, a fim de se estabelecer segurança jurídica.6 

Neste sentido, a legitimação do Estado, bem como de suas finalidades, são 

instrumentadas pelo Direito, propriamente pelas leis, que, transvestidas da ideia de 

proteção do interesse comum, preserva os interesses particulares da classe 

dominante. 

Há que se revelar, desta forma, que a “sociedade civil concebida como um 

indivíduo coletivo é uma das grandes ideias da ideologia burguesa para ocultar que 

a sociedade civil é a produção e reprodução da divisão em classes e é luta entre as 

classes”.7 

Marilena Chauí define a ideologia como sendo: 

Um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias 
e valores) e de normas e regras (de conduta) que indicam e 
prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como 
devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que 
devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como 
devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo (representações) e 
prático (normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, 
regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida 
em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, 
políticas e culturais, sem jamais atribuir a divisão da sociedade em 
classes, a partir das divisões na esfera da produção. Pelo contrário, a 
função da ideologia é a de apagar as diferenças, como de classes, e 
de fornecer aos membros da sociedade o sentimento de identidade 
social, encontrando certos referenciais identificadores de todos e 
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para todos, como, por exemplo, a Humanidade, a Liberdade, a 
Igualdade, a Nação ou o Estado.8 

Veja-se, neste sentido, que o discurso ideológico se pauta na necessidade 

de ocultar a real realidade, ou seja, a causa da realidade, fazendo por inverter a 

explicação de determinado fenômeno, ao passo em que justifica a diferença entre as 

classes a partir de conceitos pré estabelecidos. A ideologia busca a explicação do 

fenômeno a partir de sua conclusão, tendo por finalidade, ocultar a consequência do 

fenômeno a partir de sua causa. 

Trata-se do processo dialético invertido. A síntese é a condição de 

explicação da tese, ao invés da tese contraposta pela antítese formar a síntese. 

Assim, “nascida por causa da luta entre as classes e nascida da luta de classes, a 

ideologia é um corpo teórico (religioso, filosófico ou científico) que não pode pensar 

realmente a luta de classes que se deu origem”.9 

Desta forma, o discurso ideológico atua como uma venda, impossibilitando 

que os membros de uma sociedade conheçam as razões determinantes das 

diferenças sociais, fazendo, ainda, por legitimar o respectivo discurso a partir da 

premência conceptiva das ideias particulares da classe dominante, como uma ideia 

comunitária. 

Dentro desta perspectiva, um dos instrumentos de legitimação do discurso 

ideológico é o Direito, uma vez que, iludidos pela ideia de representação, onde 

classe dominada acredita estar exercendo o poder por intermédio de seus 

representantes, que é propriamente a classe dominadora, a lei se revela como um 

fato ocasionado da inspeção social, ou seja, a classe dominada acredita que os 

detentores do poder, analisando os anseios sociais, editam as leis para buscar o 

equilíbrio social, a partir do reconhecimento e da busca da igualdade entre os 

membros da sociedade em todas as suas projeções. 

O Estado seria, para os dominados, a representação dos interesses comuns, 

legitimando, portanto suas ações. No entanto, tendo em vista que o Estado é quem 

mantêm a ordem, resta claro e evidente, que o Estado nada mais é do que o porta 

voz da classe dominante. 

Em razão da dominação entre as classes, outros projetos, assim como 

outras instituições, oriundas de outra classe ou grupo não dominante, são 
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desprezados. O Direito surge como instrumento de controle social ligado a 

organização e manutenção do poder classístico, exprimindo-se através das leis.10 

Roberto Lyra Filho descreve que as contradições resultantes da luta entre as 

classes: 

Acabam reforçando a dominação, pois o que invoca o novo grupo do 
poder é a mesma ordem social, que entendia mal defendida pelos 
seus representantes. É assim como se o mandante cassasse os 
mandatos de seus procuradores, mais ou menos infiéis, com receio 
de que estes entreguem o ouro aos bandidos (do poder), isto é, os 
dominados, que “devem” continuar dominados. Vê-se, então, que as 
contradições à superfície representam uma coerência mais profunda 
(a da dominação, é claro).11 

Cumpre explicitar que o Direito canoniza a ordem social estabelecida, 

podendo, somente, ser alterada a partir de suas próprias disposições, ou seja, a 

ordem seria alterada, porém, sua fundamentação permaneceria a mesma, visto que, 

os arranjos seriam dispostos pela mesma ordem.12 

Na medida em que o discurso jurídico idealiza o Estado enquanto uma 

instituição que mantêm os interesses comuns, legitima-o, na mesma proporção, a 

função de dizer o Direito. 

 

3. A INDIGNIDADE DO SER COMO RESULTADO DA CONSTRUÇÃO E 

APLICAÇÃO DO DIREITO A PARTIR DA INCONSCIÊNCIA DE CLASSE E DO 

FORMALISMO JURÍDICO 

 

A fim de sustentar a proposição do Estado como entidade provedora e 

protetora do bem comum, o Direto passa a ser idealizado como uma técnica de 

organizar a força do poder, sem deixar o poder sem justificação, ou seja, há uma 

justificação maquiada pela ideologia, cuja função, é determinar que esta “força” é 

para a realização da “paz social” e o “bem comum”, ocultando, deste modo, o fim 

dominativo e a manutenção da dominação classista e dos grupos associados a tais 

classes.13 

O desenvolvimento de teorias jurídicas esculpidas a partir das respectivas 

premissas, quais sejam, da finalidade do Direito enquanto instrumento de dominação 

e manutenção da dominação, resta revestida, também, da mesma finalidade. 
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A teoria dos direitos da personalidade, enquanto instituto que garante e 

promove os bens jurídicos entendidos como necessários e fundamentais à 

construção do ser humano enquanto pessoa, revela, claramente, o discurso 

ideológico, vez que, imprime a ideia de liberdade e igualdade entre os homens a 

partir do axioma formado pelo reconhecimento da dignidade humana, tangenciando, 

ainda, determinadas circunstâncias materiais formadoras de sua personalidade 

jurídica, necessárias à realização da própria dignidade humana. 

Inegavelmente o reconhecimento da dignidade enquanto valor essencial ao 

ser humano é um consenso entre os teóricos do mundo contemporâneo, capaz de 

influenciar toda ordem social, jurídica, econômica e política de uma civilização. 

Assim, a dignidade da pessoa humana é, de todas as circunstâncias tratadas pelo 

direito, a de maior fundamentalidade.14 

O liberalismo político e econômico acaba por instaurar uma nova realidade 

na efetivação dos direitos fundamentais do indivíduo, deixando, o Estado, de ser o 

único opressor dos respectivos direitos na medida em que o homem passa a se 

deparar com a liberdade em sentido negativo15. A salvaguarda das circunstâncias 

necessárias à realização da dignidade da pessoa humana passa a ter uma vertente 

não mais, somente, frente às insurgências do Estado, mas inclusive, dos demais 

indivíduos. 

Cumpre identificar, diante desta realidade, que a antinomia não se encontra 

na dignidade humana enquanto valor, mas sim na própria efetivação dos direitos que 

guarnecem o respectivo axioma, tendo em vista a necessidade da observância de 

circunstâncias materiais à sua consecução. 

Educação, saúde, alimentação, informação, a vida, a integridade física e 

psicológica, bem como os demais direitos dispostos como fundamentais e 

personalíssimos, dependem, à sua efetivação, de um conteúdo eminentemente 

material. 

No intuito de estabelecer a preservação e a realização da dignidade 

humana, ainda, em razão do determinado conteúdo material, o Estado apresenta um 

conjunto mínimo de circunstâncias entendidas como necessárias à suposta 
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inviolabilidade pessoal mínima que possibilite o desenvolvido de sua personalidade 

e o máximo de bem estar possível, denominado de mínimo existencial.16 

Desta forma, concebe-se “um direito a condições mínimas de existência 

humana digna que não pode ser objeto de interferência do Estado e que ainda exige 

prestações estatais positivas”.17 

Este conjunto de condições materiais mínimas reconhece como pressuposto 

não apenas do princípio da diferença entre os homens, mas, também, do princípio 

da liberdade, uma vez que, a carência deste mínimo existencial inviabiliza a 

utilização pelo homem das liberdades que a ordem jurídica lhe assegura.18 

Assim, em tese, o mínimo existencial é indispensável à constituição de uma 

verdadeira condição da liberdade, garantindo a própria realização da natureza 

humana.19 

Veja-se que a núcleo jurídico da tutela da dignidade da pessoa humana está 

centralizada na indispensabilidade de determinados bens materiais, fazendo por 

evidenciar, claramente, que a fundamentação jurídica da dignidade humana 

pressupõe condições materiais.20 

Há que se concluir que o indivíduo que têm possibilidades de prover 

determinadas condições materiais, terá assegurada, de maneira íntegra, sua 

dignidade, negando-a, consequentemente, aquele que não têm. 

Surge, então, a figura do Estado provedor dos direitos fundamentais do 

homem pautados no reconhecimento e tutela da dignidade humana, assegurando 

um mínimo de condições existências materiais àqueles que não têm possibilidades 

de provê-las. 

Ao analisar o respectivo discurso identifica-se, mais uma vez, parcela 

ideológica na medida em que o instituto do mínimo existencial, além de negar a 

própria dignidade daquele que não tem quaisquer condições materiais de provê-la, 

mantém, na mesma proporção a diferença entre as classes. 

A instituição do Estado provedor das condições mínimas de existência digna 

do homem converte-se em ferramenta de dominação e manutenção da dominação 

de uma classe sobre a outra. 

O Estado, como anteriormente mencionado, é o meio pelo qual a classe 

dominante mantém o poder. O interesse particular desta classe, bem como os de 
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seus associados, convertem-se, ideologicamente, como interesses comuns. A tutela 

da dignidade humana a partir de elementos materiais, institucionalizada pelo Estado, 

privilegia a classe que têm plenas condições de adquirir estes determinados bens, 

negando-a, aos demais. 

A fim de ocultar a respectiva realidade, a classe dominante, por intermédio 

do Estado, estabelece a ideia do mínimo existencial, tendo efetividade, apenas e tão 

somente, enquanto discurso ideológico, posto que, informa a classe dominada a 

existência de um valor essencial, qual seja, a dignidade, e que a mesma será 

preservada através da observância de determinadas condições materiais de 

existência, sendo, ainda, estas condições, direito fundamental de todo cidadão, 

devendo, portanto, ser provida pelo Estado. 

Contudo, o Estado é gerido por uma determinada classe, que, para manter o 

poder e o status quo, necessita manter a distância entre a classe dominada, fazendo 

esta acreditar que os seus interesses estão sendo reconhecidos e observados. 

Para tanto, na mesma medida em que o Estado reconhece a necessidade 

de observância de determinadas condições materiais mínimas à preservação da 

dignidade humana, estabelece que estas condições sejam observadas de acordo 

com a reserva do possível, ou seja, havendo proventos “disponíveis” para esta 

finalidade, determinado direito, entendido, como fundamental, será cumprido. 

A fundamentalidade de tais direitos é relativizada a partir da 

(im)possibilidade material do Estado em garantir determinadas condições mínimas 

de existência, negando, portanto, a própria dignidade humana, posto que, 

concretamente,a ideia do mínimo existencial nega, diante da ausência de liberdade, 

a possibilidade da classe dominada em galgar tais condições em razão de seu 

cunho material, aniquilando a possibilidade do homem se personificar e transcender, 

tolhendo-lhe o sentido da vida, bem como, ante o Estado em invocar “princípios” de 

direito que impossibilitam a concessão destas condições. 

Desta forma, a institucionalização da tutela da dignidade da pessoa a partir 

de condições materiais bem como pela concepção do mínimo existencial desponta a 

ilusão arquitetada pela classe dominante, através do direito. A proteção da dignidade 

humana no intuído de estabelecer a liberdade e a igualdade entre os homens revela 

meros ideais com fins de manter a dominação de uma classe sobre a outra. 

Desta forma, tendo em vista que o homem moderno, ao perder o sentido e a 

consciência, perde, consequentemente, a liberdade, na medida em a materialidade 

econômica da vida, aliada ao formalismo jurídico, aniquila toda e qualquer condição 



de escolha para além do capital. As imposições da sociedade de consumo arquiteta 

a pulsão humana. O homem é impelido a adquirir e alienar, constantemente, a fim 

de que se tenha a “concepção” de pertencimento e liberdade. 

O discurso jurídico firma a liberdade de agir e pensar entre os homens, 

desde que se aja e se pense de acordo com as determinações da classe dominante. 

O Direito, utilizado como ferramenta à dominação e manutenção do poder, é o 

primeiro limite à ação do homem, sendo, ainda, de competência absoluta do Estado, 

que é dirigido pela classe dominante. Na mesma medida, considerando que o 

complexo social é gerido pela classe dominante, todo o modelo de pensamento será 

orquestrado segundo os seus interesses, que, manuseado ideologicamente, 

concebe os interesses particulares como interesses comuns. 

Da mesma forma, a concepção de igualdade resta prejudicada a qualquer 

construção teórica.  O Direito estabelece, a partir da própria Constituição Federal, a 

igualdade entre os homens, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, 

independentemente de qualquer circunstância. Conclui-se, então, que se os homens 

são iguais, via de consequência, os interesses seriam iguais. 

Contudo, restou identificada a cisão da sociedade entre proprietários e não 

proprietários, ou seja, exploradores e explorados, que separa intelectuais e 

trabalhadores, sociedade civil e Estado.21 

Esta relação contraditória se reproduz da condição necessária suficiente à 

existência de proprietários privados e dos não proprietários. Ou seja, a existência da 

classe dos proprietários depende inteiramente da existência da classe dos não 

proprietários e esta última nasce do processo pelo qual alguns proprietários 

conseguem explorar todos os outros reduzindo todo o restante da sociedade em 

assalariados (não proprietários).22 

Neste sentido, há que se denotar, uma vez identificada a existência de 

classes distintas no seio social e a própria luta constante entre ambas, os interesses 

serão igualmente distintos, havendo, consequentemente, a necessidade de 

manutenção desta distinção pela classe que detêm o poder. 

O próprio princípio da isonomia, que prescreve o tratamento igual entre os 

homens na medida de suas desigualdades, revela a ideologia constante no 

respectivo discurso. Ao analisar o princípio da isonomia como premissa à obtenção 

da igualdade, percebe-se o reconhecimento de circunstâncias inteiramente distintas 
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entre os membros que compõe a sociedade (“na medida de suas desigualdades”). 

Ora, se há, de fato, circunstâncias distintas, há desigualdade. Veja-se, então, que a 

igualdade se dará nas mesmas circunstâncias, ou seja, proprietários serão 

igualmente proprietários e não proprietários serão igualmente não proprietários. 

A isonomia enquanto princípio concebe a falsa igualdade, uma vez que, 

mantém a própria desigualdade entre as classes, sustentando, portanto, a 

dominação de uma pela outra. 

Da mesma forma, incorre em ideologia os direitos fundamentais e de 

personalidade, uma vez identificado sua projeção a partir da dignidade da pessoa 

humana, da liberdade e da igualdade. 

Assim, a contradição real entre a ideia de direito a todos, e uma sociedade 

de maioria analfabeta ou instruída por ideologia, não se trata de uma contradição 

entre a própria ideia de educação (a quem da emancipação) e o mundo, mas sim, 

consequência da própria contradição social, ou seja, a divisão entre às classes a sua 

luta constante.23 

Dentro da concepção de ideologia, a classe dominante, que ocupa o poder, 

necessita da instituição de modelos jurídicos à manutenção deste poder. A classe 

burguesa, como já mencionado, ao estabelecer seu domínio rompendo com a 

respectiva ordem jurídica, fundamentando um direito natural acima das leis do 

Estado (dignidade da pessoa humana), positiva, novamente, o modelo jurídico, a fim 

de manter as desigualdades entre as classes e manutenção no poder. 

A caracterização do direito positivo e dogmático se revela na medida em que 

as premissas de valor que se referem às condições sociais e nelas se realizam, só 

podem ser pressupostas como direito válido quando se decide sobre elas, levando-

se em conta, ainda, critérios pragmáticos e utilitaristas, ou seja, há,propriamente a 

eleição dos valores determinantes do interesse da classe dominante. Daí, se 

entender por positivação do direito o fenômeno pelo qual todas as valorações, 

normas e expectativas de comportamento na sociedade têm de ser filtradas através 

de processos decisórios antes de poder adquirir validez jurídica.24 

Este processo decisório parte da concepção de sistema social como uma 

estrutura complexa, sendo definida por Tércio Sampaio Ferraz Junior como: 

O conjunto de acontecimentos possíveis, como a existência de 
alternativas, possibilidades de variação, de ausência de consenso, 
de conflitos, do que segue que a estrutura social institucionalizada, 
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em certos limites, contradições, mudanças e a possibilidade de 
ocorrência.25 

Considerando que a sociedade é composta por dominantes e dominados, 

pressupondo a sua sistematização e ordenação a partir do conflito entre as classes, 

sobressaindo-se a classe dominante, que detém o poder, a estabilização das 

expectativas sociais será obtida pela própria prevenção da possibilidade e alteração 

da ordem, sem alterar a estrutura (fundamentação), tendo em vista a necessidade 

da classe dominante em manter a dominação, e, consequentemente, o conflito. 

A ideologia instrumentaliza o poder que aparece no sentido jurídico, quando, 

a partir de um campo de possibilidades normativas, uma delas é escolhida pela 

decisão movida por um interesse particular, que é aceita por outros (dominados) 

como premissa de suas próprias decisões. Assim a possibilidade de desdobramento 

do poder e de sua repartição no sistema, dependem de como as alternativas, que 

devem ser evitadas, deixam-se combinar umas com as outras ou umas contra as 

outras, mantendo-se a sobrevivência do sistema, ou seja, sua funcionalidade, como 

condição da decisão.26 

À luz desta concepção, normas jurídicas, ou, ainda, teorias jurídicas, 

constituem-se em meros modelos operacionais, isto é, não são pura e simplesmente 

esquemas ideais, pois a normatividade que deles expressam abstratamente se 

articulam em fatos e valores engendrados a partir do interesse dos dominantes, 

selecionados, ainda, através de um resultado de aferição da previsibilidade do 

comportamento dos dominados e também necessário à sobrevivência do sistema. A 

operacionalidade do modelo significa, outrossim, que as regras de comportamento e 

os seus objetivos não são fixados apriori, o direito não constitui um a priori formal da 

vida social, mas é, ao contrário, resultado de um processo seletivo, eleito por 

aqueles que estão à frente do Estado.27 

Assim sendo, a teoria dos direitos da personalidade compõe este sistema 

que mantém a efetivação dos interesses particulares da classe dominante, 

ocultando, via de consequência, as razões das desigualdades entre os homens, 

conferindo aos mesmos, direitos que somente poderão serão resguardados com a 

consecução de condições materiais, ou seja, uma teoria jurídica que prevê valores 

essenciais ao ser humano, bem como direitos que guarnecem a sua própria 

condição como pessoa (inatos) a partir da observância de determinadas condições 

                                                 
25

Ibidem. 
26

Ibidem, p. 525. 
27

FERRAZ JUNIOR, op. cit., p. 525-526. 



materiais é preservar o interesse daqueles que detém respectivas condições, sendo, 

portanto, particulares, negando, consequentemente, os interesses comuns. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ao passo que o capital manipula a desconstrução dos valores tradicionais, 

alçando valores periféricos, o ser humano, privado do exercício de sua liberdade, 

encontra sentido na satisfação do prazer imediato, tornando-se, via de 

consequência, anódino e inconsciente. 

Tendo em vista que a teoria dos direitos fundamentais e de personalidade 

propõe a atribuição da qualidade de pessoa ao ser humano a partir do 

reconhecimento e tutela de determinadas circunstâncias entendidas como 

essenciais, a humanização e personificação deve abarcar todas as dimensões 

inerentes à natureza humana pensadas a priori, regatando as teorias 

fenomenológicas e metafísicas, a fim de romper com os valores econômicos e 

utilitários que influenciam e fundamental os direitos fundamentais e personalíssimos. 

 

Assim, considerando a existência da dominação, e que poucos exercem o 

controle social sob a batuta de seus interesses materiais, submetendo toda a 

maioria “as leis do consumo”, o direito enquanto instrumento ideológico sedimenta o 

processo de controle, que, não obstante, pelo apontamento cirúrgico de teorias, tais 

como a teoria crítica, marco teórico do presente trabalho, permite uma fagulha de luz 

no nihilismo social. O conflito social passa a ser inevitável nesse viés.  

Ora, se personalidade é singularizar-se na totalidade, mantendo pessoa e 

bem comum como propostas sintonizadas, um conflito de interesses soará como 

derruição do interesse comum, e na sociedade utilitarista uma classe almeja, 

constantemente, dominar a outra, transformando-a em meio para atingimento de 

seus fins. 

A fim de concretizar a respectiva finalidade, qual seja, a manutenção do 

poder, a classe dominante atribui ao Estado à realização do interesse comum. No 

entanto, o próprio Estado é formado pela classe cuja a dominação é exercida e 

mantida. Se o Estado é quem diz o direito, logo, é o Estado quem define o que é de 

interesse comum. 

Assim, se os interesses comuns são garantidos através do direito, que é dito 

pelo Estado, evidentemente, que os respectivos interesses serão reflexos dos 



interesses da classe que manipula o Estado, fazendo por instituir, ideologicamente 

interesses particulares em interesses comuns. 
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