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EMENTA 

Direito Constitucional na Ciência do Direito. O Estado e a Constituição. Movimentos 

constitucionais e constitucionalismo. Constituição e seus múltiplos significados. Poder 

Constituinte. Reforma e mutação constitucional. Norma Constitucional e sua eficácia. 

Princípios Constitucionais. História Constitucional brasileira. Teoria dos Direitos 

Fundamentais e suas Dimensões. Direitos e garantias individuais. 

 

OBJETIVO GERAL 

Discutir o papel da Constituição como lei fundamental da comunidade (Estado e 

sociedade), ressaltando as tensões entre a realidade social e a normatividade 

constitucional, de forma que o aluno possa compreender os principais problemas 

oriundos da interpretação da Constituição brasileira à luz dos novos paradigmas 

hermenêuticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) estabelecer as bases conceituais e o desenvolvimento da teoria da Constituição. 

b) analisar a evolução do Direito Constitucional; o aparecimento e desenvolvimento da 

Constituição. 

c) trabalhar a teoria dos direitos fundamentais. 

d) discutir os direitos e garantias individuais. 

 

CONTEÚDO  

 

1. O Direito Constitucional 

O Direito Constitucional e suas divisões; o Direito Constitucional como ramo do 

Direito e sua relação com outras disciplinas; a importância do Direito Constitucional 

na contemporaneidade; o enquadramento da Teoria da Constitucional no Direito 

Constitucional. 

2. O Constitucionalismo  

Antecedentes históricos; as revoluções liberais; o Iluminismo; a racionalização do 

poder político e a garantia de direitos; neoconstitucionalismo. 

3. A Constituição. 

Conceito jurídico, sociológico, político e estruturante; a supremacia da Constituição e 

sua força normativa; a doutrina da Karl Lowenstein. 

4. Classificação das Constituições 

Quanto ao conteúdo; quanto à estabilidade; quanto à origem; quanto à extensão; quanto 

à forma; quanto ao modo de elaboração; caracterização da Constituição brasileira de 

1988. 

5. Poder Constituinte  



 

Origem da idéia de Poder Constituinte; o contributo de Emannuel Sieyès; natureza; 

características; formas de expressão; titularidade. 

6. A reforma da Constituição 

Conceito; função; características; limitações ao poder de reforma; as cláusulas pétreas 

da Constituição; limites implícitos ao poder de reforma; reforma constitucional e 

mutação constitucional; reforma constitucional e revisão. 

7. Aplicabilidade das normas constitucionais 

O problema da eficácia das normas constitucionais; a doutrina de José Afonso da Silva; 

atualidades sobre o tema; análise crítica da doutrina. 

8. Estrutura normativa da Constituição 

O preâmbulo constitucional; espécies normativas da Constituição; a Constituição como 

sistema aberto de regras e princípios. A distinção entre regras e princípios. 

9. Teoria dos Direitos Fundamentais 

Evolução dos direitos fundamentais; as “gerações” de direitos; a interpretação dos 

direitos fundamentais; a titularidade dos direitos fundamentais; a colisão de direitos 

fundamentais; a eficácia dos direitos fundamentais. 

10. Direitos e Garantias Individuais 

Direito a vida. Direito a igualdade. Direito a propriedade. Princípio da legalidade. 

Princípio do devido processo legal. Tutela constitucional das Liberdades individuais.  

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas, com o auxílio de instrumentos didáticos audiovisuais. Trabalho em 

equipe e individual. Discussão em Grupo, Leitura e discussão de textos em sala de aula, 

etc. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliações individuais, em grupo, apresentações de trabalho, seminários, entre outros 

admitidos pelas normas regimentais do Curso de Direito da ASCES-UNITA. 
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