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constante, de aprimoramento moral e espiritual. O
reconhecimento da igual dignidade e dos direitos
fundamentais de todas as pessoas constitui um capítulo
essencial dessa elevação da condição humana. O livro
de Daniel Sarmento empreende uma viagem erudita e
bem mapeada pelos melhores autores e pelas melhores
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“O Professor Daniel Sarmento, um dos nomes mais
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o país com a publicação deste magnífi co livro dedicado
ao estudo da dignidade da pessoa humana na ordem
constitucional brasileira. A obra é oportuna, erudita,
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o conteúdo jurídico e a extensão aplicativa da dignidade
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“O princípio da dignidade, assim como outros conceitos
como justiça ou liberdade, não tem opositores. Todos
são a favor. O fato, porém, é que esse entusiasmo não
facilita sua adequada compreensão, pois estabelece uma
verdadeira batalha pela determinação de seu signifi cado.
Em Dignidade da pessoa humana, Daniel Sarmento
entra nesse confronto armado de precisã analítica,
erudição e um claro objetivo: conceber uma teoria da
dignidade que seja compatível com a constituição e com
uma dimensão crítica da moralidade. O resultado é um
trabalho memorável e indispensável para todos aqueles
interessados no enfrentamento prático das questões
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