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RESUMO 

Os direitos da personalidade, insertos nos direitos fundamentais, são analisados com a 

finalidade de se mencionar a individualidade do homem, elemento basilar para seu 

desenvolvimento social e psicológico dentro da sociedade moderna que aflora após a 

Idade Média. Tanto é verdade que tal individualidade, melhor chamada de intimidade, 

foi alçada ao patamar de direito da personalidade, protegida pelo ordenamento jurídico. 

No entanto, com o passar do tempo, com a mudança dos valores individuais, a 

dinamicidade da sociedade e próprio capitalismo em si, o interesse do homem em 

preservar tal direito já revela sinais de banalização, comportamento este a ser observado 

amiúde pelas ciências sociais e humanas. 

 

Palavras chaves: Direitos Fundamentais. Direito à Intimidade. Mercantilização. Marx. 

Bauman. 

 

ABSTRACT 

Personality rights, insertedon fundamental rights, are analyzedin ordertomentionthe 

individuality of man, the core elementtotheir social andpsychological 

developmentwithin modernsociety thatemergesafter theMiddle Ages. So much so 

thatsuchindividuality,bestcallof intimacy, was raisedto the level ofthe personalityright, 

protectedbylaw. However, overtime, withchanges in individualvalues andthe 

dynamicsof society,man's interestin preservingsuch alaw alreadyshowssigns 

oftrivialization, thisbehaviorto be observedin detail by thesocial sciences and 

humanities.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Objetiva-se, com esta abordagem, analisar a reificação do homem pós-

moderno, sob o prisma da banalização e publicização da sua intimidade, apesar de ser 

este um direito da personalidade protegido constitucionalmente, essencial à saúde 
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mental do homem. Utiliza-se, para tanto, um paralelo entre os direitos fundamentais e as 

teorias de Marx e Bauman, sobre a mercantilização humana. 

Primeiramente aborda-se o significado, a origem e a evolução dos direitos 

fundamentais, frutos da luta burguesa contra as bases do Antigo Regime, momento em 

que homem já não se contentava com as migalhas reais. Queria mais, queria o mínimo 

de dignidade; queria o mínimo de fundamentalidade para sobreviver. 

A intimidade, por sua vez, também possui uma evolução histórica bastante 

interessante, inclusive quando se faz a contraposição entre a falta (da intimidade) na 

idade média, com a sua valorização durante a época moderna e, por fim, a completa 

banalização da privacidade humana, diante de uma sociedade que tudo mercantilizou. 

Constrói-se também uma abordagem entre a mercantilização de Marx, 

alicerçada na objetificação do homem pelo seu trabalho, e a mercantilização de 

Bauman, calcada na exploração do homem como mercadoria de consumo na pós-

modernidade, como forma de sucesso. 

Por fim, é feita uma análise sob o prisma jurídico do comportamento pós-

moderno de banalização da intimidade, e as eventuais consequências futuras desta 

conduta, sem olvidar a voluntariedade de tais práticas. 

 

2 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Direitos fundamentais (BULOS, 2007, p. 401) é o conjunto de normas, 

princípios, prerrogativas, deveres e institutos inerentes à soberania popular, que 

garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, independentemente de credo, 

raça, origem, cor, condição econômica ou status social, sem os quais o homem não vive, 

não convive e nem consegue sobreviver. A denominação de direitos fundamentais 

encontra outras terminologias utilizadas como sinônimos, ressaltando-se que a todas 

essas expressões sofreram crítica da doutrina por não esgotar toda a substância que 

englobam. 

Alexy (2008), por sua vez, entende que os direitos fundamentais e os 

direitos do homem são diferentes, no entanto possuem uma estreita relação, eis que 

estes últimos são compostos por cinco características: direitos universais, direitos 

fundamentais, direitos preferenciais, direitos abstratos e direitos morais. Os direitos 

fundamentais seriam aqueles acolhidos por uma constituição com o intuito ou com a 

intenção de positivar direitos do homem, ressaltando, porém, que não basta estar em 



uma constituição para ser fundamental, mas precisa de uma fundamentalidade que o 

diferenciará de outros direitos:  

A fundamentalidade fundamenta, assim, a prioridade em todos os graus do 

sistema jurídico, portanto, também perante o dador de leis. Um interesse ou 

uma carência é, nesse sentido, fundamental quando sua violação ou não-

satisfação ou significa a morte ou padecimento grave ou acerta o âmbito 

nuclear da autonomia. Disso são compreendidos não só os direitos de defesas 

liberais clássicos, mas, por exemplo, também os direitos sociais que visam ao 

asseguramento de um mínimo existencial.  

 

Desta forma, pode-se concluir que os direitos fundamentais, sendo sinônimo 

ou não dos direitos do homem, possuem uma carga de significância que os demais 

direitos também englobados dentro de uma constituição não possuem. A exemplo disso 

pode-se citar o preâmbulo da Constituição brasileira. 

A sedimentação dos direitos fundamentais como normas cogentes decorre de 

uma maturação histórica, o que permite compreender que os direitos fundamentais nem 

sempre foram os mesmos em todas as épocas, o que não retira a sua característica de 

imperativo de coerência lógica. (MENDES, 2007; p 221). 

Reportando-se a evolução dos direitos fundamentais no tempo, alguns 

autores, com destaque para doutrina francesa, afirmam que a noção de dignidade do 

homem encontra eco no cristianismo, cujos dogmas de criação do homem a imagem e 

semelhança de Deus e este mesmo Deus ter se materializado em homem, confere ao ser 

humano uma valoração de alta complexidade. 

Saindo da esfera religiosa e partindo para a esfera política, dentro de um 

cenário monárquico absolutista, alguns questionamentos foram essenciais e serviram de 

base para a reflexão sobre os direitos fundamentais, pois confrontaram a legitimidade do 

poder com a sua limitação. Berkman (2007, p.50) as materializou com lucidez: “Poderia 

um governante legítimo fazer ações ilegítimas? Pode ele fazer o que quiser? Ou há 

limitações? Em outras palavras, basta o poder legítimo para legitimar também todos os 

atos de que os exerce?” 

O desenvolvimento gradual dos direitos humanos se deu ao longo dos 

séculos, especialmente no contexto da luta burguesa contra a ordem monárquica, 

absoluta, estagnadora, petrificada e degenerada, em detrimento de uma sociedade nova 

tendente à expansão comercial e cultural (SILVA, 2005, p 173), desde a luta comercial 

da Baixa Idade Média, com auge nos séculos XVIII e XIX, culminando sua consagração 

nos processos revolucionários denominados Revoluções Atlânticas (Revolução 



Holandesa de 1648; a GloriousRevolution de 1688; Revolução dos Estados Unidos de 

1776 e a Revolução Francesa de 1789). 

Essa vitória da burguesia teve implicações sociais e políticas sem 

precedentes, posto que, respondendo as questões acima formuladas, demonstrou 

claramente a necessidade de limitação do poder real através de dispositivos específicos, 

as constituições, armas políticas utilizadas para instaurar uma nova ordem, com direitos 

e deveres do cidadão. Observa-se que desta maneira o poder real já não seria mais 

onipotente. Os direitos mínimos de dignidade e civilidade estariam resguardados, 

protegendo os cidadãos da ira desvairada de qualquer governante.  

 

3 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

O homem nasce “livre”, isto é, desfruta do direito de desenvolver 

plenamente a sua atividade física, intelectual e moral, e, nesse sentido, pertence-lhe o 

direito de desfrutar o produto dessas atividades. Concebe-se, assim, para todos, a 

obrigação de respeitar no outro o direito de desenvolvimento pleno da atividade física, 

intelectual e moral e nessa obrigação reside o próprio fundamento do direito, 

constituindo regra social. (DUGUIT, 2009). 

A natureza das coisas determina que a preservação dos direitos individuais 

de todos condiciona a uma limitação recíproca os direitos individuais, concluindo-se 

daí, segundo a doutrina individualista (DUGUIT, 2009), que a norma do direito, por um 

lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um e, em contrapartida, determina 

uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos 

gerais. As ideias denominadas de Doutrina do “Direito Individual” conseguem exprimir, 

mesmo que eventualmente não tenha sido este seu intuito, o que seriam os direitos de 

personalidade do homem. 

Com efeito, por ser um animal social, por possuir uma unidade indissolúvel 

de matéria e espírito, de corpo e de alma, de onde derivam sua vida, liberdade, sua 

dignidade, surge a necessidade de defesa dos seus direitos mais intrínsecos enquanto 

humano, denominados direitos da personalidade. 

Em face de direitos de tão elevado valor, eis que os direitos personalíssimos 

se apresentam como essenciais para a consolidação permanente da dignidade do 

homem, naturalmente o legislador, após objetivá-lo nos Códigos e nas leis esparsas, 

resolveu inseri-lo nos textos constitucionais, como fez o Brasil em sua Carta Magna. 



 

4 DIREITO À INTIMIDADE 

 

Dentro dos direitos fundamentais denominados de primeira geração, 

encontram-se determinados direitos relacionados à dignidade física, psíquica e moral do 

homem. Na Constituição brasileira, o artigo 5º, inciso X prevê o direito à 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, garantido o 

direito de indenização em caso de lesão. Desta feita, tais direitos se configuraram, ao 

final, na própria vida, integridade física e moral, na intimidade, na honra, e outros 

demais direitos relacionados a estes bens inerentes ao ser humano, com caráter absoluto 

e erga omnes. 

A intimidade propriamente dita, como ideal de privacidade, recolhimento, 

discrição de vida familiar, reserva, encontra raízes antigas, uma vez que a necessidade 

de preservação de segredos que a pessoa não quer partilhar com os demais, ou até 

mesmo rituais familiares que deseja manter em sigilo, podem ser observados desde há 

muito tempo na sociedade. Por exemplo, na obra prima “A Cidade Antiga”, onde 

Coulanges (1830-1889; Tradução 2006, p. 55 e ss) descreve brilhantemente a sociedade 

grega e romana sob um prisma social e político, observou bem o cuidado que a família 

tinha com a privacidade da sua religião, alicerce de unidade familiar pagã, embora Dias 

(2008, p. 60) afirme que nessas sociedades (grega e romana) não houvesse separação 

entre o público e o privado, já que o social, o político, o religioso, a moral, se 

entrelaçavam e se identificavam. 

Sob o aspecto da intimidade do homem como indivíduo que precisa de 

isolamento, reclusão dentro de si com suas particularidades e segredos, Sibilia(2008) 

busca fundamento para tal em uma época bem mais recente, como uma invenção 

burguesa, atrelando a ela ainda a noção de conforto e domesticidade, conceitos ausentes 

na sociedade medieval. 

Esta também é a opinião de Arendt (2005), que define o privado, na 

atualidade, como um círculo de intimidade, cujos primórdios podem ser encontrados 

nos últimos períodos da civilização romana, embora dificilmente em qualquer período 

da antiguidade grega, mas cujas peculiares multiformidade e variedade eram certamente 

desconhecidas de qualquer período anterior à era moderna. Para o homem antigo o 

conceito da palavra privado estava relacionado com a privação do indivíduo por alguma 



coisa, ideia afastada pelo homem moderno que, por ter revestido o privado como 

sinônimo de intimidade acabou por valorizá-lo através do moderno individualismo. 

De acordo com Sibilia(2008), a urbanização exerceu papel importante na 

separação do espaço público do espaço privado, eis que nos séculos XVIII e XIX, o eco 

das sociedades industriais modernas levou o homem a buscar um refúgio mais “seguro” 

do olhar e da intromissão do público, que já se aglomerava nas cidades, tornando a 

privacidade um bem cada vez mais difícil de ser protegido. 

RYBCZYNSKI apud SIBILIA (2008) afirmou que no século XVI era raro 

um homem que tivesse um quarto somente para si, o que viria a ocorrer somente no 

século XVIII, e somente para os mais afortunados. WOOLF apud SIBILIA (2008), por 

sua vez, adepta da mesma corrente, afirmou que para a mulher a privacidade de um 

recinto exclusivamente dela veio a ocorrer no início do século XIX, explicando o 

motivo pelo qual a literatura de autoria feminina somente despontou nessa época, tão 

tardiamente. 

Logicamente se a noção de intimidade foi desenvolvida pela sociedade 

burguesa, a ideia de intimidade compreendida como direito do homem, inclusive 

protegida por diversos ordenamentos jurídicos em suas cartas constitucionais e leis 

extravagantes, também possui um passado recente. 

O amparo jurídico da intimidade se fez presente diante da necessidade de 

proteção da própria saúde mental do homem, pois sem privacidade o homem não 

consegue desenvolver livremente sua personalidade. A exposição recorrente dos seus 

erros, dificuldades, fracassos, hábitos, emoções, tudo sob o crivo do olhar alheio impede 

qualquer pessoa de viver em harmonia com o outro e consigo mesmo. 

 

4.1 Intimidade do Homem Moderno 

A Modernidade despontou no século XVI em contraposição à Idade Antiga, 

negando todos os conceitos e paradigmas (como por exemplo, criou uma nova ordem 

jurídica baseada na lei, quebrou a unidade cristã com a Reforma Protestante, além de 

incentivar o capitalismo) da época que passara, buscando fundamentar as aspirações 

sociais e políticas da nova classe social que então se sub-rogava no poder. Época em 

que o homem se descobre só consigo mesmo e como companhia possui sua força de 

trabalho, em um espaço caótico de lutas contra todos para suprir suas necessidades 

vitais e elementares (RAFFIN, 2006). 



BERMAN (1986) defende que a Modernidade passou por três fases: a 

primeira, do início do século XVI até o final do século XVIII, período em que as 

pessoas ainda não tinham a noção da realidade moderna; a segunda inicia-se com a onda 

revolucionária de 1790 na França, onde a sociedade, apesar de estar no epicentro das 

mudanças sociais, políticas e pessoais, ainda vive sob a égide do bucolismo, da 

espiritualidade, traçando uma dicotomia do que se tem e do que se busca efetivamente. 

Com o raiar do século XX emerge a terceira fase, época de expansão astronômica da 

vida moderna, com alterações sociais, econômicas, culturais, com uma rapidez e 

desenvoltura jamais vistos. Dentro então da dita época moderna, surge também o 

homem moderno. 

Por sua vez, sob um prisma bem particular, Raffin (2006, p.11 e 12) 

apresenta o homem moderno da seguinte forma: 

En tanto experiencia vital de lo nuevo y lo presente, propia de la era 

capitalista, la modernidad se presenta como una cierta experiencia de 

comprensión de la vida particularmente propia, individual y presente. Se trata 

de una relación particular del sujeto consigo mismo pero también con el 

tiempo y con la historia, esto es, con el pasado, el futuro pero sobre todo con 

el presente puesto que esta experiencia refiere a cómo experimenta su vida 

presente, a cómo la vive. De ahí que pueda sostenerse que la modernidad 

como experiencia vital individual implique una “autocomprensión” y se 

traduzca en una “proyección” o “proyecto” vital o “alargamiento” del tiempo 

presente hacia un futuro sobre las bases de un pasado actual o reciente pero 

que ya pasó a la historia. 

 

O homem moderno ou o sujeito do Iluminismo estava baseado numa 

concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, 

dotado das capacidades de razão, de consciência e da ação, cujo “centro” consistia num 

núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 

desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou 

“idêntico” a ele – ao longo da existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a 

identidade de uma pessoa. 

Segundo ARENDT (2005), o primeiro eloquente explorador da intimidade – 

e até certo ponto seu teorista – foi o iluminista Jean-Jacques Rousseau, sendo típico que 

ele seja o único grande autor ao qual ainda hoje é referido frequentemente pelo primeiro 

nome. Rousseau, segundo Arendt, chegou à sua descoberta mediante uma rebelião, não 

contra a opressão do estado, mas contra a insuportável perversão do coração humano 

pela sociedade, contra a intrusão desta última numa região recôndita do homem que, até 

então, não necessitara de qualquer tipo de proteção especial. A intimidade do coração, 

ao contrário da intimidade da moradia privada, não tem lugar objetivo e tangível no 



mundo, nem pode a sociedade contra a qual ela protesta e se afirma ser localizada com a 

mesma certeza que o espaço público. Para Rousseau, tanto o íntimo quanto o social 

eram, antes, formas subjetivas da existência humana, e em seu caso, era como se Jean-

Jacques se rebelasse contra um homem chamado Rousseau. O indivíduo moderno e seus 

intermináveis conflitos, sua incapacidade de sentir-se à vontade na sociedade ou de 

viver fora dela, seus estados de espírito em constante mutação e o radical subjetivismo 

de sua vida emocional nasceram dessa rebelião do coração. Ou seja, a intimidade 

nascera da rebelião do indivíduo contra a sociedade. 

Verifica-se, portanto, que a Modernidade, dentre outras tantas 

consequências, desencadeou um comportamento humano até então não ecoado, qual 

seja a individualização, a introspecção do sujeito, o desenvolvimento da sua 

subjetividade, como busca inclusive de proteção do mundo moderno capitalista e 

predatório, gerando uma “fuga” do público, uma reserva do espaço privado do homem 

com o objetivo de introspecção, comportamento este que, posteriormente, ao ser 

reconhecido como essencial à condição humana, mereceu proteção jurídica 

constitucional do estado. 

 

4.2 A Intimidade do homem Pós-Moderno 

Não existe, radicalmente, um marco de separação entre a Modernidade e a 

Pós-Modernidade, uma vez que a história poderá ser analisada sob vários aspectos e, a 

depender do objetivo do investigador, pode haver uma gradação entre os dois períodos. 

Ressalte-se que o conceito de Pós-Modernidade surgiu da necessidade sociológica de 

analisar padrões e situações que estavam surgindo na época Contemporânea, de modo 

que se o comportamento humano se encontra em constante transição, tal fato será 

essencial para a história. 

Para Raffin (2006, p. 96 e 97), a Pós-Modernidade se consubstanciou como 

uma consequênciada Modernidade, redefinindo-a e complementado-a:  

Si la modernidad es el triunfo y la cristalización de la sociedad burguesa y de 

su lógica vital a nivel mundial, es decir, la internacionalización del 

capitalismo como modo de producción social dominante, la posmodernidad 

sería aquella etapa que sobrevino a la modernidad capitalista o que aparece 

en sus postrimerías. (…) En este sentido, lo que hay que entender por pos- 

modernidad es una reconversión-resignificación-redefinición del capitalismo 

consolidado bajo la modernidad ilustrada ahora “redefinida” pero 

sustancialmente la misma. Esta conceptualización nos lleva a un doble juego 

de espejos simultáneos: doble condición en otra doble condición: nuevo 

tiempo y profunda redefinición de conceptos pero sin llegar a constituir una 

ruptura total. Por otra parte, la posmodernidad se presenta como la eclosión 

de determinados elementos que ya se encontraban en germen en la 



modernidad. De esta manera, el posmodernismo sería la exacerbación, la 

puesta en extremo, de determinados elementos que ya aparecían en el 

proyecto moderno, pero que afloraron, por propio desarrollo histórico, hace 

apenas algunos años. 

 

A Modernidade chegou trazendo benefícios e facilidades ao homem, dando-

lhe ferramentas para desenvolver-se de um modo nunca antes visto. Todavia, a 

consequênciadisso tudo já estava sendo sentida, pois Rousseau (apud BERMAN, 1986) 

já havia afirmado que a sociedade européia estava à “beira do abismo”. Não que ele 

estive necessariamente prevendo o futuro, mas o cotidiano vivido por Rousseau, 

denominado por ele de letourbillon social, já se diferenciava da sociedade pacata, 

bucólica de tempos antes. 

E se a Modernidade chegou trazendo uma revolução na vida social, política e 

cultural, nada se compara ao que estava por vir, a Pós-Modernidade, enxergada como 

uma over dose de Modernidade, trazendo consigo a tecnologia eletrônica, o consumo de 

massa, a saturação de informações, a super valorização da imagem, a ausência de 

valores, o que se pode resumir em três qualidades do homem moderno: hedonista, 

consumista e narcisista, bem traduzidos em uma pequena fábula cujo herói é um certo 

urbanóide pós-moderno: você, assim vivendo no século XX (SANTOS, 1987, p. 08 e 

ss): 

Ao acordá-lo, o rádio relógio digital dispara informações sobre o tempo e o 

trânsito. Ligando a FM, lá está o U-2. O vibromassageadoramacia-lhe a nuca, 

enquanto o forno micro-ondas descongela um sanduíche natural. No seu 

micro Apple II, sua agenda indica: REUNIÃO AGÊNCIA 10H/ TÊNIS 

CLUBE 12H/ ALMOÇO/ TROCAR CARTÃO MAGNÉTICO BANCO/ 

TRABALHAR 15H/ PSICOTERAPIA 18H/ SHOPPING/ OPÇÕES: 

INDIANA JONES-BLADE RUNNER VIDEOCASSETE ROSE, SE LIGAR 

/ SE NÃO LIGAR, OPÇÕES: LER O NOME DA ROSA (ECO) - DALLAS 

NA TV - DORMIR COM SONÍFEROS VITAMINADOS/. 

Seu programa rolou fácil. Na rua divertiu-se pacas com a manifestação 

feminista pró-aborto que contava com um bloco só de freiras e, a metros dali, 

com a escultura que refazia a Pietá (aquela do Miguelangelo) com baconzitos 

e cartões perfurados. Rose ligou. Você embarcou no filme Indiana Jones 

sentado numa poltrona estilo Menphis - uma pirâmide laranja em vinil - 

desfiando piadas sobre a tese dela em filosofia: Em Cena, a Decadência. A 

câmera adaptada ao vídeo filmou vocês enquanto faziam amor. Será o pornô 

que animará a próxima vez. 

Ao trazê-lo de carro para casa, Rose, que esticaria até uma festa, veio tipo 

impacto: maquiagem teatral, brincos enormes e uma gravata prateada sobre o 

camisão lilás. Na cama, um sentimento de vazio e irrealidade se instala em 

você. Sua vida se fragmenta desordenadamente em imagens, dígitos, signos - 



tudo leve e sem substância como um fantasma. Nenhuma revolta. Entre a 

apatia e a satisfação, você dorme. 

Logicamente, arremata Santos (1987, p. 08 e ss), a fabulazinha não tem 

pretensões morais muito menos conclusões (bem típico da época retratada). No entanto 

serve para por na mesa os ingredientes da receita da pós-modernidade. 

Dentro desse contexto, a intimidade do homem pós-moderno possui um 

abismo de diferenças com a intimidade do homem moderno. Enquanto este último 

pretendia refugiar-se do caos social então estabelecido, em busca do seu conhecimento 

individual, do subjetivismo e da reclusão, o primeiro, já habituado, e por que não dizer 

viciado nesse caos, procura insaciavelmente o prazer de viver, de consumir, de deleitar-

se na evolução tecnológica da última moda, de regozijar-se na liberação sexual, 

acostumado e acomodado com a decadência de valores, onde só importa o preço e não o 

conteúdo, o ser, digo, parecer ser e não ter, já encara a intimidade de outra forma, 

banalizando-a e tratando-a como mercadoria, leiloando sua honra e pondo na prateleira 

seus valores morais e éticos. 

O Homo psychologicus e o Homo privatus da era burguesa estão em 

extinção. Isto por que as tendências de exibição da intimidade que proliferam hoje em 

dia (seja por meio da internet, ou pelos demais meios de comunicação e pela 

espetacularização diária da vida cotidiana) não evidenciam uma mera invasão da antiga 

privacidade, mas um fenômeno completamente novo. Em algum sentido é comparável 

ao papel da censura na hipótese repressiva desmentida por Foucault no que tange à 

sexualidade: em vez de se ressentir por temor a uma irrupção indevida em sua 

privacidade, as novas práticas dão conta de um desejo de evasão da própria privacidade, 

uma vontade de se exibir e de falar de si. Em termos foucaultianos: um anseio de 

exercer a técnica da confissão, a fim de saciar os vorazes dispositivos que têm “vontade 

de saber”. Em vez do medo de uma eventual invasão, fortes ânsias de forçar 

voluntariamente os limites do espaço privado para mostrar a própria intimidade, para 

torná-la pública e visível. 

Na verdade observa-se que o homem pós-moderno traça o caminho inverso 

do homem moderno. Enquanto no passado houve o cuidado em normatizar a proteção 

da intimidade, ao ponto de elevá-la à categoria de direito protegido constitucionalmente, 

uma vez que era entendida como algo absolutamente subjetivo, individual, direito 

personalíssimo, na atualidade observa-se o caminho inverso, a banalização da 



intimidade, que se transformou em uma mercadoria consumível e, mais que isso, 

oferecida gratuitamente e fartamente a quem deseje e a quem não deseje também. 

Contudo, há de se questionar se a intimidade, como valor universal prioritário, 

protegido e alçado a direito fundamental do homem, deve ser resumida a mais um item 

descartável do mercado capitalista, tão singularmente teorizado por Marx. 

 

5. A Mercantilização do Homem e da sua Intimidade – de Marx à WEB 2.0 

Karl Marxjá explicava, nos seus Manuscritos Econômico-Filosóficos de 

1844, o que consistia a mercantilização do homem no contexto global capitalista: 

 

(XXII) Partimos dos pressupostos da Economia Política. Aceitamos sua 

terminologia e suas leis. Aceitamos como premissas a propriedade privada, a 

separação do trabalho, capital e terra, assim como também de salários, lucro e 

arrendamento, a divisão do trabalho, a competição, o conceito de valor de 

troca, etc. Com a própria economia política, usando suas próprias palavras, 

demonstramos que o trabalhador afunda até um nível de mercadoria, e uma 

mercadoria das mais deploráveis; que a miséria do trabalhador aumenta com 

o poder e o volume de sua produção; que o resultado forçoso da competição é 

o acumulo de capital em poucas mãos, e assim uma restauração do 

monopólio da forma mais terrível; e, por fim, que a distinção entre capitalista 

e proprietário de terras, e entre trabalhador agrícola e operário, tem de 

desaparecer, dividindo-se o conjunto da sociedade em duas classes de 

possuidores de propriedades e trabalhadores sem propriedades. 

[...] 

Partiremos de um fato econômico contemporâneo. O trabalhador fica mais 

pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e 

extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida 

que cria mais bens. A desvalorização do mundo humano aumenta na razão 

direta do aumento de valor do mundo dos objetos. O trabalho não cria apenas 

objetos; ele também se produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 

mercadoria, e, deveras, na mesma proporção em que produz bens
3
. 

 

Pela concepção de Marx, o homem se encontra submetido a um conjunto de 

relações que limitam qualquer possibilidade de escolha, ao passo que a necessidade de 

produção de bens materiais continua a se impor, transformando o homem em um 

produto. Tal transformação do homem em coisa, contudo, não ocorre de forma 

voluntária e espontânea, mas absolutamente imposta pelo sistema, que, conforme bem 

explica Marx, em seus Manuscritos, quanto mais energia o homem injeta no objeto do 

seu trabalho, mais forte se torna este produto e mais fraco o homem. Em um 

determinado momento, a vida do homem já não lhe pertence, pois foi objetivada no 

produto, transformou-se no próprio objeto. Não só o trabalho se converte no objeto, mas 

                                                           
 

3
 Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844. Trechos retirados do site Arquivo Marxista na Internet, 

endereço http://www.marxists.org/portugues/marx/1844/manuscritos/cap01.htm 



a própria vida humana, a existência externa, manifestando-se então uma das faces da 

chamada alienação do homem.  

Com efeito, por saber que a transformação do homem em objeto, em 

mercadoria, era uma consequênciainerente ao meio de vida instaurado pelo capitalismo, 

MARX o condenava veementemente. 

Nesta seara, contextualizando a teoria de Marxista dentro do Pós-

Modernismo, onde o capitalismo já se instalou e enraizou quase que unanimemente no 

ocidente, crê-se que a mercantilização humana agora já não se apresenta mais como 

uma imposição do sistema, um árduo fardo a ser carregado sem qualquer opção do 

homem. Pelo contrário, surgiu uma nova vertente da reificação humana, decretada pelos 

valores (hedonismo, narcisismo e consumismo) da Pós-Modernidade, onde existe a 

necessidade da exposição do eu como mercadoria; colocar-se na prateleira para ser 

visto, apreciado, invejado, desejado e admirado. BAUMAN(2008) cita como exemplo a 

vida social do adolescente da Coréia do Sul, onde a vida social já se transformou em 

vida eletrônica ou cibervida, passada, a maior parte dela, na companhia de um 

computador, um iPod, um celular, cuja morte social é não ser integrado ao Cyword, 

líder sul-coreano do cibermercado da cultura “mostre e diga”. Ressalta ainda que tal 

comportamento - a exposição pública do eu interior - não está relacionada com o anseio 

geracional e adolescente; que o novo pendor pela confissão pública não se pode explicar 

por fatores específicos de idade. 

Diante desta nova tendência de exposição extrema da intimidade, impossível 

deixar de observar a influência e importância das novas mídias (blogs, fotologs, redes 

de relacionamentos, webcans, reality shows) relacionadas com o avanço tecnológico do 

Pós-Modernismo. 

Isso sem mencionar o enorme filão televisivo de programas que 

exploram a intimidade das pessoas, como verdadeiros confessionários, onde os 

participantes expõem problemas, mazelas, dramas pessoais, recheados com conteúdos 

psicológicos, com o intuito claro de funcionar como uma terapia coletiva, utilizando-se, 

para tanto, da devastação consentida da intimidade humana. 

Os muros que costumavam proteger os lares e a privacidade do homem 

burguês já não são suficientes, ou melhor dizendo, estão sendo demolidos 

voluntariamente (e virtualmente) pela massa de confessandos e confidentes que invadiu 

a Web 2.0 para se tornarem a personalidade do momento ou mesmo bisbilhotar a vida 

alheia. Nos Estados Unidos, por exemplo, calcula-se que mais da metade dos jovens 



publicam seus dados biográficos e imagens na internet, sem nenhuma inquietude com 

relação à defesa da própria privacidade - e nem a de seu amigos, inimigos, parentes e 

colegas que também costumam habitar suas confissões audiovisuais. Assim, o 

anonimato parece indesejável, pois neste quadro a mera possibilidade de passar 

despercebido pode se converter no pior dos pesadelos (SIBILIA, 2008). 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A sociedade se encontra em plena mutação. O mundo contemporâneo (do 

chip e da web), pós-moderno, já não se assemelha aos tempos da caneta de pena ou 

mesmo da máquina de escrever. Tabus foram quebrados, preconceitos ultrapassados e a 

condição de vida humana certamente melhoraram significativamente, levando-se a crer 

que a sociedade atual, diante do tratamento que dispensa às pessoas, através de 

inúmeros direitos conquistados, cuida melhor dos seus. 

Todavia, observa-se que com o decorrer do tempo, mesmo lutando por 

direitos e garantias que pudessem vir a melhorar a sua condição de vida, a sociedade 

trilhou um caminho de desvalorização do homem, revelando, na realidade, uma estranha 

contradição, pois, enquanto lutava para ser tratado com mais respeito e humanidade, o 

homem foi se comportando e se transformando em uma mercadoria. E de forma mais 

grave observa-se que neste processo de mercantilização (teorizada por Marx e também 

por Bauman) existe um refinamento, uma evolução, na medida em que atualmente o 

homem já não é oprimido a ser uma coisa; do contrário, ele busca ser uma coisa; ele 

busca ser consumido; ele necessita ser consumido.  

Segundo a teoria de Marx, a coisificação do homem significava rebaixá-lo, 

resumi-lo, diminuí-lo a uma mercadoria. Já no Pós-Modernismo, a reificação do homem 

é tida como um degrau para o sucesso. E para isso o homem não tem escrúpulos, 

vergonha, ele entrega sua vida e principalmente sua intimidade de bandeja para quem 

quer que deseje consumi-la. 

Mas é preciso mirar outra questão. Até que ponto chegará esta 

mercantilização do homem? Até que ponto o homem é capaz desta “promiscuidade” 

social? Isto porque a mudança de comportamento (antes de geração em geração e agora 

ano a ano) é notória. Esta mudança de comportamento e de valores acarretará 

consequências.  



Não se pode olvidar que o direito a proteção da intimidade do homem foi 

conquistado por se entender extremamente necessária a preservação da sua privacidade, 

inclusive como elemento essencial para a manutenção da sua saúde mental.  

Diante disso, o ordenamento jurídico, inclusive as cartas constitucionais, 

foram ajustadas a fim de albergar o assunto, dada a sua relevância. Logicamente o 

direito à intimidade, por tais comportamentos sociais, não se encontra abalado, pois a 

exposição voluntária da intimidade depende de cada um, devendo este arcar com 

eventuais consequências indesejadas. 

Todavia, com o novo comportamento social demonstrado, em que as pessoas 

já não se importam em manter sua privacidade, ou melhor, fazem questão de propagá-la, 

o mundo jurídico deverá se preparar para enfrentar situações litigiosas com as mais 

diversas peculiaridades, envolvendo conflitos de interesses diversos do que hoje se 

apresentam, tendo em vista que o próprio homem relativizou, ou melhor, banalizou a 

privacidade da sua vida e expôs-se ao público.  
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