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Introdução: O progresso que o direito constitucional apresenta hoje é resultante
principalmente da afirmação dos direitos fundamentais como cerne da proteção da
dignidade da pessoa, e da ótica de que a Constituição é o dispositivo adequado para
positivar as normas asseguradoras dessas pretensões. Caminham sincronizados o
reconhecimento da Constituição como norma suprema do ordenamento jurídico, e a
percepção de que os valores mais importantes da existência humana estejam
assegurados em documento jurídico, com força vinculativa máxima, indene às
maiorias ocasionais formadas no auge de momentos adversos ao respeito humano.
Objetivo: Apresentar e discutir os direitos fundamentais aos quais os brasileiros têm
direito, garantidos a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Caracterizar um Estado Democrático de Direito e os princípios fundamentais que
regem a garantia da sua plena aplicabilidade, em especial o princípio conciliador da
proporcionalidade.
 Metodologia: Pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico. Principal quadro teórico:
BOBBIO, Norberto; DA SILVA, José Afonso;HANS, Kelsen; NADER, Paulo;
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; DA SILVA, Luís
Virgílio Afonso;TOLEDO,Cláudia e obras complementares.Por meio do método
dialético, o texto fora construído, cujo conteúdo revela uma leitura sobre os direitos
fundamentais a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na
construção de um novo Estado Nacional, sob a égide dos direito humanos. Resultados:
O Estado brasileiro é uma República constitucionalmente jovem, pois ainda busca uma
afirmação de suas instituições e de suas práticas jurídicas. Todavia as suas bases  são
extremamente frutíferas e com largo apreço pelos direitos humanos no âmbito interno
e internacional, o que de certa feita corrobora com esse Estado Democrático de Direito
em constante construção. A Constituição Federal de 1988, marco desta reformulação
do Estado trouxe profundas mudanças no seu arcabouço, privilegiando diversas
dimensões de direitos, em especial os direitos fundamentais individuais. É notório que
um Estado Constitucional novo como o Brasil, ainda necessita de discussões
aprofundadas em certas searas, como exempli gratia a aparente colisão de direitos e
princípios que transcorrem o texto jurídico maior. Hoje,  erigem problemas da
sociedade que tornam as pessoas fragilizadas e altamente permissivas quanto às
condutas frente ao Estado, pois os medos modernos permeiam suas frágeis vidas
sociais. Conclusão: Os princípios fundamentais do Estado brasileiro constituem o
substrato necessário para que sejam aplicados os direitos e garantias fundamentais na
sociedade. Sendo assim, esses princípios devem ser aplicados constantemente pelo
Estado, uma vez que são reconhecidos como normas precedentes e que se pautam na
dignidade da pessoa humana.
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