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Introdução: A Constituição Federal de 1988 representou um marco na História do
Direito no Brasil, já que dedicou proteção aos direitos fundamentais de uma forma
nunca antes vista em nenhuma outra constituição do país.
Sob o prisma do constitucionalismo moderno é que se busca uma abordagem sucinta
acerca da principal norma desse país, diretriz substancial ao Estado Democrático de
Direito, conforme se explicitará adiante.

 Objetivo: Esse estudo tem como escopo principal apresentar as características mais
relevantes da Constituição Federal de 1988, fazendo uma abordagem geral acerca dos
seus 25 anos, desde sua promulgação até os dias atuais e, ainda, alguns pontos
controvertidos que podem ser considerados como desafios futuros. Metodologia: No
presente estudo, nos utilizamos de uma revisão de literatura, com a finalidade de
agrupar conhecimentos variados em torno da matéria abordada. Da mesma forma,
foram também utilizadas pesquisas em jornais, artigos jurídicos e meios eletrônicos em
geral com intuito de sintetizar as informações pertinentes ao tema. Resultados: Se
analisarmos as constituições que já vigoraram no Brasil, desde o Império (Constituição
de 1824) até a atual, perceberemos o quanto nosso país evoluiu social e juridicamente.
A Constituição de 1988, pelo momento histórico-social vivenciado à época de sua
promulgação, simbolizou a liberdade de uma nação oprimida e marginalizada, motivo
pelo qual é tão visível em seu texto a preocupação com as liberdades individuais.
	A Carta Magna também trouxe em seu  texto a garantia aos direitos fundamentais de
uma forma única e ainda declarou a aplicação imediata desses direitos (art. 5º, § 1º),
buscando preservar a sua efetividade.
	Muito se discute, no entanto, a eficácia do texto constitucional, e não só a eficácia
como a própria efetividade. É que há vários dispositivos que possuem eficácia
limitada, necessitando de regulamentação, e, mesmo após 25 anos de vigência, ainda
não foram editadas as normas infraconstitucionais capazes de regulamentar a matéria a
fim de dar efetividade à Lei Maior.
	De qualquer forma, apesar das críticas, a Constituição Federal de 1988 vem
demonstrando ser capaz de superar grandes desafios, preservando sempre o princípio
da dignidade da pessoa humana, seu núcleo central.
 Conclusão: A Constituição de 1988 é um marco na História do Brasil, vez que
representa a redemocratização do país e, mais do que isso, algo nunca antes visto: a
constitucionalização do ordenamento jurídico infraconstitucional, vez que somente a
partir dela o constitucionalismo ganhou força no país.
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