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DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: ANÁLISE DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL EM TEMPOS DE COVID-19  

 

   

 

Bruno Kitayama  

 

RESUMO 

 

O presente artigo busca analisar o período vivido durante a pandemia do Coronavírus no 

Brasil, sob a ótica do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que dá fundamento ao 

Estado Democrático de Direito Brasileiro. Enfrenta-se os diferentes aspectos da pandemia, 

com enfoque para a saúde, e como a Dignidade da Pessoa Humana deve balizar e orientar o 

comportamento da Administração Pública e da sociedade. Analisa-se as possíveis violações 

do princípio, demonstrando sua construção histórica e sua importância para promover uma 

vida mais digna principalmente para os mais necessitados e para aqueles que convivem 

diariamente com a pandemia. Busca-se analisar também como deveria ser o comportamento 

orientado pela Dignidade Humana e as críticas e aprendizados para o pós-pandemia, com 

enfoque para o Poder Público e para a sociedade civil. Diante desse contexto surge o presente 

artigo. Para a produção adota-se o método teórico-dedutivo, com aplicação de pesquisas 

bibliográficas inseridas no atual contexto da Pandemia da Covid-19. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Coronavírus. Sistema de Saúde.  

 

 

ABOUT DE HUMAN DIGNITY: ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL 

PRINCIPLE IN THE CONTEXT OF COVID-19  

 

ABSTRACT 

 

This article seeks to analyze the period lived during the Coronavirus pandemic in Brazil, from 

the perspective of the Principle of Dignity of the Human Person, which underlies the 

Democratic State under Brazilian Law. It faces the different aspects of the pandemic, with a 

focus on health, and how the Dignity of the Human Person should guide and guide the 

behavior of Public Administration and society. Possible violations of the principle are 

analyzed, demonstrating its historical construction and its importance in promoting a more 

dignified life, especially for those most in need and for those who live daily with the 

pandemic. It also seeks to analyze how the behavior should be guided by Human Dignity and 

the criticisms and lessons learned for the post-pandemic, with a focus on the Public Power 

and civil society. In this context, this article appears. For the production, the theoretical-

deductive method is adopted, with the application of bibliographic research inserted in the 

current context of the Covid-19 Pandemic. 

 

Keywords: Coronavirus, Health System, Public Administration. 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O pensamento Kantiano tão consagrado no século XVII e XVIII, tinha como uma de 

suas máximas que o homem possui um fim em si mesmo. Significa dizer que o homem 

enquanto sujeito de direitos e deveres, possui qualidades essenciais que determinam sua 

existência e que deveriam guiar a atuação do Estado de forma a garantir esses princípios. 

Entre o maior princípio que podemos citar está a Dignidade da Pessoa Humana. 

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana teve grande avanço com a Revolução 

Francesa e também com a II Guerra Mundial, muito embora o princípio já existisse a muito 

tempo, mas não com a finalidade que tem hoje, nem mesmo com a mesma importância. Deve-

se dizer que a própria religião que no início dos tempos ajudou a elucidar o tema da dignidade 

mínima, em que todos os indivíduos teriam e estariam sujeitos, tendo direitos ao mínimo 

digno para que pudessem sobreviver. 

O grande marco para esse princípio foi a II Guerra Mundial, sem sobra de dúvidas. E 

não poderia ser diferente. Com as atrocidades que a humanidade presenciou, com uma suposta 

supremacia racial, e com violações de direitos nunca antes vista, e, diga-se até, impiedosa pela 

Alemanha nazista, e também pelas próprias violações que períodos de guerra acabam 

proporcionando, a humanidade no pós-guerra se viu diante de um dilema de forma a evitar 

que todos os problemas que existiram na guerra não voltassem a acontecer.  

Nas palavras de Samyle Oliveira:  

Esse marco histórico no panorama “anticivilizatório” da humanidade foi 

também uma oportunidade irreversível na consciência dos povos, no sentido da 

transformação radical na concepção profunda quanto às exigências da dignidade 

humana. Na verdade, o advento da Segunda Guerra Mundial despertou as 

consciências para um momento novo, com plena floração na perspectiva 

axiológica dos direitos fundamentais da pessoa humana. (OLIVEIRA, Samyle 

Regina Matos, Agosto-Outubro/2019. P. 114).   

 

Com isso, principalmente no plano internacional, houveram movimentos dos Estados 

Soberanos de forma a garantir os direitos e deveres de todos os seres humanos, que deveriam 

ser buscados por todos. Ficou-se então consagrado em diversos tratados internacionais, bem 

como em Constituições Nacionais de diversos Estados Soberanos o princípio da Dignidade da 

pessoa Humana. 

Nas palavras de Daniela Menengoti e Simone Flores: 

Na seara internacional, os direitos humanos ganharam força após o 

término da Segunda Guerra Mundial. As atrocidades cometidas durante este 

período da história marcaram uma total ruptura com os direitos humanos e foi a 
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elevação desses direitos ao patamar internacional que acenou para o 

restabelecimento e a restauração desses direitos. (RIBEIRO, D. M., & FLORES, 

S. F. Dezembro-2019. P. 208.) 

 

Vale citar aqui alguns movimentos internacionais no pós-guerra que consagraram os 

direitos do homem, garantindo-se também reflexamente a Dignidade Humana, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, posteriormente a própria Convenção 

Americana de Direitos Humanos de 1969, que dispõe em seu artigo 1º: 

“Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os 

direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a 

toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por 

motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 

natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer 

outra condição social”. 

 

Tendo em vista esse breve contexto histórico, e também vindo de um movimento de 

redemocratização após um período militar tortuoso e nebuloso, reportado por muitos que 

viveram esse período, e tendo em vista o anseio da população para o avanço do país e a 

garantia de direitos essenciais a todo o ser humano, para que esse período não voltasse a se 

repetir, o constituinte originário consagrou no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, o 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana, em seu inciso III, como fundamento do Estado 

Democrático de Direito Brasileiro.  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 

Tal princípio deveria ao mínimo, balizar a atuação do Estado de forma a garantir a 

todos os cidadãos o mínimo de dignidade a todos, bem como dos próprios brasileiros para 

com o próximo. 

É a partir desse contexto que recentemente começamos a enfrentar a crise sanitária, 

que trouxe com ela outras crises, sociais, institucionais e mesmo econômica, e que colocou a 

prova o sistema de saúde brasileiro, a atuação do poder público no combate a pandemia e os 

profissionais e todos os envolvidos com o sistema de saúde. É nesse sentido que em tempos 

difíceis que enfrentamos, que devemos nos apegar ao princípio tão importante e que dá 

fundamento ao Estado Democrático de Direito Brasileiro, de forma a mesmo nos tempos de 
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crise, respeitarmos a dignidade de toda a população, para que a sociedade possa passar pela 

crise com o mínimo de turbulências e com a minimização de danos. 

 

2, DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 - Da dignidade da Pessoa Humana e os Profissionais de Saúde. 

 

Com a recente explosão de casos da COVID-19, e tendo em vista o cenário que tem se 

alastrado pelo país, ficou evidenciado uma sobrecarga no sistema de saúde, bem como a 

insuficiência de profissionais desse mesmo setor para lidar com a atual situação, fazendo com 

que muitos profissionais se submetessem a cargas horárias desgastantes para atender os 

pacientes. Evidenciaram-se graves problemas que, por sua vez, tiveram impactos reflexos nos 

profissionais da saúde, causando estresse, desgaste, cansaço e outros problemas de caráter 

pessoal, que prejudicam não só o próprio trabalho desses profissionais, bem como sua vida 

pessoal e a sua intimidade. 

Com o advindo da Constituição Federal de 1988, foi consagrado como fundamento do 

Estado Democrático de Direito brasileiro o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, no 

artigo 1º do Texto Maior, nos seguintes termos: 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 A garantia do princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição 

Federal de 1988, não é por acaso. Tendo em vista as condições históricas que deram início a 

um processo de redemocratização, e inclusive a criação da própria constituição, que depois 

veio a ser apelidada de Constituição Cidadã  pela forma como tratava direitos e garantias a 

população que antes eram suprimidos no regime militar, a Garantia do referido princípio 

como basilar a instituição do Estado Democrático de Direito brasileiro visou garantir, entre 

outros, que as supressões e violações de direitos dos indivíduos não voltassem a acontecer. 

Como diz Rizzatto Nunes:  

Está mais do que na hora de o operador do Direito passar a gerir sua 

atuação social pautado no princípio fundamental estampado no Texto 

Constitucional. Aliás, é um verdadeiro supraprincípio constitucional que ilumina 

todos os demais princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais. E por 

isso não pode o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana ser desconsiderado em 
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nenhum ato de interpretação, aplicação ou criação de normas jurídicas. O esforço 

é necessário porque sempre haverá aqueles que pretendem dizer ou supor que 

Dignidade é uma espécie de enfeite, um valor abstrato de difícil captação. Só que 

é bem ao contrário: não só esse princípio é vivo, real, pleno e está em vigor como 

deve ser levado em conta sempre, em qualquer situação. (NUNES, Rizzatto. 

Editora Saraiva, 2018. P. 73-74) 

 

Posteriormente a Constituição, ficou evidente que o Estado Brasileiro foi ineficiente 

em fornecer o mínimo da dignidade humana a população, apesar de as disparidades entre os 

indivíduos e a miséria no país terem caído nos últimos anos. Do ponto de vista do sistema de 

saúde brasileiro, é evidente que o mínimo de dignidade não vem sendo fornecido, seja pelo 

espectro da população que tem de se servir de um sistema de saúde precário e ineficiente, 

tanto no fornecimento de assistência médica e psicológica, quanto do espectro dos 

profissionais de saúde, que tem de lidar com instalações precárias e falta de subsídios para o 

tratamento adequado dos pacientes, alguns sob condições de trabalho degradantes e 

remuneração muitas vezes desproporcionais, que não incentivam os profissionais a exercerem 

sua função com a maior proficiência e nem mesmo incentiva os jovens a procurarem por essa 

carreira. 

Dentro dessa realidade, esperava-se ao tempo da descoberta dos casos da Covid-19 

pelo mundo, que inevitavelmente o vírus chegaria ao Brasil. Sabia-se pela experiência de 

outros países que eram notadamente mais bem equipados e que tinham um sistema de saúde 

mais eficiente do que o brasileiro, e que ainda assim sofreram com a superlotação do sistema 

de saúde e elevados números de contágio e mortes, que nacionalmente era necessário um 

reforço no sistema de saúde.  

Somado a esse cenário que assolou e vem assolando o mundo, a incerteza tomou conta 

dos órgãos nacionais e internacionais, na forma em que se daria o tratamento da pandemia e 

do sistema de saúde, principalmente pelas peculiaridades e pelas particularidades de cada 

região, e ainda mais pelo desconhecimento científico a respeito do vírus, que reflete 

diretamente sobre o tratamento do mesmo pelos profissionais da saúde e também sob os mais 

variados aspectos da administração pública e do comportamento da sociedade civil em geral. 

Tendo em vista a realidade que cada região do país, foram comprados respiradores, 

equipamentos de proteção individual, e em alguns casos, foram montados hospitais de 

campanha para abrigar um maior número esperado de pacientes. 

Acontece que, o poder público, nos mais diferentes âmbitos, federal, estadual e 

municipal, se mostrou a princípio ineficiente em lidar com a crise de saúde, havendo casos 

pelo país de situações em que além de os equipamentos não terem sido fornecidos, houve falta 
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de planejamento e transparência no combate a crise, podendo o cenário brasileiro ser 

comparado a andar em um quarto escuro, que não se sabe o que se encontrará no próximo 

passo, se um buraco ou uma porta que leve a luz. 

A dignidade da pessoa humana, como já dito, é muito ampla e abarca os mais diversos 

espectros de uma vida digna. Colocados na linha de frente no combate à doença, os 

profissionais de saúde tiveram uma árdua missão em combater um inimigo invisível e letal 

principalmente para os mais vulneráveis, mantendo o compromisso ético que fizeram quando 

escolheram pela profissão de zelar e proteger a vida e a saúde do próximo. No combate a essa 

nova doença, tem-se explicitado que a quantidade de servidores não tem sido suficiente, dada 

a grande quantidade de pacientes, fazendo com que muitos médicos e outros profissionais 

tenham de trabalhar em cargas horárias superiores as recomendadas.  

Dada a complexidade e delicadeza do cargo que ocupam, é de se preocupar que esse 

excesso tem reflexos não só no serviço prestado, como também fere os direitos dos 

profissionais que são submetidos a situações degradantes, não só fisicamente pelo cansaço, 

como também psicologicamente, fazendo com que um trabalho que é de suma importância 

tenha sua qualidade defasada, bem como o próprio profissional pode acabar incorrendo em 

danos a sua saúde, visto que já foram relatados caso de estresse e exaustão na medida em que 

o sistema não consegue absorver a quantidade de pessoas para tratamento. 

Além disso, vale ressaltar que até o momento estudos não comprovaram um 

tratamento específico, que tenha se mostrado efetivo no combate a COVID-19, o que além de 

deixar os profissionais desorientados, faz com que muitos usem o que se chama de receitas off 

lable, ou seja, começassem a utilizar remédios alternativos para o combate da doença, com 

efetividade ainda não comprovada, como é o caso da Cloroquina, que foi inicialmente 

cogitada como tratamento para a Covid-19. Isso mostra que além do desgaste psicológico 

supracitado, a falta de tratamento efetivo que os médicos possam receitar a seus pacientes, 

gera um claro desgaste psicológico na medida em que esses profissionais ficam muitas vezes 

“de mãos atadas” em prescrever um tratamento efetivo, tendo muitas vezes que observarem 

seus pacientes piorarem ou até muitas vezes padecerem, sem que possam salvar vidas, e tendo 

que acompanhar o processo sem seguir um procedimento que se mostre efetivo para a cura, 

sem contar ainda na alta do número de pacientes que tem de atender. 

 Dado o compromisso desses profissionais com a saúde e o cuidado com os pacientes, 

quão penoso não será para os médicos terem de acompanhar tal situação grave, que pode 

mesmo a curto prazo inabilitar o próprio médico de seu ofício, ao ver seus pacientes sem 
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quadro de melhora, causando estresse e angústia, bem como podendo levar a um quadro até 

mesmo depressivo, dada a gravidade da situação que vivemos. 

Cabe ainda ressaltar, da perspectiva da proteção ao próprio corpo, que os profissionais 

da saúde, por estarem constantemente expostos ao potencial de contrair o vírus, devem ter 

proteção especial para que possam exercer a função com segurança. Por isso é necessário a 

utilização dos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, que no caso em questão 

são máscaras e luvas em principal, que dificultam o contato com o vírus. Acontece que o 

sistema de saúde é deficiente em fornecer a esses profissionais os equipamentos necessários, 

tendo muitos que exercerem a função sem a devida proteção, não sendo raro de acompanhar 

casos de equipes médicas que contraíram o vírus.  

Qual não é o dano, contrair uma doença tendo de exercer a função, bem como o medo 

de muitos de lidar com os infectados sem qualquer proteção. O dano é além de propriamente 

físico, também psicológico. Não resta dúvida da violação do princípio da dignidade da pessoa 

humana, senão a pressão a que estão submetidos por trabalhar sem equipamentos adequados, 

bem como o dano físico de contrair um vírus, podendo transmiti-lo para outras pessoas, 

inclusive dentro do ambiente familiar, ou mesmo podendo levar até a morte, violando não só 

direitos da personalidade, como também o próprio direito a vida e a dignidade da pessoa 

humana. 

Se é princípio do Estado Democrático de Direito, o Estado não tem conseguido 

garantir o mínimo dessa dignidade, e aqui, ressalta-se, não da dignidade de viver, mas sim da 

dignidade em prestar um serviço essencial a população, que depende diretamente das políticas 

públicas que são implementadas pelo Estado, bem como de fornecer aqueles que trabalham 

com o sistema de saúde, principalmente público, um direcionamento e condições essenciais 

de trabalho, para que esse possa ser bem prestado. 

Não resta dúvidas em dizer que a dignidade foi ferida, e ainda vem sendo, quando esse 

estado tão contemplado nos direitos de segunda geração, se mostra ineficiente em proteger 

não só a população, mas também aqueles que servem como heróis no combate à epidemia. A 

falta de EPIs, respiradores, leitos de UTIs, entre outros, escancara a irresponsabilidade e a 

violação do princípio da dignidade da pessoa humana que deveria ser garantido arduamente 

principalmente em um momento de grande fragilidade que passa a sociedade. 

A dignidade humana é, e deve ser sempre, o princípio que guia ativamente, o poder 

público e a sociedade a alcançar objetivos que tenham como base melhorar a condição de vida 

da população e nisso inclui-se também garantir um mínimo de dignidade aqueles que 
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trabalham tanto para garantir outros direitos também elencados na constituição, como a saúde 

e a vida. 

Esse mínimo de dignidade não se limita tão somente ao cenário laborativo, mas se 

estende também para a vida pessoal desses profissionais, e aqui deve-se adotar uma visão 

abrangente de todos aqueles que trabalham com a saúde, direta e indiretamente, quais sejam 

também os servidores que trabalham no âmbito administrativo, na segurança e na 

higienização de ambientes de saúde, que também acabam ficando expostos ao vírus.  

Fala-se além do trabalho também para o ambiente familiar e particular dos servidores 

da saúde. Isso porque o combate a um inimigo invisível faz com que a forma como as pessoas 

se relacionem nesse momento exija cuidados especiais. Diga-se, o distanciamento social é 

necessário principalmente para essas pessoas que podem acabar levando o vírus para suas 

casas. Então nota-se que muitos tem privado o seu convívio com pais e filhos, entre outros, 

pelo fato de poderem levar o vírus a essas pessoas. 

Esse cuidado é sim necessário, mas há de se ressaltar que as condições a que tem 

trabalhado os profissionais de saúde não tem minimizado esses danos, por isso fala-se que o 

mínimo de dignidade humana não é respeitado. Falta transparência e eficiência do poder 

público que deveria ser o maior garantidor desse princípio, por isso diga-se a dignidade nesses 

tempos de pandemia tem sido mitigada cada vez mais. 

 

2.2 - A Dignidade Humana em um país subdesenvolvido e seus reflexos 

 

A construção histórica do Brasil, não favoreceu que grandes desigualdades fossem 

mitigadas ao longo do tempo. Isso, diga-se, é ressaltado em situações de extrema pobreza, que 

carecem de saneamento básico e condições mínimas de conforto e organização.  

Nas palavras de Zulmar Fachin: 

Embora não seja novidade no Brasil, a discussão sobre a efetividade da 

dignidade humana ainda está no âmago das discussões na seara jurídica brasileira, 

em torno dos problemas sociais que afetam a maioria da população brasileira, que 

coloca em xeque os fundamentos do Estado Democrático de Direito, cujos 

objetivos são a concretude da dignidade da pessoa humana e a consolidação de 

uma sociedade mais justa e cidadã. (FACHIN, Zulmar. Setembro- 

Dezembro/2019. P. 314) 

 

Entre as pessoas menos favorecidas, não é raro encontrar casos de uma família que 

compartilha o mesmo cômodo, e mesmo banheiro, e até mesmos utensílios de saúde e 

higiene. Por si só esses elementos já mostram que a dignidade humana está sendo ferida, mas 
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esses problemas se escancaram ainda mais em tempos de pandemia que é necessário um 

distanciamento social maior e medidas restritivas de combate à doença. 

Se por um lado, o Brasil na condição de país em subdesenvolvimento possui uma 

maior população jovem que tende a sofrer menos com a doença caso infectada, essa condição 

de subdesenvolvimento escancara um grande problema: a maior parte da população não 

consegue manter o chamado “lockdown” para evitar a disseminação da doença. 

Isso acontece porque a condição de assalariados não permite que as pessoas tenham 

condições materiais de manter o seu sustento em casa sem poder trabalhar, sendo que o 

Estado ao tentar implantar políticas para que as pessoas sejam mantidas em casa acaba 

escancarando com o problema da pobreza no país. 

Isso porque quanto mais tempo as pessoas passam em casa, maior se torna a 

necessidade de produtos básicos. A dignidade humana entra então em cena quando essas 

pessoas não recebem tratamento digno para que se mantenham em casa com um subsídio que 

seria necessário, explica-se que muitas pessoas trabalham na informalidade para ganhar o seu 

sustento, como também o Estado deveria ter trabalhado melhor para garantir o mínimo de 

dignidade para retirar essa população dessas condições de pobreza através de políticas 

públicas de educação e assistência social. 

O problema em garantir a dignidade então não está somente na atuação do Estado 

como ente que garante os direitos mínimos ao indivíduo, mas também que tem o dever de 

atuar na proteção à saúde e a vida de todos, diga-se de forma, a minimizar os efeitos da crise 

também na esfera econômica.  

Juntamente com a crise sanitária, veio também uma crise econômica, que causou a 

demissão de muitas pessoas, que ficaram desempregadas, mostrando que além do aspecto da 

saúde, as pessoas têm sofrido também com o desemprego, sem renda para que possam se 

sustentar. É inevitável dizer que o mundo todo tem sofrido com a crise econômica, mas é 

dever do Estado atuar de forma a mitigar seus efeitos, atuando assim também de forma a 

garantir a dignidade da população a um tratamento mais igualitário e solidário em tempos de 

crise. 

Ademais, vale ressaltar que além dos muitos trabalhadores que perderam seus 

empregos, sendo esses de carteira assinada, muitos outros que também trabalhavam na 

informalidade foram afetados com a crise. Muitas empresas também fecharam suas portas. A 

crise econômica é muito grave, e leva invariavelmente tempo para que a economia possa se 

recuperar. Dessa forma é importante o incentivo do governo e também a mitigação dos danos 

aqueles que perderam seu emprego até que a situação volte a se normalizar. Diga-se a 
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dignidade humana está em todo lugar, e não é diferente quando todos têm o seu direito ao 

trabalho e a liberdade de empreender garantidos. 

Importante dizer que, da perspectiva do Estado, ainda se encontram muitas 

dificuldades em fornecer aos profissionais da saúde os referidos EPIs, bem como suporte 

técnico no enfrentamento da pandemia, sendo clara a deficiência na atuação dos entes 

públicos no combate à doença. 

 “O momento atual tende a colocar o Estado como agente protagonista no 

direcionamento de medidas destinadas a assegurar a minimização de riscos e 

incertezas decorrentes dos impactos econômicos e consequentemente sociais 

decorrentes da pandemia do coronavírus. ” (GIBRAN, Sandro Mansur; NODA, 

Juliana Markendorf; LOCKS, Louvaine. 2020. P.130) 

 

Da citação, extrai-se que além da ordem econômica que deve o Estado também se 

preocupar em também assegurar a minimização dos danos causados em outras esferas, como a 

da saúde pública. 

A pesquisa mostra que, os profissionais da saúde têm feito um grande trabalho, mas 

que os custos têm sido também grandiosos no que diz respeito a integridade física e 

psicológica dos mesmos. Os impactos tem sido mais frequentes no que se refere aos danos aos 

direitos da personalidade, principalmente na questão da integridade físico-psicológica dos 

profissionais da saúde, e que até o momento, as medidas tomadas pelo poder público para 

reverter essa situação, tem sido ao mínimo, confusas e desencontradas, senão insuficientes 

para resolver o problema, e evitar concomitantemente que mais pessoas sejam prejudicadas e 

que os danos aos profissionais sejam minimizados e que mais segurança para que possam 

exercer seu trabalho seja ofertada. 

Talvez não haja uma pandemia que tenha causado tanto medo e incerteza, mas fica 

evidente, que principalmente em países menos desenvolvidos, que não possuem um sistema 

de saúde preparado, no que diz respeito a mão de obra e também em equipamentos, o reflexo 

não recai somente sobre os pacientes, mas também sobre os profissionais que atuam 

diariamente no combate a pandemia, gerando com esses fatores uma série de consequências 

ao sistema de saúde que acaba mostrando suas fragilidades, tendo impacto direto sobre 

aqueles que ali trabalham. 

Da mesma maneira se aplica a economia e os danos sociais decorrentes da crise 

econômica, que afeta, via reflexa a dignidade da pessoa humana, visto que com mais 

desemprego, menos pessoas tem liberdade e capacidade de manter o seu sustento e o sustento 

de sua família. Em um país subdesenvolvido, em que as desigualdades ainda são uma 

realidade, inclusive em situações de extrema pobreza, observa-se ainda mais a violação da 
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Dignidade da Pessoa Humana, na medida em que muitos são forçados a ganhar o seu sustento 

de alguma forma, sendo quase impossível imaginar que todos possam ficar em suas casas, 

ficando assim mais expostos ao contágio do vírus, pois nem mesmo a Administração Pública 

possui recursos e planejamento efetivo para fazer com que a população mais carente possa 

usufruir de benefícios até que a pandemia acabe. 

 

2.3 – A dignidade humana e os tempos de pandemia 

 

A dignidade humana é princípio norteador e fundante da República Federativa do 

Brasil, como previsto em nossa Constituição. O mundo que vivemos e que viveremos durante 

e no pós-pandemia não será mais o mesmo. Dessa forma, é de se notar que o princípio 

enquanto regra norteadora, deve servir de guia, principalmente para a administração pública, 

mas também para a própria sociedade civil de forma a construir uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

Em tempos difíceis como durante uma guerra contra o vírus, passamos por muitas 

situações que nos fazem refletir sobre os valores e conflitos que surgem durante esses 

períodos. Cita-se aqui que dado a alta transmissão do vírus que muitas famílias não têm sido 

autorizadas a verem os familiares em enterros e funerais pelo risco de infecção. A dignidade 

Humana não se limita somente a vida, mas também após a morte.  

Seria possível dizer que em nossa sociedade, principalmente na nossa cultura que 

valoriza essa última despedida de um ente querido, que é de fato digno não fornecer uma 

despedida própria para os familiares? Não é. Mas o fato é que em tempos difíceis, medidas 

difíceis tem de ser tomadas, e para isso é necessário que alguns costumes mudem, mesmo que 

temporariamente.  

Mais chocante ainda é ver inúmeros caixões acumulados e milhares de valas sendo 

abertas para o enterro de muitas pessoas que contraíram o vírus, mas infelizmente não 

resistiram a doença. Se existe efetivamente a dignidade prevista no Texto Maior, não está 

sendo respeitada, nem com aqueles que já se foram, bem como com aqueles que ainda estão 

entre nós e tem de viver esse descaso no enterro, como se não houvesse um cidadão que ali 

morreu, e uma família que perdeu um ente querido. É no mínimo de se notar que a empatia 

que deveria existir, não existe, ou perdeu muito o seu sentido, resultando em uma certa 

acomodação com o alto número de mortos que não deveria ser normal. 
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O enterro, principalmente em uma sociedade com valores cristãos como a nossa, tem 

especial notoriedade, pois é como um fim de um ciclo, e isso reflete-se tanto para os 

familiares quanto para aquele que se foi.  

Fica evidente que existe ali uma violação a Dignidade Humana, na medida em que 

todos têm o direito de ter um enterro digno, sendo tratados com cidadania e empatia, não 

podendo simplesmente abrir-se milhares de valas em que serão depositados milhares de 

caixões, como se não houvesse ali uma pessoa que já viveu, e que deixou entes queridos e 

amigos. O princípio que funda o nosso Estado Democrático de Direito deveria balizar esses 

comportamentos, e servir de guia, mais ainda em tempos difíceis, mas mais parece que na 

prática, é apenas uma utopia que não pode ser alcançada. 

 

2.4 - Dignidade Humana e o pós-pandemia 

 

 O princípio é aquele guia que dá fundamento a toda a ordem jurídica, conferindo 

sentido a legislação e orientando o comportamento do Estado e da sociedade. Como já foi 

ressaltado, o princípio da dignidade da pessoa humana, possui especial importância para o 

direito brasileiro, enquanto constitui fundamento do Estado Democrático de Direito 

Brasileiro. Por esse motivo, diriam os juristas que tal princípio deveria servir de guia de forma 

a orientar direitos e garantias mínimos aos indivíduos de forma a garantir uma existência 

digna, bem como orientar todo o movimento da sociedade de forma a também garantir esse 

princípio, elevando-se assim um movimento de fraternidade com o próximo e com a 

comunidade como um todo.  

 Mais do que isso, o princípio deveria servir de guia ao Estado, como forma de conduta 

a garantir ativamente os mínimos existenciais que o próprio princípio elucida. Muito embora 

possamos dizer que o gerenciamento da crise tem sido no mínimo confuso e nebuloso, deve-

se buscar mesmo nesse momento tirar proveito da situação, para que as violações e 

ilegalidades não voltem a se repetir. 

 Nas palavras de José Afonso da Silva: 

“Mas a verdade é que a Constituição lhe dá mais do que isso, quando a 

põe como fundamento da República Federativa do Brasil constituída em Estado 

Democrático de Direito, se é fundamento é porque se constitui num valor 

supremo, num valor fundante da República, da Federação, do País, da Democracia 

e do Direito. Portanto, não é apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é 

também da ordem política, social, econômica e cultural. Daí sua natureza de valor 

supremo, porque está na base de toda a vida nacional”. (SILVA, José Afonso da. 

Abril-Junho/1998. P.89) 
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 A comunidade mundial já passou por outros momentos de crise, como a Gripe 

Espanhola, citando-se uma crise sanitária e epidemiológica, e talvez a última, a Segunda 

Guerra Mundial. Tais momentos foram muito importantes historicamente, principalmente 

para a construção dos ordenamentos jurídicos que temos hoje, nos mais diversos Estados 

Soberanos espalhados pelo mundo. Isso ocorre principalmente pelas dificuldades e violações 

passadas durante esses períodos, e que visando minimizar e afastar essas mazelas que tanto 

prejudicam o ser humano, houveram movimentos para garantir os direitos humanos, onde 

também se viu uma forte movimentação em prol da Dignidade da Pessoa Humana. 

 O atual momento não é diferente. Embora o constituinte originário tenha privilegiado 

o princípio, enunciando-o no Artigo 1º da Constituição, é fato que esse não vem tendo o 

propósito de garantir a todos uma vida digna, com ações ativas do Estado nesse sentido. O 

enfrentamento de crise é sempre complexo, mas deve-se dizer que a Administração Pública 

não é efetiva no combate a crise. Inúmeros são os fatores. Seja por falta de transparência em 

dados oficiais, transparência no embasamento para as decisões tomadas, escândalos de 

corrupção que começam a aparecer com as verbas da saúde, falta de união entre os entes da 

federação no combate a crise; enfim, pelos mais diversos motivos. 

 O que na situação fática se percebe muito facilmente, é que esses erros e a falta de 

efetividade no combate a crise, geram prejuízo direto a população e reflexamente violam o 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana, principalmente pelos aspectos da saúde e da 

economia. Muitas pessoas perderam a vida no decorrer dos últimos meses, e muito mais 

pessoas foram infectadas. O número poderia ter sido muito menor, se a preparação e a 

projeção no combate a crise tivessem acontecido de forma efetiva e também preventiva, com 

a orientação e contribuição a sociedade e também com uma melhor preparação ao nosso 

sistema de saúde que historicamente já é deficitário.  

 É importante dizer que existem exceções, onde o combate ao vírus foi bem feito, mas 

principalmente em um plano mais amplo, a gestão de combate foi deficitária. Isso indica que 

no pós-pandemia, a lição ser tirada, principalmente na saúde sob a luz da dignidade humana, é 

que precisamos olhar com mais atenção aquilo que dizemos como digno a população, 

principalmente a mais carente, aproximando o Estado, que deve garantir o mínimo a cada um 

guiado pelo princípio constitucional elencado no artigo 1º. 

 Via reflexa, a dignidade humana também deve guiar os movimentos da própria 

sociedade de forma a gerar um maior sentimento de fraternidade, que beneficie e de fato 

garanta a dignidade a todos, diminuindo as desigualdades e mostrando que cada um de nós 
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também tem um compromisso em promover livremente aquilo que foi elencado na tão famosa 

Constituição Cidadã. Isso se dá tanto pela fiscalização da administração pública em seus atos, 

quanto pela promoção desse princípio e de seus ideais através da iniciativa privada, nas mais 

variadas formas. 

 Se esse momento não servir de reflexão a sociedade, o que acontecerá é que passada a 

crise, voltaremos a um sentimento de conformidade e apatia que talvez vivêssemos antes da 

crise, que não proporciona a mudança que precisamos na forma como devemos garantir um 

mínimo de dignidade. A ação ativa da população e também do poder público é essencial para 

que possa se fomentar as mudanças que o país necessita, nos mais diversos âmbitos, 

irradiando aquilo que se tem como dignidade a toda a população, e por consequência 

melhorando e garantido aquilo que foi previsto como fundamento do nosso Estado 

Democrático de Direito. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Porquanto exaustivamente explanado, reitera-se que o princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, enquanto elemento fundante do Estado Democrático de Direito Brasileiro, 

deveria guiar ativamente as condutas da sociedade e mais ainda da Administração Pública, no 

sentido de proteger os indivíduos de violações, minimizando os danos e orientando a conduta 

correta em situações excepcionais como a pandemia. 

Entretanto, o que se percebeu na mídia e nas diversas esferas do cotidiano da 

sociedade civil, foi uma desorganização no combate ao vírus e também falta de transparência 

quanto as atitudes tomadas e suas decisões. Isso fere diretamente o princípio da Dignidade 

Humana, que preza pela proteção de tudo que é mais essencial e inerente ao ser humano. É 

claro que a saúde vem em primeiro lugar, mas ela não é o único aspecto afetado em termos de 

dignidade durante a pandemia, como também a nossa liberdade, educação, e tantos outros. 

As projeções, claro, serão de melhoras ao longo do tempo, mas ressalta-se que assim 

como a história ensina, ou deveria ter ensinado em momentos difíceis, que os princípios, os 

direitos fundamentais e humanos são muito importantes na construção de uma sociedade 

melhor, também deve-se aprender com a pandemia que a Dignidade Humana não é somente 

uma abstração preenchida na nossa Constituição Federal. O constituinte originário pretendia 

com ela proteger e mostrar, que ela deve ser buscada a todo momento por todos nós e também 

pelo poder público, na busca pela construção de uma sociedade mais digna e bem estruturada 

todos os dias. 
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A pandemia da Covid-19 mostrou ainda mais as mazelas de nosso país, seja da 

desigualdade, da saúde, da comunicação e de tantos outros aspectos. Esses problemas que 

aparentemente foram tratados com certa apatia ao longo do tempo, se evidenciaram durante 

essa época difícil, por isso devem ser combatidos com políticas públicas eficientes e 

transparentes, bem como com a consciência da sociedade de que todos têm um papel 

importante nessa caminhada. 

Nesse sentido, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana deve servir de guia, como 

pretendeu o nosso constituinte originário, não só para que em tempos difíceis não passemos 

por esses mesmos problemas, mas também para dar uma condição de vida digna a todos os 

brasileiros, através do livre trabalho, da saúde e liberdade, e tantos outros direitos que 

compõem o sentido de vida digna a todos. Quase utópico dizer que as desigualdades serão 

zeradas, mas temos de diminuir tanto quanto possível, de forma a garantir o mínimo a todos, 

para que também possam através da sua iniciativa mudas suas vidas, com condições materiais 

mínimas para tanto. 

Se esse aprendizado e o princípio não for valorizado, corremos o risco de voltarmos a 

apatia e mantermos as condições ainda precárias do nosso país, e infelizmente os custos de 

vidas, econômicos e tantos outros que a pandemia trouxe consigo terão sido em vão para 

mudar a nossa situação, e a Dignidade Humana servirá tão somente como utopia idealizada 

por muitos e não buscada concretamente para mudar a situação de nosso país. 
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