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Resumo: Zigmunt Baumanfoi um sociólogo polonêsde grande destaque na contemporaneidade. Em 

seus escritos, podemos classificar a Modernidade em duas fases. Num primeiro momento, a fase 

Sólida, caracterizada pela repetição de rotinas, padrões e comportamentos, e, atualmente, estaríamos 

vivendo a fase Líquida, na qual tais estruturas se decompõem e se dissolvem rapidamente, 

assumindo outra reorganização, tempos estes caracterizados por serem fluidos, inseguros e sem 

ordem definida.(BAUMAN, 2007, p. 7). A modernidade líquida, portanto, atinge também a esfera 

dos conceitos, tornando fluido, por exemplo, os conceitos de Vida e Dignidade da Pessoa. Quando 

se trata do conceito de Vida, encontramos várias correntes que defendem uma definição diferente 

quanto ao momento de início da mesma. A corrente mais defendida é a concepcionista, que afirma 

que a vida inicia na fecundação do óvulo. (MINAHIM, 2005, p. 86). No entanto, podemos 

encontrar outras teorias como a Teoria da Nidação (MIRABETE, 2007, p.62), Teoria da 

Gastrulação (MARTÍNEZ,1994,p.86), Teoria da Formação dos Rudimentos do Sistema Nervoso 

Central (MARTÍNEZ,1998,p.86), Teoria Natalista (BEVILÁQUA, 1975,p.178), dentre outras. O 

mesmo acontece com o conceito de “Dignidade da Pessoa”. Há um consenso ético no mundo 

ocidental sobre a importância da expressão, sendo a mesma utilizada em muitos documentos 

nacionais e internacionais, no entanto, de utilização bastante abstrata, no qual cada um projeta seu 

próprio conceito de dignidade. Tanto, que podemos evidenciar a justificativa de Dignidade da 

Pessoa em ambos os lados (pró e contra) de uma disputa judicial, como por exemplo o Início e fim 

da Vida, suicídio assistido, mudança de sexo, descriminalização das drogas, pena de morte, e assim 

por diante (BARROSO, 2010, p.3). Desta forma, é mister a discussão dessa temática para fins de 

ampliarmos os debates em prol da humanização do Direito Positivo, pois é através disto que as 

decisões judiciais concorrerão para a efetiva justiça, não fixada apenas no texto da lei, mas nas 

condições sociais existentes na atualidade, garantindo a promoção da paz e justiça social. O 

presente artigo visa ainda promover o envolvimento dos alunos do curso de Direito com as áreas da 

Antropologia, História e Filosofia, tendo por finalidade expor as diferentes teorias quanto à temática 

abordada e contribuir na formação crítica dos acadêmicos do curso de Direito, ampliando a visão 

deles frente ao desafio que é promover a justiça através de leis que atentem para a realidade social 

vigente. 
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