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Perspectiva: a Teoria tridimensional do Direito

Miguel Reale (1994)
Fato - valor - norma = eficácia social - validade ética - validade técnico-jurídica

“O mundo jurídico é formado de contínuas ‘intenções de valor’ que incidem sobre uma 
‘base de fato’, refrangendo-se em várias proposições ou direções normativas, uma das 
quais se converte em norma jurídica em virtude da interferência do Poder.”

“A norma é a forma que o jurista usa para expressar o que deve ou não deve ser feito 
para a realização de um valor ou impedir a ocorrência de um desvalor.” 

“O Direito só se constitui quando determinadas valorações de fatos sociais 
culminam numa integração de natureza normativa.”
“Direito é integração normativa de fatos segundo valores. Direito é bem 
cultural, formado por valores.”



Perspectiva: Teoria Tridimensional do Direito 

VALOR 

FATONORMA

DIREITO
• Fato - contexto histórico social

•Valor - o suporte ideal.

•Norma – o dever-ser.
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Perspectiva: O lugar dos valores na hierarquia normativa 

Distinção entre valores, princípios e regras.

Valores; situados no plano axiológico apreendem a realidade como algo bom.
Com seu agir, o homem concretiza os valores.
Reale afirma que os valores indicam a intencionalidade histórica e se
inserem no mundo da cultura.

Princípios e regras: ubicados no âmbito deontológico situam a realidade
como algo devido (dever-ser).
Os princípios, afirma Bonavides, são o pedestal normativo sobre o qual
assenta toda a edificação constitucional.

Regras comandam os comportamentos humanos. Impõe; proíbem ou
permitem determinadas condutas.



Perspectiva: o Trabalho
O trabalho, na época da Revolução Industrial, era analisado como sendo parte, elo
da cadeia produtiva, que compunha, entre outros elementos, o preço da mercadoria
produzida.

A perspectiva do constitucionalismo social, como se percebe pelo teor dos seguintes
preceitos, é bem outra:

Art. 145 - A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de 
iniciativa com a valorização do trabalho humano.

Parágrafo único - A todos é assegurado trabalho que possibilite existência digna. O trabalho é obrigação social. (CF/46)

***     ***

Art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios:

I - ......

II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana; (CF/67)



Declaração Universal dos Direitos Humanos
Res. 217-A 

A.G.  10 de dezembro de 1948

Artigo XXIII
Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.

Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual
trabalho.

Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe
assegure, assim como a sua família, a uma existência compatível com a dignidade
humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus
interesses.

* Art. 6º e 7º do P a c t o  d o s  D ir e it o s  E c o n ô m ic o s ,  S o c ia is  e  C u lt u r a is -
PDESC



Perspectiva: o Trabalho

Segundo a DECLARAÇÃO DOS DIREITOS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NO TRABALHO, editada pela OIT em 1998:

“O trabalho decente é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado,
exercido em condições de liberdade, eqüidade, e segurança, sem quaisquer formas
de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem
de seu trabalho. Os quatro eixos centrais da Agenda do Trabalho Decente são a
criação de emprego de qualidade para homens e mulheres, a extensão da proteção
social, a promoção e fortalecimento do diálogo social e o respeito aos princípios e
direitos fundamentais no trabalho.”

(Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/topic/decent_work/trab_decente_2.php>)



Perspectiva: a Educação
Paulo Freire:

“Naturalmente, numa linha profética, a educação se instauraria como método de ação
transformadora. Como práxis política a serviço da permanente libertação dos seres
humanos, que não se dá, repitamos, nas suas consciências apenas, mas na radical
modificação das estruturas em cujo processo se transformam as consciências.” (2003)

“6. É preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus
programas e em seus métodos – adaptada ao fim que se persegue:
permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa,
transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de
reciprocidade, fazer a cultura e a história...” (1979).



Declaração Universal dos Direitos Humanos
Res. 217-A 

A.G.  10 de dezembro de 1948

Artigo XXVI

Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 
técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está 
baseada no mérito.

A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz.

Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 
ministrada a seus filhos.

* Art. 13 do P a c t o  d o s  D ir e it o s  E c o n ô m ic o s ,  S o c ia is  e  C u lt u r a is -



Perspectiva: a Educação

“Assegurar a educação
inclusiva e equitativa e de
qualidade, e promover
oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida
para todos”. 1
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Perspectiva: a Dignidade da Pessoa Humana

A dignidade humana é valor fonte de todo o sistema jurídico e invariante
axiológica que informa a interpretação e integração de todos os demais
valores referidos no Preâmbulo da Lei Suprema. Sua origem e seu
fundamento encontra-se, inclusive, para além da Constituição jurídico-
positiva.

É valor universal, fundado na ética. 
Sua origem remonta à Declaração Universal dos Direitos dos Homens;
que expressamente determina em seu preâmbulo, a dignidade da pessoa
como base da liberdade, da justiça e da paz.



Perspectiva: Prevalência dos Direitos Humanos

Nessa perspectiva, a normatividade dos Direitos Humanos é superposta à Constituição:

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios:

II - prevalência dos direitos humanos;
Prevalência:

u Pré – anterior

u Valência – correspondente objetivo do valor.

Os direitos humanos possuem em si uma valência prévia.



Perspectiva: Prevalência dos Direitos Humanos

Valor prevalecente:

A pessoa humana!

Desse valor derivam a dignidade, a liberdade, a igualdade e a fraternidade.

É o primado da pessoa sobre as coisas, como acentua JOÃO PAULO II, na Redemptor hominis.
É dessa primazia que decorrem o direito ao trabalho e o direito à educação, propósitos aptos
a dignificar a pessoa como sujeito de direitos humanos sociais.

É dessa primazia que decorre, por igual, o dever/compromisso constitucional de promover o
bem de todos (art.3º, IV) vale dizer aquele que opera em favor de toda a comunidade de
pessoas constitutivas da sociedade livre, justa e solidária a que se refere o mesmo Texto
(inciso I).



Qual é a perspectiva jurídica para o 
intérprete dos Direitos Humanos?

O Homem é a base da construção normativa.

O valor-fonte é a Dignidade da Pessoa Humana, como vetor preexistente ao
direito posto.

Decorre do valor do homem em si, revestido de dignidade, a valorização do
trabalho e a valorização da educação.

A prevalência dos direitos humanos investe o homem do direito ao trabalho e do
direito à educação, condições de exercício da respectiva dignidade.
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Perspectiva jurídica 
do intérprete dos
Direitos Humanos

Valorização 
Social do 
Trabalho 

Valorização 
Social 

da Educação

Dignidade da 
pessoa 
humana

Preâmbulo:
DUDH de 1948 



Declaração e Programa de Ação de Viena  - 1993 

5. Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis,
interdependentes e interrelacionados. A comunidade
internacional deve considerar os Direitos Humanos,
globalmente, de forma justa e eqüitativa, no mesmo pé e
com igual ênfase. Embora se deva ter sempre presente o
significado das especificidades nacionais e regionais e os
diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos,
compete aos Estados, independentemente dos seus
sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e
proteger todos os Direitos Humanos e liberdades
fundamentais.

Declaração e Programa de Ação de Viena  - 1993 
5. Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis,
interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve
considerar os Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e
eqüitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Embora se deva ter sempre
presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os
diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos
Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, econômicos e
culturais, promover e proteger todos os Direitos Humanos e liberdades
fundamentais.
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