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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente paper tem por objetivo discutir de que modo a obra de Thomas 

Kuhn pode servir como importante marco teórico no âmbito da pesquisa a respeito 

da relação entre direitos da personalidade e autonomia privada.  

 Para tanto, tendo como referências as obras “The Structure of Scientific 

Revolutions” e “The Road Since Structure: Philosophical Essays”, buscou-se levantar 

as principais ideias discutidas nos textos, sobretudo naquilo que toca com a 

existência dos paradigmas científicos e com a estrutura padrão das revoluções 

científicas. Sobre o ponto, em particular, o artigo busca distinguir a produção 

científica realizada por acumulação, daquela que é resultado de um efetivo 

rompimento com pensamento dominante então vigente. 

 As premissas hauridas da obra de Thomas Kuhn foram aplicadas no âmbito 

da evolução da relação entre direitos da personalidade e autonomia privada. Segue-

se daí a identificação de paradigmas científicos distintos, cada qual representativo, 

ao seu tempo, de uma determinada visão a respeito do papel no Direito Civil para a 

tutela e para a promoção da dignidade da pessoa humana. 

 

2. A NOÇÃO DE PARADIGMA NA OBRA DE THOMAS KUHN COMO 

INSTRUMENTO DA PESQUISA EM DIREITO 

 

 Qual o lugar destinado, no âmbito da Ciência, àquilo que se tornou obsoleto? 

Conclusões alcançadas através de métodos científicos e que, posteriormente, vêem-

se desmentidas, passam a ter a mesma natureza de mitos? Como explicar, sob a 

ótica de postulados científicos cartesianos, que a verdade científica perca tal posição 

em virtude do decurso do tempo? 

 As questões deduzidas anteriormente não se tratam de meras perguntas 

retóricas ou abstratas. Ao contrário, a História registra momentos de rompimentos 

com determinados dogmas científicos, que colocam em xeque como se dá a 

evolução da Ciência e o papel atribuído, após esta quebra, aos postulados 

anteriores. 

 No campo da Física, talvez o melhor exemplo do quanto aludido 

anteriormente diga respeito à crise da noção de que Terra era o centro do sistema 

solar, substituída pelo ideal copernicano, que conseguiu comprovar que era ao redor 
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do Sol que a Terra e os outros planetas mantinham sua órbita. Colocando-se a 

questão sob olhar contemporâneo, parece claro o equívoco do geocentrismo. 

Todavia, não se pode descurar do fato de que tais conclusões detinham aceitação 

científica até que aquele postulado fosse substituído, situação que conduz a duas 

hipóteses igualmente perturbadoras: ou bem a, aparentemente absurda, teoria 

geocentrista é um mito, e tal mito fora produzido pelos mesmos métodos utilizados 

para a produção científica; ou bem o geocentrismo deve ser caracterizado como 

Ciência, seguindo-se daí a conclusão de que sob esta alcunha pode-se albergar 

toda sorte de crenças, mesmo que sejam incompatíveis entre si. 

 O exemplo copernicano ilustra, mas não pode ser considerado um caso 

isolado. A evolução científica registra, com furor incomum, ao longo do percurso 

histórico, o rompimento com ideias e postulados antes elevados à condição de 

dogmas, como se pode constatar no campo da Biologia, da Química, da Medicina, e 

mesmo no campo das Ciências Humanas. 

 Todas estas questões, analisadas historicamente e de cujas ocorrências é 

possível extrair-se um padrão de desenvolvimento, perpassam o trabalho do autor 

norte-americano Thomas Kuhn, notadamente duas de suas obras mais conhecidas, 

intituladas “The Structure of Scientific Revolutions”2 e “The Road Since Structure: 

Philosophical Essays”3.  

De formação fisicista, Thomas Kuhn ao longo de sua carreira acadêmica 

passou paulatinamente a enfrentar questões vinculadas à Filosofia da Ciência, tendo 

deparado-se com o tema a respeito da evolução científica ao ser convidado para 

lecionar História das Ciências a alunos de disciplinas ligadas às Ciências Humanas4. 

Para ele, a Ciência deve ser vista sob uma perspectiva histórica. É incorreto 

avaliar as realizações científicas sem o olhar do contexto e de sua época; caso a 

história, segundo dispara Kuhn logo na abertura de “A Estrutura das Revoluções 

Científicas”, “fosse vista como um repositório para algo mais do que anedotas ou 

                                                 
2
 No Brasil, com tradução de Beatriz Vianna Doeira e Nelson Boeira: KUHN, Thomas. A estrutura 

das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
3
 No Brasil, traduzido por Cesar Mortari: KUHN, Thomas. O caminho desde a estrutura: ensaios 

filosóficos. São Paulo: Editora UNESP, 2006. 
4
 BARREIROS, Lorena Miranda Santos; GASPAR, Danilo Gonçalves; SAMPAIO, Marcos. A 

metodologia da pesquisa no direito e Thomas Kuhn. In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; 
CERQUEIRA, Nelson. (Org.). Metodologia da pesquisa em direito e a filosofia. 1ªed.São Paulo: 
Saraiva, 201, p. 113-114.  
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cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem de ciência que 

atualmente nos domina”5.           

 Sob esta perspectiva, o autor entende que “teorias obsoletas não são em 

princípio acientíficas simplesmente porque foram descartadas”. Ao longo de sua 

obra, este olhar para o passado, para o que contemporaneamente tornou-se 

ultrapassado, permite ao autor organizar em torno de um determinado padrão a 

estrutura de uma forma particular de evolução científica; não a evolução por 

acumulação do conhecimento, mas aquela que rompe completamente com os 

postulados anteriores, que cria uma nova teoria, alicerçada em fundamentos 

gravemente distintos daqueles que baseavam o pensamento anterior. 

 Assim é que, para Kuhn, o conhecimento científico pode ser produzido de 

duas formas distintas.  

Em primeiro lugar e de modo mais comum, produz-se Ciência por 

acumulação. Neste particular, ao cientista incumbe somar aos postulados aceitos 

novos problemas resolvidos por meio de sua aplicação (aplicação dos postulados). 

E, ao historiador, neste caso, restará o dever de “registrar aumentos de 

conhecimento e os óbices a esse acúmulo”.6 

Quando se estar a tratar do conhecimento por acumulação, “não se propõe 

descobrir novidades no terreno dos fatos ou da teoria”7; quando a Ciência é bem-

sucedida neste particular, não as encontra. Dentro deste ciclo, à medida em que o 

conhecimento produzido é capaz de dar respostas satisfatórias aos problemas que 

lhe são submetidos, não há propriamente avanço científico, mas uma manutenção 

das bases lançadas anteriormente. 

Situação distinta, no entanto, ocorre quando os postulados, aos quais somam-

se o conhecimento científico produzido com base neles, não geram mais explicações 

adequadas para determinados problemas a eles submetidos. As justificativas, neste 

caso, deverão ser buscadas fora do conhecimento científico até ali produzido, como 

uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa no jogo. Na hipótese, havendo uma 

tal distinção entre os postulados existentes e a nova resposta indicada para o 

problema, irrespondível sob as bases anteriores, chega-se à incompatibilidade entre 

                                                 
5
 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 19. 

6
 BARREIROS, Lorena Miranda Santos; GASPAR, Danilo Gonçalves; SAMPAIO, Marcos. op.cit. p. 

115. 
7
 KUHN, Thomas. op. cit. p. 95. 
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o conhecimento científico existente até então e o conhecimento produzido para 

resolver o questão. 

Já aqui, este conhecimento não será produzido por acumulação, mas, 

segundo Kuhn, em função de uma revolução. Com isto, quer o autor indicar a 

situação em que é possível verificar-se “o fracasso constante dos quebra-cabeças 

da ciência normal em produzir os resultados esperados”8. Presente este contexto, 

segundo ele, “o fracasso das regras existentes é o prelúdio para uma busca de 

novas regras”9. 

 A expressão chave para compreensão deste momento é o termo 

“incomensurabilidade”: para Kuhn, duas teorias são incomensuráveis quando entre 

elas não houver “linguagem comum”10, quando se tornarem inconciliáveis de tal 

forma que uma deverá superar a outra como fonte de respostas mais adequadas do 

que o sistema que lhe precedeu.  

Tal circunstância, todavia, não deverá significar o total descarte da teoria 

anterior. Sobre o ponto, Danilo Gaspar, Lorena Barreto e Marcos Sampaio, 

comentando a obra de Kuhn, ponderam que 

 

A incomensurabilidade não implica a impossibilidade de comparação 
entre duas teorias que assim se apresentem. Ao revés, o que dela se 
extrai é a impossibilidade de se olhar um conhecimento científico 
pretérito à luz do modo de ver mundo concebido atualmente. Aquele 
conhecimento superado deve ser visto, estudado e examinado à luz 
do conjunto de sua própria época e não da perspectiva que 
atualmente se descortina no universo científico11.  

 

 O padrão seguido pela Ciência, desde a produção por acumulação, até que 

se chegue ao que o autor intitula como revolução científica, é o principal objeto dos 

estudos de Kuhn. Mapeando uma série de momentos históricos, Thomas Kuhn 

conclui existir uma espécie de padrão na estrutura das revoluções, constituído por 

quatro fases distintas. 

 

 

                                                 
8
 KUHN, Thomas. op. cit. p. 95. 

9
 KUHN, Thomas. op. cit. p. 95. 

10
 BARREIROS, Lorena Miranda Santos; GASPAR, Danilo Gonçalves; SAMPAIO, Marcos. op.cit. p. 

115 
11

 BARREIROS, Lorena Miranda Santos; GASPAR, Danilo Gonçalves; SAMPAIO, Marcos. op.cit. p. 
115. 
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2.1. FASE PRÉ-PARADIGMÁTICA 

 

 Até que a produção relacionada a determinado ramo científico torne-se 

madura o suficiente, ao ponto de se permitir extrair uma espécie de consenso 

razoável em torno de seus postulados, a evolução da Ciência estará na assim 

chamada fase pré-paradigmática. 

 Para Kuhn, 

 

O período pré-paradigmático, em particular, é regularmente marcado 
por debates frequentes e profundos a respeito de métodos, 
problemas e padrões de solução legítimos – embora estes debates 
sirvam mais para definir escolas do que para produzir um acordo. 
[...]. Além disso, debates dessa natureza não desaparecem de uma 
vez por todas com o surgimento do paradigma. Embora eles quase 
não existam durante os períodos de ciência normal, ocorrem 
periodicamente pouco antes e durante as revoluções científicas – os 
períodos durante os quais os paradigmas são primeiramente 
atacados e então modificados. 12   

  

Nesta fase, a identificação clara de um pensamento científico objeto de 

consenso é de difícil aferição. Em verdade, os debates, segundo Kuhn, servem tanto 

mais para marcar posição, do que para se elevar os argumentos à categoria de 

paradigmas. 

Uma vez obtido razoável consenso no seio da comunidade científica a 

respeito de determinado objeto de pesquisa, tem-se o caminho para a constituição 

do que o autor intitula de ciência normal. 

 

2.2. FASE DA CIÊNCIA NORMAL 

 

 Se a fase pré-paradigmática é caracterizada pelo dissenso, a fase de ciência 

normal caracteriza-se pelo razoável consenso obtido por um conjunto de ideias 

explicativas de determinado fenômeno científico. 

 Após os embates da fase anterior, na fase da ciência normal a produção 

científica encontra-se vinculada a determinados argumentos que formam o que Kuhn 

intitula de paradigma. Tal expressão constitui verbete fundamental na obra de 

Thomas Kuhn e que, a despeito desta importância, não foi precisamente 

                                                 
12

 KUHN, Thomas. op. cit. p. 73. 
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conceituado por ele. O seu significado, deste modo, é retirado das diversas 

passagens em que a expressão é mencionada, sempre na acepção de um conjunto 

de postulados científicos. A origem em si da expressão conduz a esta conclusão, 

porquanto relaciona-se, do ponto de vista gramatical, a um modelo de como fazer, 

de maneira correta, as coisas.13  

 Uma vez aceito o paradigma, torna-se ele uma referência para a produção 

científica, por meio da qual as suas premissas serão disseminadas e aceitas pela 

comunidade como, efetivamente, o ideal de Ciência. Thomas Kuhn bem demonstra 

esta relação ao tratar da “prioridade dos paradigmas” e sua relação com a educação 

científica, ao ressaltar que: 

 

Depois de aceitas, essas aplicações (ou mesmo outras) 
acompanharão a teoria nos manuais onde os futuros cientistas 
aprenderão seu ofício. As aplicações não estão lá simplesmente 
como um adorno ou mesmo como documentação. Ao contrário, o 
processo de aprendizado de uma teoria depende do estudo das 
aplicações, incluindo-se aí a prática na resolução de problemas, seja 
como lápis e papel, seja como instrumentos num laboratório.14 

 

 O paradigma, segundo Kuhn, será tão mais forte e predominante no âmbito 

da comunidade científica, quanto permita entregar respostas adequadas aos 

problemas que se lhes apresente. É que, para ele, a ciência normal “consiste em 

solucionar quebra-cabeças”15; e, se assim é, o paradigma precisa ser, 

necessariamente, funcional – assim entendido a capacidade de entregar respostas 

razoáveis e adequadas às questões científicas abordadas através dele. 

 Quando estas respostas deixam de ser concedidas de modo satisfatório, tem-

se o que Kuhn intitula como “anomalias” e que podem desembocar numa crise do 

paradigma. 

 

2.3. FASE DA CRISE DA CIÊNCIA NORMAL 

   

 Ao não entregar respostas adequadas, o paradigma pode entrar em crise. A 

ideia de crise, no pensamento de Thomas Kuhn, representa a perda do consenso 

                                                 
13

 BARREIROS, Lorena Miranda Santos; GASPAR, Danilo Gonçalves; SAMPAIO, Marcos. op.cit. p. 
116. 
14

 KUHN, Thomas. op. cit. p. 71. 
15

 KUHN, Thomas. op. cit.  p. 77. 
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que unia a comunidade científica em torno do paradigma então dominante, 

seguindo-se daí a perda da força da “atividade técnica normal de resolução de 

quebra-cabeças”.16 

 Impõe-se registrar, todavia, que a crise nem sempre conduz ao abandono do 

paradigma. É certo que uma nova teoria surge “somente após um fracasso 

caracterizado na atividade normal de resolução de problemas”17. Kuhn não 

desconsidera, por outro lado, o fato de que “nem os problemas, nem os quebra-

cabeças cedem ao primeiro ataque”18, o que demonstra que a ausência de 

respostas é um indicativo de crise, mas que, em um dado contexto histórico, ainda 

não tem força suficiente para forçar a erupção de um novo paradigma. 

 O autor é preciso ao identificar uma espécie de tendência pró-manutenção da 

ordem científica vigente, ao afirmar que: 

 

Os estudiosos da filosofia da ciência demonstraram repetidamente 
que mais de uma construção teórica pode ser aplicada a um conjunto 
de dados determinado, qualquer que seja o caso considerado. A 
história da ciência indica que, sobretudo nos primeiros estágios de 
desenvolvimento de um novo paradigma, não é muito difícil inventar 
tais alternativas. Mas essa invenção de alternativas é precisamente o 
que os cientistas não empreendem, exceto durante o período pré-
paradigmático do desenvolvimento da ciência e em ocasiões muito 
especiais de sua evolução subsequente. Enquanto os instrumentos 
proporcionados por um paradigma continuam capazes de resolver os 
problemas que este define, a ciência move-se com maior rapidez e 
aprofunda-se ainda mais através da utilização confiante desses  
instrumentos.19  

 

   Presente a crise, três alternativas se apresentam: a resolução do problema 

no âmbito da própria ciência normal; a conclusão no sentido de que o problema não 

é solucionável, relegando a resposta para um próximo momento histórico; ou a 

erupção de um novo paradigma, capaz de dar respostas adequadas aos problemas 

não solucionados e que deram origem à crise.20 

 Seja como for, para Kuhn, “uma teoria científica, após ter atingido o status de 

paradigma, somente é considerada inválida quando existe uma alternativa disponível 

para substituí-la”. Até lá, em que pese a ausência de respostas adequadas para os 

                                                 
16

 KUHN, Thomas. op. cit. p. 97. 
17

 KUHN, Thomas. op. cit. p. 103. 
18

 KUHN, Thomas. op. cit. p. 103. 
19

 KUHN, Thomas. op. cit. p. 105. 
20

 BARREIROS, Lorena Miranda Santos; GASPAR, Danilo Gonçalves; SAMPAIO, Marcos. op.cit. p. 
119. 
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problemas que se colocam, não se pode falar ainda em novo paradigma. Com isso, 

quer-se dizer que “decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir simultaneamente 

aceitar outro e o juízo que conduz a essa decisão envolve a comparação com ambos 

os paradigmas com a natureza, bem como sua comparação mútua”.21 

 Sob este contexto, uma vez ocorrendo a crise do paradigma e encontrando-se 

preenchidas determinadas variáveis histórico-culturais que permitam a erupção de 

um novo paradigma, será possível a adoção de outro modelo – fechando o ciclo 

kuhniano da revolução científica até que o sistema eleito passe a não mais dar 

respostas satisfatórias. 

 

3. PARADIGMAS DE DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 O cabedal teórico da obra de Thomas Kuhn pode ser manejado para explicar 

determinadas evoluções da Ciência do Direito e, dentre elas, particularmente o 

conteúdo e o pensamento doutrinário a respeito da relação entre direitos da 

personalidade e a autonomia dos particulares.  

 

3.1. A TUTELA DO SUJEITO DE DIREITO: O PARADIGMA LIBERAL 

 

 Passando-se em revista a bibliografia a respeito do tema, é possível 

identificar razoável consenso quanto ao primário aspecto liberal dos direitos da 

personalidade, na origem. 

 Por liberal, neste ponto, deve-se compreender os direitos da personalidade 

enquanto meros atributos formais, os quais outorgam verdadeiro pressuposto para 

que a pessoa humana possa ser titular de direitos e deveres no âmbito da ordem 

jurídica. Inspirado pela tradição oitocentista dos primeiros Códigos Civis, o primeiro 

paradigma a respeito dos direitos da personalidade enxergava tais direitos como 

decorrência natural da condição de sujeito de direito; mas não como direitos 

mínimos, irrenunciáveis e vinculados a uma existência humana digna. 

 A doutrina civilista mais clássica, no Brasil, caminha neste sentido, não 

havendo registros de abordagens envolvendo os direitos da personalidade 

                                                 
21

 KUHN, Thomas. op. cit.  p. 108. 
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vinculados à preocupação de assegurar ao cidadão direitos mínimos relacionados 

aos atributos mais fundamentais de sua própria existência.  

Sob este contexto, autores vinculados ao paradigma liberal, como Clóvis 

Beviláqua, entendem que personalidade “é a aptidão, reconhecida pela ordem 

jurídica a alguém para exercer direitos e obrigações”22. A afirmativa do autor citado, 

significativa tanto pelo fato de emanar do principal representante do Direito Civil 

brasileiro do início do século passado, como em função dele próprio ter sido o autor 

do projeto que se transformou no Código Civil Brasileiro de 1916 (Lei n. 3.071, de 1º 

de janeiro de 1916), bem demonstra a relação formal entre personalidade e os 

direitos que dela decorrem, não sendo possível verificar-se, em sua obra, 

manifestação que aborde a personalidade enquanto atributo mínimo da existência 

humana. 

Também neste sentido, para Roxana Cardoso Brasileiro Borges, “a definição 

de personalidade jurídica enquanto aptidão para adquirir direitos e deveres está 

presente, de forma quase unânime, na doutrina brasileira e na estrangeira”. Citando 

larga bibliografia, a autora demonstra a vinculação da doutrina produzida no Brasil 

na 1ª metade do século passado com os aspectos formais da personalidade, 

concluindo que  

 

A personalidade jurídica era concebida como atributo jurídico que 
permitiria às pessoas (que a tivessem) a possibilidade de constituir 
relações jurídicas. A personalidade jurídica seria, dessa forma, um 
requisito para que a pessoa ingressasse no mundo jurídico e fosse 
reconhecida como sujeito de direitos e deveres23.  

 

 A doutrina italiana registra, de modo semelhante, que o termo “pessoa” foi 

utilizado pela primeira vez em seu sentido técnico pelos juristas do século XVI, unido 

sempre ao conceito de capacidade jurídica.24 

 O paradigma liberal pode ser compreendido como uma decorrência natural 

dos influxos históricos que o inspiraram. Sob essa perspectiva, o paradigma liberal 

encontra paralelo no individualismo que marcou as primeiras codificações e acabou 

                                                 
22

 BEVILÁQUA, Clóvis. Theoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1953, p. 
79-80. 
23

 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos da personalidade e autonomia privada. 2. ed. 
rev. São Paulo: 2007, p. 09. 
24

 CENDON, Paolo. Diritti della Personalità. Torino: Utet, 2000, p. 6. 
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refletindo até mesmo legislações civis do início do século XX, a exemplo do próprio 

Código Civil brasileiro, de 1916.  

 Sobre tal vinculação histórica, Eugênio Facchinni Neto destaca que o direito 

privado ocupou lugar de prevalência sobre o direito público por ocasião da 

constituição do Estado liberal-burguês. Neste contexto, segundo o autor, o 

individualismo é visto como valor a ser prestigiado, como reação ao período 

estamental que caracterizou a era medieval, em que o valor do indivíduo estava 

ligado não às suas características e méritos pessoais, mas ao estamento social no 

qual se encontrava integrado.25 

 Diante da circunstância exposta pelo autor, o paradigma liberal aponta para 

um afastamento do Poder Público das relações privadas. E tal premissa, com efeito, 

parece afastar do âmbito do Direito Privado qualquer tipo de preocupação a respeito 

de garantias mínimas para uma existência digna, daí a relação regulação 

meramente formal da personalidade jurídica. 

 O papel da autonomia, assim entendida enquanto substrato de liberdade que 

servia de bandeira para as revoluções liberais, caminhava em sentido 

diametralmente oposto. O paradigma liberal de tutela do sujeito de direito 

emprestava à autonomia prestígio de fundamento da própria ideia de Direito Privado, 

conforme anota Rose de Melo Vencelau Meireles: 

 

Pelo chamado dogma de vontade a vontade individual alcançou seu 
apogeu. Foi a concepção negativa da liberdade que influenciou a 
concepção de que a vontade individual representava a maior 
expressão da liberdade do indivíduo na esfera privada e, por si só, 
era suficiente para impedir qualquer ingerência externa no seu 
conteúdo e nos seus efeitos. Isso significa que o agente tinha o 
poder de praticar um ato jurídico e lhe determinar o conteúdo, a 
forma, bem como os efeitos com sua vontade, sem qualquer 
interferência externa. 

 

 Este primeiro paradigma passa a sofrer seus primeiros questionamentos a 

partir das modificações pelas quais passa o mundo ocidental, a partir da 2ª metade 

do século XX. Com efeito, a crise do Estado Liberal e a erupção de uma teoria dos 

direitos fundamentais, exigiam da ordem jurídica uma tutela mais contundente da 

pessoa humana. Esta deveria abranger não apenas atributos de ordem formal, 

                                                 
25

 FACCHINNI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do 
direito privado. In: SARLET, Ingo (org). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
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próprios da ideia de que ao Direito seria suficiente outorgar a “possibilidade de ter 

direitos”; ao contrário, sob uma nova ordem, o objeto de tutela deveria ser os 

“direitos propriamente ditos”. 

Sob o ângulo do paradigma liberal dos direitos da personalidade, tais 

questionamentos não poderiam ser solucionados adequadamente, o que acabou 

culminando na adoção de um novo paradigma. 

 

3.2. A TUTELA DA PESSOA HUMANA: O PARADIGMA SOLIDARISTA 

 

 Em contraponto ao paradigma liberal, é possível constatar-se, a partir da 2ª 

metade do século XX, a ascensão de um novo paradigma dos direitos da 

personalidade. Se antes esta categoria era compreendida como uma decorrência 

lógica da personalidade jurídica, agora passa a ter autonomia científica, sendo 

devidamente catalogada e estudada pela doutrina. Se antes os direitos da 

personalidade eram dissecados sob o prisma formal, agora passam a ser abordados 

enquanto direitos materiais, relacionados com temas como mínimo existencial, 

direitos fundamentais e dignidade humana. 

 O consenso anteriormente existente, vinculado ao primeiro paradigma, 

desloca-se para a adoção do novo paradigma, aqui intitulado solidarista, por partir 

da premissa de que ao Estado, enquanto formulador e executor de políticas 

públicas, incumbe garantir a tutela adequada dos elementos que compõem a 

personalidade humana, como forma de outorgar a todos uma vida digna, enquanto 

mínimo existencial. 

 Somente um tal rompimento tão contundente com a tradição anterior, permite 

compreender a lição de Gustavo Tepedino: 

   

Em respeito ao texto constitucional, parece lícito considerar a 
personalidade não como um novo reduto de poder do indivíduo, no 
âmbito do qual seria exercida a sua titularidade, mas como valor 
máximo do ordenamento, modelador da autonomia privada, capaz de 
submeter toda a atividade econômica a novos critérios de validade.26 

 

 Para Leonardo Zanini, o deslocamento de um paradigma liberal para um 

paradigma solidarista, naquilo pertinente aos direitos da personalidade, encontra 

                                                 
26

 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, t. I, 2001, p. 47. 
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marco histórico fundamental a partir do fim do século XIX. Para o autor, a partir 

deste período, “viu-se grande evolução no que toca ao que se denominou de direitos 

públicos da personalidade”. E, neste contexto, foram promulgadas “resoluções de 

diversas declarações e conferências internacionais”, tudo a conduzir, ainda segundo 

referido autor, ao reconhecimento “da tutela humana por meio dos direitos 

fundamentais”.27 

 Assim, a par da importância teórica da construção da ideia de personalidade 

jurídica como atributo formal para aquisição da condição de sujeito de direito, o 

paradigma solidarista traz consigo a ideia de que a tutela do homem deve ir além da 

concessão de ficções jurídicas: é preciso, efetivamente, garantir-se proteção de 

características da pessoa humana que lhe servem de pressupostos para uma 

existência digna. 

 Daí, como exposto anteriormente, a partir deste momento histórico ser 

possível o desenvolvimento teórico do conteúdo dos direitos da personalidade, 

conforme entendem Gustavo Tepedino, Maria Celina Bodin de Moraes e Heloísa 

Barboza: 

 

Foi contudo, somente no século XIX, a partir da elaboração das 
doutrinas francesa e alemã , que se começou a edificar a construção 
dos direitos atinentes à tutela da pessoa humana, considerados 
essenciais à esfera de proteção de sua dignidade e integridade, 
denominando-se-lhes direitos da personalidade.28  

  

 No seio do paradigma solidarista encontra-se a ideia de que ao Estado não 

incumbe apenas ter posturas passivas na regulação jurídica de certos elementos 

fundamentais da personalidade humana. A crise do Estado Liberal traz consigo o 

Estado Intervencionista, o qual abre espaço em meio a situações de assimetria 

econômica, social e técnica, para fazer valer o respeito aos direitos fundamentais – 

impedindo que os particulares possam, por atos de autonomia privada, diminuir o 

conteúdo legislativo dos direitos da personalidade. E, mais que isso: sob o mesmo 

viés, não poderiam tais direitos ser alienados ou objeto de renúncia. 

                                                 
27

 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 42 
28

 Tepedino, Gustavo; Barboza, Heloisa Helena; Moraes, Maria Celina Bodin. Código Civil 
Interpretado. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 31. 
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 A circunstância descrita acima levou a doutrina a caracterizar os direitos da 

personalidade com a pecha da irrenunciabillidade e da indisponibilidade, tendo esta 

classificação se tornado tradicional em doutrina. 

 Assim, por um lado, no âmbito do paradigma liberal o prestígio da autonomia 

privada encontrava na ideia de personalidade jurídica um mero atributo formal, sem 

maior desenvolvimento da personalidade enquanto efetivo pressuposto para uma 

existência digna; por outro, sob o paradigma solidarista, a autonomia perde prestígio 

em face da necessidade de limitar o poder de particulares na definição do conteúdo 

de direitos ligados a integridade física, psíquica e intelectual do homem. 

 Nos últimos anos, no entanto, também este último paradigma parece ter 

ingressado na fase referida por Thomas Kuhn como a “crise da ciência normal”.  

 É que, se por um lado, a adoção de uma perspectiva solidarista, como visto, 

veio ao encontro de uma atuação estatal mais proativa na tutela dos direitos da 

personalidade; por outro, este mesmo paradigma não parece capaz de conceder 

respostas adequadas envolvendo novos problemas da contemporaneidade. 

Exemplo disto ocorre nas chamadas situações existenciais, relacionadas a decisões 

da pessoa humana a respeito de aspectos íntimos de sua vida privada e que, em 

última análise, poderiam importar na redução da tutela dos direitos da 

personalidade, quando não na sua renúncia, efetivamente. 

 

3.4. A TUTELA DA AUTONOMIA PRIVADA: UM PARADIGMA DE 

“REPRIVATIZAÇÃO”? 

 

 Recente produção doutrinária tem permitido colocar em xeque a possibilidade 

do paradigma solidarista solucionar “quebra-cabeças” (para utilizar a célebre 

expressão kuhniana) envolvendo direitos da personalidade e autonomia privada. 

 O paradigma solidarista, com o objetivo de tutelar de forma proativa os 

direitos da personalidade, impedindo que estes fossem renunciados pela própria 

pessoa humana, passou a caracterizar tal categoria como irrenunciável e 

indisponível. Sob este contexto, nos últimos anos tem se questionado como conciliar 

esta regra, imanente ao paradigma solidarista, com a autonomia individual de cada 

cidadão – a qual, deve-se registrar, tem sido alçada à condição de direito 

fundamental nas principais Constituições. 

 Neste sentido, para Roxana Cardoso Brasileiro Borges: 
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Embora a intransmissibilidade, a irrenunciabilidade, a 
extrapatrimonialidade e a indisponibilidade sejam características 
presentes na teoria geral dos direitos da personalidade, quando se 
analisam certos tipos destes direitos se percebe a relativa 
disponibilidade de alguns deles . [...] A disponibilidade relativa dos 
direitos da personalidade reside na possibilidade de cessão de uso 
de alguns desses direitos, ou de licença ou permissão. De acordo 
com o negócio, a cessão de uso pode , inclusive, ser onerosa.29 

  

 O paradigma solidarista foi marcadamente influenciado pela perspectiva de 

um Estado interventor. Esta premissa, no entanto, passa a ser colocada sob 

suspeita quanto o poder estatal (ou o conhecimento científico predominante) passa a 

vedar a prática de atos que se constituem em genuíno exercício da autonomia 

privada. 

 Para além disso, é certo que, do ponto de vista econômico, a própria eficácia 

do Welfare State deve ser questionada nos tempos atuais. A crise de paradigmas 

não pode ser verificada apenas no âmbito jurídico, como também do ponto de vista 

político, em vista da falência do Estado Social frente aos fenômenos da 

globalização, das privatizações, das crises orçamentárias dos governos, da 

“internet”, que deu origem a programas de reforma do Estado, inclusive no Brasil, 

como aponta Luciano Benetti Timm.30  

Questões que antes eram respondidas pela doutrina majoritária de modo 

negativo, como aquelas que giram em torno da negativa do paciente em submeter-

se a determinados procedimentos; da renúncia à privacidade e mesmo naquilo que 

se relaciona com a renúncia da própria vida (eutanásia e ortotanásia), passam a não 

parecer mais tão adequadas quando vistas sob o pano de fundo do paradigma 

solidarista. 

 Exemplo destas primeiras manifestações pode ser encontrado na obra de 

Rose Melo Vencelau Meireles: 

 

Não são poucas as situações nas quais há auto-limitação a 
expressões da personalidade, sem que haja uma regra legal 
permissiva. É o caso, por exemplo, das cirurgias de mudança de 
sexo, das restrições à privacidade nos reality shows, das incursões à 

                                                 
29

 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. op. cit. p. 121. 
30

 TIMM, Luciano Benetti. "Descodificação”, constitucionalização e reprivatização o no Direito 
Privado: O código civil ainda é útil? Disponível em: 
<http://works.bepress.com/luciano_benetti_timm/40/>.  Acesso em: 08 abr. 2013. 
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intimidade tão comum em determinados tipos de revistas de 
celebridades etc. A ausência de lei que permita a autolimitação à 
personalidade seria mesmo óbice ao merecimento de tutela de 
hipóteses como estas?31  

  

 Situações como estas, vistas anteriormente, parecem apontar para a 

necessidade de um novo paradigma, no sentido de resgatar o espaço de autonomia 

privada do indivíduo, ainda que dentro do atual paradigma solidarista. Se as últimas 

décadas, no âmbito do Direito Civil, foram marcadas por um movimento de 

publicização do Direito Privado – com os ônus e bônus decorrentes desta escolha 

legislativa, e do encaminhamento da produção doutrinária – a ausência de respostas 

adequadas aos problemas que imbricam autonomia privada e direitos da 

personalidade podem servir de indícios sobre a possibilidade futura de erupção de 

um novo paradigma, desta vez voltado para a reprivatização do direito privado. 

 Sobre o ponto, a lição de Luciano Timm é precisa ao enquadrar este novo 

prestígio emprestado à autonomia privada em termos contemporâneos, distintos do 

papel da autonomia sob o ângulo do paradigma liberal, uma vez que 

 

[...] o Estado contemporâneo não é mais aquele interventor do pós-
guerra, mas um Estado que sofreu as influências da queda do Muro 
de Berlim, do fim dos regimes políticos do Leste Europeu, do triunfo 
do capitalismo e da economia de mercado, redescobrindo sua função 
meramente reguladora; isto é, um poder público submerso na 
ideologia privatista, que força o Estado a dar mais autonomia à 
iniciativa privada, limitando-se a apenas regular o livre jogo do 
mercado.32 

   

 No mesmo sentido, Alexandre dos Santos Cunha aponta a autonomia como 

elemento fundamental de desenvolvimento da própria personalidade humana. 

Assim, ao contrário do que se podia verificar na produção doutrinária identificada 

com os paradigmas liberal e solidarista, que colocava, sempre, autonomia e direitos 

da personalidade em campos opostos, o autor une os institutos. É nesta 

convergência que reside o núcleo do paradigma da reprivatização, na busca de igual 

regulação da autonomia privada e dos direitos da personalidade, como pondera o 

autor:  

                                                 
31

 MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia e Dignidade Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009, 186-187. 
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o direito de livre desenvolvimento da personalidade, isento de 
interferência dos julgamentos morais por parte da opinião pública, ou 
de restrição estatal, é elemento constitutivo e essencial da dignidade 
humana, fundamento do direito privado e do Estado de Direito. Não 
pode nunca ser relativizado, a não ser caso interfira diretamente em 
direitos de terceiros, sob pena de, pela busca do bem absoluto, 
cairmos no terror.33 

  

Não se pode desconsiderar o risco de, a pretexto de se fazer valer o 

solidarismo estatal próprio do atual paradigma dos direitos da personalidade, 

incorrer-se no perigo de julgamentos morais, impondo-se aos cidadãos, em verdade, 

uma espécie de moral estatal, responsável por calibrar o grau de autonomia privada 

permissível em cada um dos atos envolvendo os direitos da personalidade. 

Daí a necessidade de se buscar saídas para os problemas suscitados pela 

doutrina e que, dada a recente produção doutrinária, demonstra a atual ocorrência 

dos “debates de paradigmas” apontados por Thomas Kuhn – circunstância que 

aponta para uma futura e possível mudança de paradigma no enfrentamento teórico 

da matéria. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A aplicação da estrutura preconizada por Thomas Kuhn para as chamadas 

revoluções científicas, conforme demonstrado, descortina uma lente peculiar para a 

análise dos ciclos de evolução doutrinário a respeito de típicos institutos no âmbito 

da Ciência do Direito. 

Kuhn entende que, estabelecido determinado paradigma, a bibliografia 

científica tenderá a ocupar-se em apontar com os diversos problemas a ele 

submetidos podem ser resolvidos com base no marco teórico vigente.  

Particularmente no âmbito da teoria dos direitos da personalidade, a produção 

doutrinária divide-se, realmente, em dois paradigmas bastante distintos entre si: um, 

liberal, fruto da ideia central de que a personalidade jurídica era mero atributo formal 

ou meio para a aquisição de outros direitos; outro, solidarista, por meio do qual 

                                                 
33

 CUNHA, Alexandre dos Santos. Dignidade da pessoa humana: conceito fundamental para o 
Direito Civil. In:MARTIS-COSTA, Judith (org.). A reconstrução do direito privado. São Paulo: RT, 
2002. p. 251.  
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entende-se que a personalidade é um fim em si mesmo e que a sua tutela 

corresponde a ponto fundamental da proteção da própria pessoa humana. 

Em cada qual, o papel da autonomia jurídica como elemento definidor da 

personalidade fora completamente desconsiderado. 

Por fim, a existência de manifestações doutrinárias recentes, que imbricam as 

manifestações individuais de autonomia privada com o paradigma solidarista de 

direitos da personalidade parecem apontar para a possibilidade de um terceiro 

paradigma.  

Já aqui, se, por um lado, não se cogita do uso da autonomia jurídica individual 

para causar prejuízos a terceiros, por outro, pretende-se elevar o direito fundamental 

de liberdade à categoria de elemento integrante de um modelo de existência 

minimamente digna. 

A produção ainda não é suficiente para se falar em um novo paradigma, o 

que, no entanto, não afasta a conclusão de que os debates demonstram que o 

paradigma solidarista já não mais entrega respostas adequadas a todos os 

problemas.   
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