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PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O 
NEOCONSTITUCIONALISMO NO BRASIL

1. RESUMO

A supremacia formal e material da Constituição é de conhecimento basilar, 

uma  vez  que  representa  a  soberania  estatal.  Ocorre  que,  para  a  Constituição 

lastrear o Estado Soberano, uma evolução histórica se deu até o contexto atual, 

denominado  neoconstitucionalismo.  Neste  sentido,  a  presente  pesquisa  estuda 

como foi  o  desenrolar  da  evolução do  constitucionalismo,  tendo  como recorte  a 

eficácia/efetividade  dos  direitos  fundamentais,  uma  das  características  do 

neoconstitucionalismo, e requisito imprescindível da dignidade da pessoa humana. 

2. INTRODUÇÃO

Nos  moldes  do  artigo  1ª  da  CF/88,  a  dignidade  da  pessoa  humana  é 

fundamento da República Federativa do Brasil.  Embora a dignidade,  de maneira 

singela, possa ser definida como o respeito que todo ser humano, pelo simples de 

nascer, mereça; é de fácil  constatação que a ausência de eficácia/efetividade de 

direito basilares, fundamentais, inviabiliza tal dignidade. 

Por  isso,  a  pesquisa  em  análise  tem  estudado  o  constitucionalismo  e 

pontuado que nem sempre o Estado se preocupou em assegurar dignidade a todos 

os seres humanos via a eficácia/efetividade de seus direito fundamentais. 

Para, enfim, delimitar o neoconstitucionalismo brasileiro, momento em que o 

constitucionalismo, além de limitar o poder estatal exacerbado, também garante o 

adimplemento dos direito fundamentais dos cidadãos. 

3. OBJETIVOS

No  campo  dos  objetivos  gerais,  pretende-se  narrar  a  transição  do 

absolutismo para o constitucionalismo antigo, medieval e contemporâneo. Em, em 

âmbito  específico,  qual  a  relação  do  neoconstitucionalismo  com  os  direitos 

fundamentais e destes com a dignidade da pessoa humana. Para,  em momento 
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posterior, discussão e recortes de pesquisas, ser escolhido um direito fundamental 

para pesquisa de campo, uma vez que trata-se de pesquisa em andamento. 

4. METODOLOGIA

Por meio de uma abordagem qualitativa,  utilizando o estudo documental  e 

bibliográfico  para  a  organização  e  análise  dos  dados,  com a  sistematização  do 

pensamento via método dedutivo, a eficácia/efetividade dos direitos fundamentais foi 

analisada sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana e em um recorte 

neoconstitucionalista. 

5. DESENVOLVIMENTO

Os direitos fundamentais têm raízes em lutas e conquistas do homem e sua 

vida  em  sociedade.  Contudo,  embora  existentes,  os  direitos  fundamentais  não 

atingem a eficácia/efetividade necessária correspondente a uma vida digna. 

Por  isso,  visando  provar  esta  afirmação,  a  pesquisa  em  leitura  fez  um 

levantamento  histórico  em  torno  do  tratamento  dispensado  ao  homem  em 

sociedade,  conforme  fosse  ou  não  considerado  pessoa,  sujeito  de  direitos  e 

deveres, em paralelo com o movimento denominado constitucionalismo.

No  ponto  de  chegada,  o  neoconstitucionalismo  brasileiro,  o  princípio  da 

dignidade da pessoa humana é apresentado norma – princípio resultado da eficácia 

e efetividade dos direitos fundamentais. 

A eficácia relaciona-se com a aplicabilidade da norma. A efetividade, ou em 

outros  termos,  a  eficácia  social,  é  a  existência  de  paridade  entre  a  norma e  a 

realidade  que  se  lhe  apresenta.  A  efetividade  nasce  da  compreensão  e 

cumprimento  do  dispositivo  normativo  pelos  sujeitos  envolvidos,  inclusive  os 

garantidores dos direito fundamentais. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Após  levantamento  da  pesquisa  bibliográfica  acima  condensada  e  das 

explanações realizadas, surgiu a necessidade de recortes epistemológicos em torno 

de  um  direito  fundamental  específico,  a  qual  seja,  inclusão  de  pessoas  com 
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deficiência, para dar-se continuidade na pesquisa que, conforme demonstrado, teve 

como início uma localização do contexto constitucional dos direitos fundamentais. 
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