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Resumo: O artigo tem por escopo evidenciar o dilema do direito em tempos de crise. Mais
precisamente a importância do constitucionalismo para assegurar a proteção do indivíduo em face do
Poder Público. O objetivo do artigo será elucidado a partir das duas distopias apresentadas na
literatura por Huxley e Orwell.
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Abstract: The article aims to evidence the law dilemma in times of crisis. More precisely, the
importance of constitutionalism as to reassure the individual protection before the Public
Administration. Actually, this article objective shall be enlightened as from the two dystopias
presented in literature by Huxley and Orwell.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo versa sobre o dilema enfrentado pelo direito na contemporaneidade. Em certa
medida, principalmente em virtude do constitucionalismo, uma das facetas mais importantes do
fenômeno jurídico é seu caráter civilizatório.

O direito adquire uma dimensão importante como processo civilizador e racionalizador do poder. A
própria consagração e positivação dos direitos fundamentais somente adquire sentido em face da
dimensão histórica que Nobert Elias chamou de “processo civilizador”.1 Ou seja, direitos
fundamentais e mecanismos de controle do poder nascem de uma espécie de tecido básico que
sustenta o universo humano da cultura e que aponta para sua configuração enquanto verdadeiras
conquistas civilizatórias.

Desse modo, a atual positivação dos direitos fundamentais no Texto Constitucional lhes garante, de
maneira incontroversa, plena normatividade, o que é distinto de se afirmar que a sua existência está
atrelada tão somente a sua positivação.

Nos dias atuais, o que nos permite apontar como ilegítima qualquer organização estatal totalitária
que restrinja ou diminua direitos fundamentais do cidadão é a dimensão histórica que o direito
carrega, principalmente em face do constitucionalismo.

Destarte, nesta quadra da história, não podemos aceitar a máxima kelseniana2 de que “qualquer
conteúdo pode ser direito”, na medida em que tal afirmação seria contrária ao processo civilizador,
verdadeiro instituinte e instituidor dos direitos. Vale dizer, um texto constitucional, tal qual a nossa
Constituição de 1988, não surgiu do nada, há todo um contexto político e histórico oriundo do
pós-guerra que a fez surgir.3

Nessa perspectiva, passamos a examinar como o direito, mormente o constitucionalismo, pode
contribuir para proteger o cidadão e seus direitos de uma superestrutura que o aniquile, seja um
Estado totalitário, tecnocrático ou burocrático. Para atingir tal desiderato, lançaremos mão da obra
literária de Huxley e Orwell, haja vista eles apresentarem as distopias que melhor descrevem o risco
do agigantamento estatal em face do cidadão.
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