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RESUMO: O Princípio da Busca da Felicidade como sendo corolário da 
Dignidade da Pessoa Humana e que o ordenamento jurídico outorga para o ser 
humano viver livremente seus desejos independente da ordem cultural 
estabelecida. Na obra Alice no País das Maravilhas é flagrante a busca da 
felicidade diante da quebra de padrões hermenêuticos culturais num contexto 
dominado pela ascensão da busca pelo poder na França Revolucionária com 
estrangulamento do Estado Absolutista. No mundo lúdico não existe a conduta 
social imposta e a partir da narrativa do autor que desconstruiu com liberdade as 
normas impostas ao mundo real e configurou a busca da felicidade de Alice em 
seu inconsciente a partir do encontro dela com figuras curiosas, como o Gato 
Risonho simbolizando a reflexão profunda do eu, o Chapeleiro Maluco 
caracterizado como seu melhor amigo que por meio de diálogos com ele percebe 
que sua vida é guiada por outras pessoas e não por ela mesma, a Rainha de 
Copas que transparece como a sociedade é questionável quando impomos 
padrões através de exclusões daqueles que são divergentes, a Lagarta com 
passagens marcadas por conselhos de auto-conhecimento entre outras criaturas 
que vivem neste mundo lúdico. Portanto, entende haver relação entre O Princípio 
da Busca da Felicidade e o livro Alice no País das Maravilhas quando nos sonhos 
são disfarçados os manifestos da última infância e da vida adulta, segundo a 
teoria freudiana com a proposta de criar ou expurgar o que é felicidade para esse 
indivíduo. O Supremo Tribunal Federal apoiando-se em valiosa hermenêutica 
construtiva e invocando princípios essenciais como os da dignidade da pessoa 
humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade fundamenta que a 
busca da felicidade assume papel decisivo no processo de afirmação, fruição e 
expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se como fator de neutralização 
de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência pudessem comprometer, 
afetar ou, até mesmo, extirpar direitos individuais. Do exposto, extrai-se que o 
Princípios da Busca da Felicidade e o da afetividade tem fundamento na tutela 
da dignidade da pessoa humana, bem como na solidariedade social e na 
isonomia, advindo como elementos para salvaguardar a formação da identidade 
do ser humano dentro dos preceitos da fraternidade social, além de ser a grande 
razão de ser de grandes revoluções constitucionalistas a exemplo da Revolução 
Francesa e Norte-Americana. Portanto, o questionamento do ordenamento 
social está intrinsecamente relacionado a busca da felicidade do indivíduo a 
partir da liberdade do subconsciente com a livre exposição do universo em que 
seus desejos não precisam ser reprimidos. Quanto à metodologia, o trabalho 
será baseado no livro Alice no País das Maravilhas, além do apoio da 
jurisprudência e dos diplomas normativos pátrios, adotando-se o método de 
pesquisa crítico-dialético. 
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