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O Princípio da fraternidade na constituição

Por Alexandre José Costa Lima*

No existe sociedad humana sin la pretensión de la justicia. La 
vida social presenta aspectos físicos y existenciales, y demanda 
la satisfacción de necesidades materiales básicas. Esto implica la 
práctica de una justicia distributiva justificable por parámetros 
racionales y razonables, aceptados por cualquier persona intere-
sada en la paz social. Dichos parámetros deben ser seculares y 
susceptibles de cuestionamiento por parte de cualquier ciudada-
no. El derecho post-positivo ha incorporado principios éticos que 
le permiten organizar los mecanismos de distribución de los bie-
nes generados por la cooperación social, asegurando que nadie 
quede al margen de su usufructo. El marco constitucional del 
Estado contemporáneo conlleva principios éticos abstractos 
como la fraternidad. El ejercicio de introducir la perspectiva inte-
rior en la acción humana consciente contribuye a la convicción de 
que la aquella tiene un singular impacto sobre nosotros mismos. 
Actuar sin una arquitectura ética significa introducir el caos en el 
seno del sistema social. La fraternidad reconoce esa paradoja y 
busca remediarla mediante prácticas de reconocimiento del otro, 
de su libertad y de la aceptación de su diferencia. Finalmente, el 
principio de la fraternidad puede provocar una mutación en la 
conducta egoísta y violenta de los individuos, llevándolos a reco-
nocer que el futuro de la paz social y de la armonía entre las 
naciones depende del comportamiento ético de cada ciudadano.

as diMensões da existência social

Nenhuma sociedade pode expressar satisfatoriamente as 
aspirações humanas se não possuir instituições que sejam 
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inerentemente justas. Mesmo que as disposições de uma socie-
dade sejam eficientes e perfeitamente lógicas de um ponto de 
vista sistemático, a existência humana satisfatória requer justiça. 
O problema da distribuição de bens no âmbito da sociedade e 
da justiça social é muito complexo e está intimamente ligado ao 
direito. O direito, contudo, é apenas um instrumento e não um 
fim em si mesmo. Ele é uma técnica que dispõe de uma lógica 
interna e de regras de funcionamento. Ele não existe por si só, 
estando indissociavelmente ligado aos valores que lhe são pré-
vios, aos ideais de justiça e de humanidade sempre presentes na 
história.

Wayne Morrison diz que a existência social compreende 
pelo menos dois aspectos diversos: o aspecto físico e o existen-
cial. A segurança física e a existencial invocam, segundo ele, 
dois conjuntos de inimigos:

“Um deles gira em torno do pólo da fome, da doença, dos 
assassinatos, da violência contra o corpo e da falta de 
recursos materiais. O outro de um pólo menos obvio que 
envolve o medo do desconhecido, o desejo de conheci-
mento e de estima, o desejo de criar, encontrar beleza e 
ser um indivíduo” (Morrison, 2006: 21).

Participar de uma comunidade humana exige tanto o saber 
organizar a própria conduta e realizar determinadas práticas, 
quanto a sedimentação das experiências resultantes; nestes 
termos, a ação humana é eminentemente política e explica-se 
por uma filosofia cujos critérios, regras e postulados depen-
dam, por um lado, dos estados de coisas no mundo e, por 
outro, de valores e crenças e cuja validade seja mensurada pelo 
fato mesmo de poder ser posta à prova (enquanto valor razoável 
e racional).

O conceito de justiça distributiva tem a ver com os princí-
pios sociais de distribuição de recursos, capazes de explicar por 
que todos merecem uma vida livre de carências. Samuel 
Fleischacker (2006: 4) ressalta que, já em Aristóteles, existia a 
preocupação de que pessoas merecedoras fossem recompensa-
das conforme seus méritos, embora o Estagirita jamais tenha 
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colocado o problema de como “distribuir recursos escassos”. O 
sentido moderno de justiça, que invoca o Estado para garantir 
que os bens sejam distribuídos por toda a sociedade de modo 
que a ninguém seja negado um certo nível de recursos materiais, 
é fruto da filosofia política recente, originada no Iluminismo. 
Na modernidade, o princípio distributivo requer uma distri-
buição independentemente do mérito, admitindo-se que algu-
ma distribuição de bens é devida a todos os seres humanos, pelo 
simples fato de serem humanos.

Fleischacker (2006: 12) enumera algumas condições para se 
chegar ao conceito moderno de justiça: a) cada indivíduo tem 
um bem que merece respeito e a ele são devidos direitos e pro-
teções com vistas à busca daquele bem; b) alguma parcela de 
bens materiais faz parte do que é devido a cada indivíduo; c) é 
possível justificar-se racionalmente, em termos puramente secu-
lares, tal merecimento; d) a distribuição dessa parcela de bens é 
praticável; e) compete ao Estado garantir que tal distribuição 
seja realizada.

O filósofo brasileiro Renato Lessa (2008:123) afirma que a 
questão matricial e compulsória a toda filosofia política e moral 
é a investigação da proposição de mínimos necessários ao sus-
tento de uma existência consistente, admitindo-se que a tradição 
da filosofia política lida com a configuração de mundos sociais 
possíveis. Ou seja, o campo da filosofia política se inscreve além 
dos limites de um saber descritivo, cabendo aos filósofos políti-
cos a arte de inventar mundos. Os postulados destes filósofos 
não podem ser discutidos por meio de provas e demonstrações, 
já que as suas propostas fundam-se nas imagens do que gosta-
riam de ver inscrito no mundo. Pode-se dizer que o objeto da 
filosofia política é o não-existente. 

Desse modo, a investigação da fraternidade política com-
partilha perfeitamente o mesmo anseio filosófico. No presente 
artigo, busca-se investigar a possibilidade de um princípio de 
elevado valor moral como o da fraternidade encontrar abrigo 
nos ordenamentos jurídicos modernos.
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incluindo o oBservador

A filosofia política contemporânea procura estabelecer 
parâmetros éticos para a redefinição do modelo de justiça dis-
tributiva adotado pelo constitucionalismo democrático moder-
no. Michel Troper (1999: 150) oferece duas definições de 
Constituição: a formal, ou conjunto de normas dispostas no 
topo da hierarquia da ordem jurídica, que fundam imediata-
mente a validade das leis, mediatamente a de outras normas, e 
que não podem ser modificadas senão através de um procedi-
mento especial; e a material, o conjunto de normas considerado 
independentemente de seu lugar na hierarquia, e que tem por 
objeto a organização dos poderás públicos, seu funcionamento, 
suas relações mútuas e, em certos sistemas jurídicos, a determi-
nação e a garantia dos direitos fundamentais. Elevada ao centro 
do sistema jurídico contemporâneo, a Constituição pretende-se 
o início e o fim do modelo normativo. A filtragem de toda nor-
matividade é lida e legitimada na exata extensão de sua concor-
dância com a Constituição à qual se reporta.

Na verdade, o argumento central do nosso artigo sobre o 
princípio da fraternidade inserido no direito positivo não pre-
tende aprofundar essas definições, mas simplesmente enfatizar 
que, na modernidade, a política está vinculada a normas consti-
tucionais que expressam determinados valores fundamentais 
orientadores da organização política e por certos limites, formas 
e objetivos dirigidos à atuação política do Estado, com a finali-
dade de promover a realização daqueles valores. 

O modelo de organização política tradicional, apegado ao 
liberalismo, concentrou a propriedade e promoveu a miséria. 
Os cidadãos de muitos países capitalistas defrontam-se com a 
escassez de recursos materiais e com a ausência de auto-estima, 
diante do descaso com que o Estado trata as condições de vida 
das pessoas menos favorecidas. Dado que a noção de justiça 
distributiva tem pouco mais de dois séculos de existência, antes 
disso as pessoas não compreendiam que a estrutura básica da 
distribuição de recursos era uma questão de justiça. 
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E, durante algumas décadas ao final do século XX, o para-
digma neoliberal então dominante apregoava a extinção das 
funções sociais do Estado, negando as responsabilidades esta-
tais no fornecimento dos bens públicos resultantes do esforço 
de cooperação social. Um filósofo contemporâneo que se opôs 
a essa ideologia excludente foi John Rawls, quando propôs prin-
cípios para regular a atividade do setor público numa sociedade 
democrática. Ele afirmava que discutir um modelo justo para 
distribuir bens seria uma tarefa política por excelência, envol-
vendo os cidadãos cooperativos de uma democracia constitu-
cional. Comentando as concepções morais contidas no conceito 
de justiça como equidade, Rawls escreve que

O ponto relevante aqui é o seguinte: embora em geral 
uma teoria ética possa certamente invocar fatos naturais, 
pode haver boas razões para incorporarmos convicções 
de justiça aos princípios básicos de um modo mais direto 
do que realmente possa ser exigido pela compreensão 
teoricamente plena das contingências do mundo (Rawls, 
2002: 173).

Uma discussão inovadora e eficaz sobre a justiça implicaria 
a mudança consciente e permanente dos paradigmas políticos 
de uma dada sociedade, na medida em que cada geração preci-
sa discutir as práticas (instituições) de acesso dos cidadãos aos 
bens produzidos pela geração anterior. Postula-se aqui uma 
exigência de justiça e de imparcialidade por parte do Estado, 
levando-se em conta que as questões éticas intervêm na reflexão 
política não a partir do exterior, mas de dentro, como sugeriu 
Rawls, a partir de um consenso sobre os interesses comuns a 
todos. 

Na medida em que o agir humano sempre estará sujeito ao 
erro, existe a necessidade insuperável de uma ética, tanto para 
fazer a escolha dos meios à disposição como para calcular os efei-
tos da ação sobre o mundo. Segundo Fritz B. Simon, (1998:133)

Nunca hay una descripción “correcta” y “verdadera” de 
la realidad, sino muchas muy diferentes, según los crite-
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rios en los que se base el observador para la selección de 
sus informaciones, qué distinciones y valoraciones efec-
túa y desde qué perspectiva, con qué interes y con qué 
objetivos contempla su tema.

Essa seria uma primeira séria limitação para se estabelecer um 
suposto saber ético infalível, porque a exata correspondência de 
um conhecimento com a realidade é uma ilusão nutrida pela 
ortodoxia positivista herdeira do primeiro Wittgenstein: na ver-
dade, segundo a corrente construtivista na teoria do conhecimen-
to contemporânea, pode-se demonstrar apenas que conhecemos 
um meio viável à consecução de uma meta, mas isto nada nos 
informa sobre a multiplicidade de outros meios possíveis. Assim, 
muitas outras formas de descrever a realidade são possíveis, 
dependendo da mudança de perspectiva ao se fazer a pergunta.

Outra limitação importante é a de que o material que se 
escolhe para conhecer o mundo determina limites à compreen-
são, os quais só podem ser experimentados a partir do interior. 
Evidentemente, não se pode construir um mundo a partir do 
zero, do nada: são necessários alguns tijolos para começar, ele-
mentos que já existam em teorias, conceitos, valores distribuí-
dos pelas ideologias e saberes que estruturam a experiência do 
sujeito. Qualquer que seja o material escolhido para construir a 
sua visão de mundo, ele sempre determina limites à compreen-
são. E pior: o sujeito só os experimenta a partir do interior, 
como o pedreiro que, na metáfora de Ernst Von Glaserfeld, por 
trabalhar exclusivamente com tijolos, termina por achar que o 
mundo resume-se a arcos sustentando a parte superior de uma 
construção e crê que descobriu uma lei do mundo absoluto. Ele 
escreve que “o que vivemos e experimentamos, o que conhece-
mos e chegamos a conhecer, está necessariamente construído 
com nossos próprios materiais e só é explicável pela maneira e 
pela forma de construir” (Von Glaserfeld, 1994: 42).

Construtivistas como Maturana já mostraram que, para des-
cobrir o erro, o sujeito precisa confrontar o já experienciado 
com uma segunda experiência, não coincidente com a primeira. 
Só assim poderá compará-las e constatar que errou. Tentar fazer 
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corresponder o conhecimento a uma realidade objetiva, que 
exista por si mesma, independentemente do observador, é uma 
tarefa vã. Sendo assim, deve-se saber que as sociedades huma-
nas são construções socioistóricas, contingentes, podendo ter 
sido diferentes do que são, principalmente se inspiradas em 
princípios altruístas. 

aMpliando a participação

Nas chamadas “ciências duras” (hard), voltadas normal-
mente para a realidade inanimada, como é o caso da física clás-
sica, parece haver uma menor influência do observador sobre os 
processos que mantêm um âmbito da realidade tal e qual ele é. 
O observador age como se fosse “exterior” e “objetivo”. De 
certa forma, o observador terá a ilusão de até mesmo poder ser 
excluído da observação e ela, não obstante, permanecer válida. 
A unanimidade entre os observadores acerca do “verdadeiro” 
seria relativamente fácil de ser atingida. Mas, quando lida com 
as ciências “brandas” (soft), o observador faz afirmações sobre 
um âmbito da realidade ao qual ele próprio pertence, a saber, o 
mundo social. Dentro do sistema soft observado, incluem-se as 
pautas de conduta do próprio observador; aqui, o observador 
não pode pretender estar “fora”, porque ele não pode abstrair 
a si mesmo de sua descrição. Todo saber e afirmação sobre a 
realidade implicam efeitos de auto-referência e influem naquela 
porção do mundo.

Quando dois observadores observam-se mutuamente, a 
situação torna-se mais complexa porque, como escreve Fritz B. 
Simon (1998: 135), 

es el ámbito más «blando» de la realidad, que solo puede 
«endurecerse» cuando los observadores se estabilizan 
mutuamente em sus ideas del mundo y en sus modelos de 
conducta

Assim, faz-se necessário um modelo explicativo que inclua 
o observador como ator e que reflita os efeitos de sua ação, 
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harmonizando a descrição exterior com a perspectiva interior 
do observador participante. O olhar exterior passa a influenciar 
conscientemente a perspectiva interior do sujeito. A introdução 
da perspectiva exterior faz com que o homem descubra a si 
mesmo no seu mundo circundante, aprendendo a agir conforme 
suas descrições pautadas por valores. No lado “brando” da 
realidade, onde se desenvolvem as questões existenciais, não há 
regras fixadas antes do início da partida, como no futebol. Não 
existe certeza sobre que regras aplicar ao caso. Simon afirma 
que o agente

Si no quiere que su conducta sea determinada por las 
casualidades (y son pocos los que tienen el valor de jugar 
así sus decisiones), necesita más que reglas descriptivas; 
necesita además reglas “prescriptivas” que le dicen qué y 
cuándo debe hacer o dejar de hacer algo. Y debe basarse 
en una línea recta de causa-efecto-concepto, es decir, 
debe hacer como si sus propias acciones (lo que hace o lo 
que deja de hacer) fueran las causas de los efectos desea-
dos o temidos. Es un jugador en ese juego, y para orien-
tarse necesita una medida de valoración que le permita 
elegir entre todos los modos de conducta imaginables 
(que a menudo son más o menos numerosos que los posi-
bles) (Simon, 1998: 137).

Ora, essa afirmação adapta-se perfeitamente à análise pro-
posta: a obrigação moral para com o outro é um cuidado perma-
nente, do qual o sujeito não pode descuidar. Produzir a igualda-
de através da organização política é uma atividade artificial, o 
que significa que ela não pode ser entregue a si mesma, sob o 
risco de desaparecer. A consciência da fragilidade da política e 
do direito mostra que tudo fenecerá caso o próprio homem não 
se encarregue de conduzir o processo. E o princípio da fraterni-
dade incita cada pessoa a ampliar a consciência de sua partici-
pação na justiça social. Infelizmente, a atual compreensão neoli-
beral da política como mera promoção e gestão técnico-adminis-
trativa da abundância e da felicidade tem como correlatos os 
preconceitos, a exclusão, o massacre e o genocídio.
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Edgar Morin aponta para a incapacidade geral de se pensar 
a crise, entendida como a incapacidade da inteligência cega em 
considerar o contexto e o complexo planetário. Referindo-se a 
isso, Baggio escreve que

Pero no por esto se está autorizado a desistir; por el 
contrario, él subraya la necesidad de echar a andar un 
nuevo proceso de aprendizaje, que supone la superación 
de la racionalidad «racionalizadora» para llegar a uma 
inteligencia capaz de interiorizar nuevas «normas ántro-
po-éticas», basadas en princípios tales como la com-
prensión, la solidaridad, la compasión, que se inscriben 
en el horizonte de la fraternidad universal (Baggio, 2009: 
13).

transForMando necessidades eM direitos

Levantadas essas questões epistemológicas, deve-se investi-
gar qual o sentido da conduta do homem na sociedade e se é 
possível vislumbrar alguma finalidade na sua ação. Para tanto, a 
simples descrição dos padrões de conduta, fundada no determi-
nismo “causa-efeito”, é insuficiente. São necessárias regras 
prescritivas que digam ao sujeito quando ele deve fazer ou 
deixar de fazer algo. A filosofia das “Luzes”, por exemplo, ado-
tava a crença de que tanto o progresso do saber quanto o pro-
gresso material induziriam ao progresso moral: tornando-se 
mais racional, livre de superstições, o sujeito tornar-se-ia mais 
razoável. Para os iluministas, uma moral associada à política 
seria supérflua, tal o poder persuasivo das transformações polí-
ticas calcadas no progresso material. As exigências da justiça, 
por si sós, resolveriam o problema moral da adesão voluntária 
dos cidadãos ao modelo democrático. 

Isso obviamente revelou-se falso: o progresso moral não 
aconteceu e a humanidade vive hoje uma mutação civilizacional, 
o que implica a ocorrência de uma indeterminação. Amplas 
mudanças anunciam-se no horizonte, após o naufrágio das gran-
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des narrativas modernas, como apontou Lyotard. Tais mudanças 
são, por enquanto, latentes, mas se inscrevem no âmbito das 
possibilidades perfeitamente concretizáveis. 

Ao tentar responder à essencial questão ética “por que devo 
fazer isso que devo fazer?”, o sujeito deve justificar o uso feito 
ou a fazer dos fins e dos meios. Sabe-se que a Ética é a busca 
racional da felicidade, uma reflexão sobre os meios de viver bem. 
Ela é a pergunta sobre como ser feliz, aplicada aos problemas 
concretos da existência. O indivíduo que visa à sua felicidade 
deve ser capaz de realizar um acordo ativo e razoável com a rea-
lidade, sem apegar-se a valores absolutos ou a ideais fundamen-
talistas de pureza, como já advertiu Bauman, em O Mal-Estar na 
Pós-Modernidade. Para chegar a tanto, ele precisa estudar o real 
sem preconceitos, sem pretender que o sucesso ou o insucesso 
da vida possa ser definido como a concordância ou não com a 
realidade, porque os parâmetros que ilustram o sucesso de uma 
vida jamais poderão ser definidos por tais critérios.

Essa exigência remete diretamente à questão da autonomia, 
entendida como a capacidade de ação e de intervenção da pes-
soa ou do grupo sobre as condições de sua forma de vida. Dadas 
as restrições já analisadas, a autonomia deriva imediatamente do 
desenvolvimento da competência dos sujeitos em relação ao 
atendimento de suas necessidades. O cidadão participa da 
sociedade agindo e argumentando, expressando criticamente 
suas necessidades e direitos para a comunidade. Necessidades 
têm uma natureza social e cultural e são historicamente deter-
minadas. Elas são generalizáveis a todo ser humano, o que as 
diferencia dos interesses e dos desejos, limitados esses dois últi-
mos aos fins individuais.

Para Miracy Gustin, alguns pressupostos estão articulados 
com o conceito de necessidades, a saber: a) todos os homens 
necessitam sobreviver; b) todos dependem de integração societá-
ria; c) os homens necessitam de uma identidade; d) por fim, todos 
necessitam realizar suas potencialidades. (Gustin,1999: 22) Uma 
sociedade poderá avaliar quais são as necessidades que devem 
ser atendidas, sob pena de colocar a pessoa em relação direta 
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com o dano, privação ou sofrimento grave. Para eliminar tudo 
aquilo que interfere no plano de vida da pessoa e inviabiliza a 
realização daquilo que ela considera ser o seu bem, cabe ao 
Estado garantir as oportunidades que permitam ao indivíduo 
adquirir capacidades efetivas de ampliar a potencialidade de sua 
atividade criativa.

As necessidades têm um caráter não intencional, quer dizer, 
ninguém escolhe quais necessidades irão compor as condições 
de sua existência; além disso, as necessidades são irresistíveis, 
isto é, ninguém poderá ignorá-las e não satisfazê-las, sob pena 
de provocar danos irreversíveis à sua saúde física e psíquica, à 
imagem que faz de si mesmo, à sua auto-estima.

Inegavelmente, existe um forte nexo entre o direito e as 
necessidades, as quais são pretensões que devem ser traduzidas 
em direitos, comprovada a sua exigência forte e irresistível. As 
necessidades são razões e argumentos que permitem ao sujeito 
apontar para aquilo que ele considera justo e deve ser reclama-
do no âmbito jurídico-normativo. A existência de uma base 
legal legítima permite ao Estado dar a base de sustentação à 
ação necessária ao atendimento desses direitos.

Por outro lado, as necessidades não podem ser satisfeitas 
pelo indivíduo isoladamente, dada a sua natureza socioistórica. 
Os meios de satisfação devem estar garantidos por normas vin-
culantes, como as normas jurídicas, caracterizadas por sua coer-
citividade, ou seja, pela obrigação de seu cumprimento. Essa é 
a sua eficácia jurídica, os efeitos produzidos pelos princípios 
constitucionais que dispõem acerca das prestações positivas 
relacionadas às exigências de uma vida digna. 

As normas de distribuição dos bens sociais poderão, even-
tualmente, contradizer os pressupostos da economia de merca-
do, impondo aos destinatários procedimentos de redistribuição 
forçada, como no caso das ações afirmativas. Contudo, o direi-
to, por si só, é insuficiente para fazer valer plenamente os direi-
tos econômicos e sociais garantidos no ordenamento jurídico: é 
necessária uma ordem social inspirada numa nova ética, numa 
visão abrangente do ser humano.
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a nova ética Fraterna: uM FundaMento jurídico

Uma nova ética aponta igualmente para a recuperação de 
um belo princípio até agora esquecido: o da fraternidade. Uma 
ética da fraternidade política demanda sujeitos autônomos, com 
capacidades efetivas para fazer escolhas próprias, de formular 
objetivos pessoais fundados em convicções e de definir as estra-
tégias mais adequadas para realizá-las. Uma ética da fraternida-
de também reconhece o sujeito como portador de responsabili-
dades pessoais e sociais. Um princípio ético é uma norma 
superior de ação, do qual decorrem normas universais de com-
portamento que representam a expressão de determinados 
valores (o da dignidade humana, p.ex.) e têm por objetivo pre-
servá-los. 

Outro exemplo de princípio ético seria o da igualdade: logo 
após as Revoluções do século XVIII, a igualdade era vista ape-
nas como a ausência das divisões estamentais típicas da civili-
zação medieval: o clero, a nobreza e o povo. Isso significava que, 
a partir da mudança revolucionária, todos estavam submetidos 
ao mesmo estatuto jurídico. No decorrer do século XIX, contu-
do, uma nova concepção de igualdade aparece: todas as pes-
soas, independentemente de origem, sexo, cor, religião, têm 
direito à fruição das mesmas condições materiais básicas de 
vida. Isso garantiria a todos, mediante regras asseguradoras, o 
acesso à educação, saúde, renda, habitação, etc. 

O constitucionalista brasileiro Luís Roberto Barroso escreve 
que

O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um 
espaço de integridade moral a ser assegurado a todas as 
pessoas por sua só existência no mundo. É um respeito à 
criação, independentemente da crença que se professe 
quanto à sua origem (Barroso, 2004: 381).

Ora, aqui se estabelece uma correlação interessante entra 
necessidades e direitos, na medida em que é indispensável 
transformar esses direitos morais em direitos positivos específi-
cos. Uma sociedade fraterna, pluralista e democrática deveria 
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ter meios para praticar os valores da igualdade, da liberdade 
política e da fraternidade, reconhecendo que a satisfação ou não 
das necessidades humanas poderá afetar a plenitude da pessoa.

É interessante notar que a Constituição brasileira de 1988 
consagra, no seu Preâmbulo, a proposta de uma sociedade fra-
terna, pluralista e sem preconceitos. Um preâmbulo exprime o 
título de legitimidade da origem democrática de uma moldura 
constitucional, como é o caso da expressão inaugural da 
Constituição dos Estados Unidos: We the People. Segundo José 
Ribas Vieira (2009: 3), o preâmbulo da Constituição Brasileira 
de 1988 está pautado na tríade do pensamento constitucional 
pós-Segunda Guerra Mundial, os parâmetros de liberdade, 
igualdade e fraternidade. Sendo assim, o intérprete da 
Constituição pode obter a norma valendo-se tanto das dispo-
sições dos seus artigos quanto do preâmbulo. Um forte compo-
nente simbólico atravessa a natureza do preâmbulo constitucio-
nal: o preâmbulo é, ao mesmo tempo, a síntese das aspirações 
nacionais e um documento político com elementos claramente 
ideológicos.

Na verdade, a Constituição é o documento jurídico/político 
que tem o poder de aprender com o desenvolvimento e a evo-
lução da realidade sobre a qual incide. Segundo Marcelo 
Continentino (2009, XLIII)

A Constituição é uma obra aberta. Tal e qual acontece 
com as obras de arte, cujo toque final se queda por espe-
rar os seus apreciadores, a Constituição também rema-
nesce inacabada, complementando-se, construindo-se e 
perfazendo-se pelas gerações presentes e futuras.

Ela é um projeto aberto ao futuro, preparado para interferir 
na realidade, configurando um processo complexo de mútua 
influência com a evolução transformadora da sociedade. 

A abordagem das necessidades em conexão com os direitos 
humanos, a justiça e a política sugere a conjunção paradigmáti-
ca da política com o direito através do pensamento jusfilosófico. 
A busca dos valores de justiça deve ser a permanente reiteração 
das questões da igualdade e da liberdade política e que culmina 
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na fraternidade, o fecho de abóbada do sistema de princípios 
éticos. 

O conceito de necessidade é um critério prático com um 
vasto valor argumentativo e, de tal forma fundamental, que é 
capaz de estruturar uma dimensão prescritiva, como é o caso do 
Direito. Pode-se dizer que as necessidades são argumentos favo-
recendo um tipo de pretensão que se traduz em um direito. A 
satisfação das necessidades vincula-se ao princípio da igualda-
de, embora este último seja antes um enunciado normativo do 
que uma asserção de fato. Segundo Barroso, na moderna dog-
mática constitucional, a Constituição passa a ser encarada como 
um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores 
jurídicos suprapositivos, tais como a justiça e os direitos fuda-
mentais (Barroso, 2004: 351).

As regras são relatos objetivos e descritivos de determinadas 
condutas, aplicando-se pontualmente aos casos efetivos, e fun-
cionam mediante a subsunção: os fatos são enquadrados na 
previsão abstrata e produz-se uma conclusão. As regras desem-
penham um papel atrelado à segurança jurídica: previsibilidade 
e objetividade das condutas. Sendo assim, ou a regra regula a 
matéria em sua inteireza ou é descumprida. Havendo conflito 
entre duas regras, só uma será considerada válida. Robert Alexy 
chama o funcionamento da regra de modalidade tudo ou nada 
(Barroso, 2004: 353).

Os princípios, por sua vez, são válidos enquanto correspon-
dem a exigências morais sentidas numa determinada época. 
Seus conteúdos apresentam maior grau de abstração, não espe-
cificam a conduta a ser seguida e são relativamente indetermi-
nados. Com a sua flexibilidade, os princípios permitem a reali-
zação da justiça do caso concreto. Eles são normas que especi-
ficam valores a serem preservados ou fins a serem alcançados. 
Os princípios são valorativos, teleológicos. Em caso de conflito 
entre princípios, eles podem ser sopesados e o seu peso relativo 
pode mudar no decorrer do tempo. 

Comentando a distinção qualitativa entre regras e princípios 
e ilustrada na filosofia constitucionalista de Dworkin, Carla 
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Faralli aponta para o aspecto da dimensão empírica dessa dis-
tinção, mostrando a progressiva relevância dos princípios no 
desenvolvimento do direito. Ela escreve que 

(...) a presença dos princípios nos sistemas jurídicos é 
relacionada com a ligação entre direito e moral, que deve 
ser realizada na dimensão de fundação da comunidade 
jurídica: esta última é legítima se expressa, através dos 
direitos conferidos aos indivíduos, a exigência moral de 
igual consideração e respeito aos seus membros. A pre-
sença dos princípios, portanto, corresponde primaria-
mente aos direitos dos indivíduos e representa o núcleo 
moral da comunidade: esta base moral é que torna o 
direito obrigatório (Faralli, 2006: 13).

Portanto, a satisfação das necessidades deve situar-se na 
esfera da racionalidade do discurso prático, respondendo a 
questões no âmbito da ação e da decisão. Na sociedade indivi-
dualista e consumista atual, sem dúvida injusta, os indivíduos 
aproveitam-se, ilimitadamente, do emprego inteligente da posse 
de bens para obter poder sobre os outros indivíduos e vanta-
gens materiais exacerbadas. Mas a sociedade democrática, cujo 
modelo de justiça, segundo Rawls, é a equidade, procura distri-
buir, com progressiva perfeição, os bens produzidos pela coope-
ração social. O acesso justo a todos esses bens leva a pessoa a 
usufruir de um valioso bem moral: a auto-estima. Para o ser 
humano, ter as suas preferências e aspirações respeitadas pelo 
Estado significa a afirmação contínua de seu valor moral inalie-
nável, associado à liberdade necessária para desenvolver o seu 
projeto de vida em meio aos demais. 

Ralws propõe princípios que permitem aos cidadãos obter 
consenso no debate sobre a justiça. É por demais conhecido o 
seu experimento mental conhecido como o “véu da ignorân-
cia”, mediante o qual os sujeitos imaginam-se reunidos para 
celebrar um contrato social que inclua princípios que todos 
possam considerar justos, princípios que orientem sociedades 
nas quais qualquer ser cidadão gostaria de viver. Trata-se de 
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obter o equilíbrio reflexivo, a discussão fecunda entre pessoas 
racionais e razoáveis.

É importante relembrar a tese de Simon sobre a linha reta 
causa-efeito-conceito, principalmente no aspecto de que ela 
implica interação, levando o agente a reconhecer os efeitos dire-
tos de sua ação sobre o outro. Na verdade, o mecanismo pelo 
qual a conduta da pessoa X afeta a conduta da pessoa Y perma-
necerá sempre oculto, caso o agente não faça um esforço reflexi-
vo para colocar-se no lugar do outro. Ademais, aumentando o 
número de participantes na interação, aumenta a complexidade 
das relações e a visão panorâmica progressivamente se desfaz. 
Cada um isola-se na idiotia de sua existência privada, ignorando 
o outro. 

a constituição incentiva a Fraternidade

A essa altura, deve-se recorrer a outros argumentos que 
envolvam as relações entre a Fraternidade e a Constituição. O 
jurista italiano Filippo Pizzolato, ao tratar da presença da frater-
nidade no ordenamento jurídico italiano, faz interessantes 
observações sobre essa dialética. Pizzolato define a fraternidade 
como uma forma intensa de solidariedade unindo pessoas que, 
por se identificarem por algo profundo, sentem-se “irmãs”. 
Seria uma forma de solidariedade que se realiza entre iguais, 
entre elementos que se colocam no mesmo plano (Pizzolato, 
2008: 113). Mais adiante, ele afirma que a fraternidade parece 
ser uma forma de solidariedade que interpela diretamente o 
comportamento individual, responsabilizando-o pela sorte dos 
irmãos. 

Ora, mais uma vez essa definição adapta-se à consciência 
dos efeitos diretos de nossa ação sobre a ação do outro. 
Pizzolato fala ainda da solidariedade horizontal que advém do 
socorro mútuo prestado entre pessoas e que se funda não ape-
nas nas relações de caráter obrigatório previstas na legislação 
positiva, mas também nas relações que resultam do aspecto 
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incentivador originado pela presença de um princípio fraterno 
no ordenamento jurídico italiano.

Não cabe aqui, naturalmente, comentar detalhadamente a 
argumentação de Pizzolato, mas ressaltar as suas linhas gerais, 
que consistem em analisar o caráter social e político da pessoa, 
inspirado em Mounier. Para Mounier, o homem caracteriza-se 
pela interdependência estrutural, um ser carente aberto à 
relação com o diferente de si. A própria identidade humana é 
considerada uma conquista relacional. E, como apontávamos 
no início do artigo, pertencer a uma comunidade é um dado 
estrutural da identidade do homem.

Pizzolato ainda aponta para uma espécie de dívida antropo-
lógica do indivíduo para com a comunidade que se reflete nas 
formas de reconhecimento e de garantia da liberdade indivi-
dual. O artigo 2º da Constituição italiana incentiva a preocu-
pação do indivíduo não apenas com o seu próprio bem, mas 
com o bem comum. Uma espécie de fraqueza estrutural do 
homem -a sua interdependência- fundamenta a fraternidade, 
para além de todas as diferenças. Em vez do cânon liberal “não 
prejudicar os outros”, o mandato vinculativo “faça o bem ao 
outro (porque também é o seu)”.

Pizzolato argumenta que a solidariedade e a subsidiariedade 
do papel do Estado, facilitando uma horizontalidade entre os 
cidadãos, é o caminho de uma possível aplicação constitucional 
da fraternidade. A subsidiariedade ilustra o papel do Estado, 
respeitando a missão intermediária de cada nível de agrupamen-
to social, complementando-o e só em caso de necessidade, 
substituindo-o.

Uma solidariedade confiada exclusivamente à autoridade 
estatal dissipa-se, segundo Pizzolato. Tampouco pode ser entre-
gue apenas à espontaneidade. A institucionalização é essencial. 
A Constituição segue afirmando um sistema integrado de ações 
e serviços sociais para promover a solidariedade social e diver-
sas formas de auto-ajuda, reciprocidade e solidariedade organi-
zada. Pizzolato (2008: 123) assinala que:
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O poder público não pode, porém, interpretar essa pres-
crição como a possibilidade de desresponsabilizar-se; 
aliás, ele é chamado a um papel vinculante de coordenar 
e promover a construção de uma rede de sujeitos, sociais 
e institucionais, públicos e privados, capazes de intercep-
tar as situações de necessidade continuamente geradas na 
comunidade.

Assim, teríamos um Estado fiador promovendo as con-
dições para o reconhecimento entre os indivíduos, favorecendo 
a incorporação da solidariedade à liberdade. 

Esses argumentos reforçam a tese inicial do nosso artigo, 
segundo a qual a igualdade não deve ser vista em relação apenas 
à quantidade de bens materiais possuídos, mas sim com a pre-
missa de que níveis iguais de satisfação acarretam potencialida-
de igual para assumir deveres morais compartilhados. A capaci-
dade de participar deve ser igual para todos. Poder dar o melhor 
de si a partir da satisfação ótima de necessidades é um dos ideais 
de uma sociedade fraterna. 

conclusão: a justiça construída por todos

Retomando a argumentação desde o início, viu-se que a 
existência humana digna exige justiça. A questão da justiça 
remete para o problema da distribuição dos bens produzidos 
pela cooperação social. Os critérios para essa distribuição 
devem ser racionais, seculares e justificáveis, sem o apelo a enti-
dades transcendentes. A existência social admite o aspecto 
existencial e o aspecto físico. Afirmou-se ainda que a existência 
humana não se reduz à mera sobrevivência, mas define-se pela 
busca de sentido, de uma identidade, mostrando-se como uma 
interdependência estrutural.

Garantir a todos o acesso aos bens sociais básicos não é, 
entretanto, uma trabalho fácil. O pensamento político moderno 
atribuiu ao Estado a tarefa de garantir que todos os homens 
terão acesso aos bens e serviços que todos gostariam de possuir 
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para concretizar os objetivos que elegeu para a sua vida. Nesse 
quadro, cabe ao direito o papel de instrumento de concreti-
zação dessas políticas sociais, regulando os mecanismos que 
atribuem aos cidadãos uma determinada parcela dos bens 
sociais.

John Rawls, referindo-se ao conteúdo fraterno implícito no 
célebre princípio da diferença proposto em Uma Teoria da 
Justiça, afirma que tal princípio parece corresponder a um sig-
nificado natural de fraternidade, ou seja, à ideia de não querer 
ter maiores vantagens, exceto quando isso traz benefícios para 
os que estão em pior situação. Ele dá o exemplo de uma família, 
na qual os membros não desejam ganhar a não ser que possam 
fazer isso de modo a promover os interesses dos outros (Rawls, 
2002: 113).

Segundo Gustin, a liberdade e a autonomia de uma pessoa 
dependem de algumas variáveis, a saber: o nível de compreensão 
que ela tem de si mesma e do contexto em que vive; a capacida-
de psicológica para agir racionalmente; finalmente, as oportuni-
dades objetivas que lhe permitam exercitar suas preferências. 
(Gustin, 1999: 50) Dadas essas variáveis chaves que estruturam 
a conduta autônoma dos indivíduos, cabe ainda refletir sobre 
algumas questões complexas, dentro das observações de Morin 
sobre a incapacidade de pensar a crise.

A sociedade é um sistema cuja estrutura pode ser modifica-
da pela realização dessa própria estrutura. A artificialidade da 
política e do direito fica aqui bem clara: o sistema, ao se realizar, 
impõe-se a si mesmo uma modificação, na medida em que a 
atividade do todo altera o estado das partes, o que, por sua vez, 
implica a alteração do estado do todo. 

Isso redobra a responsabilidade das partes, porque, nos 
sistemas não-lineares, ações aparentemente insignificantes 
podem desencadear efeitos devastadores não comensuráveis 
com suas causas. Sínteses de microcausas podem acarretar 
macroefeitos. Em última análise, nos sistemas não-lineares, 
como é o caso da sociedade, os agentes são afetados pela pró-
pria atuação. 
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O exercício de introjetar a perspectiva exterior alarga a 
mentalidade, como Kant já sugerira. As modificações a que se 
submete o sistema não podem ser radicalmente imprevisíveis: 
isso seria o caos. Ao contrário, o sistema social muda e a justiça 
avança orientada por princípios racionais e razoáveis que con-
trolarão a evolução do sistema, eliminando o caos. 

A justificação secular e racional da justiça distributiva, tare-
fa a que a filosofia política moderna se propõe, admite que 
todos, pelo fato de serem humanos, devem ter acesso aos bens 
materiais, independentemente de mérito. A racionalidade dos 
princípios éticos que compõem o ideário das democracias oci-
dentais encontra sua culminância na aplicação equilibrada e 
criativa do princípio da fraternidade, segundo o qual existe um 
claro rebatimento das ações humanas sobre nós mesmos.  

Incontáveis futuros desdobram-se diante do homem. Se a 
filosofia política é a prospecção de mundos possíveis e se ela 
preocupa-se com o ainda inexistente, então a nossa preocu-
pação com um mundo fraterno é uma preocupação legítima. 
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Il Principio della Fraternità nella Costituzione.

Non esiste alcuna società umana senza la pretesa di giusti-
zia. La vita sociale presenta aspetti fisici ed esistenziali, e richie-
de la soddisfazione dei bisogni materiali fondamentali. Ciò 
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comporta la pratica di una giustizia distributiva giustificata da 
parametri razionali e ragionevoli, accettati da chiunque sia inte-
ressato alla pace sociale. Detti parametri devono essere laici e 
discutibili da parte di qualunque cittadino. Il diritto post-positivo 
ha incorporato principi etici che gli consentono di organizzare i 
meccanismi di distribuzione dei beni generati dalla cooperazione 
sociale, garantendo che nessuno sia escluso dal suo godimento. 
Il quadro costituzionale dello Stato contemporaneo implica prin-
cipi etici astratti come la fraternità. L'esercizio di introdurre la 
prospettiva interiore nell'azione umana cosciente contribuisce 
alla convinzione che questa abbia un impatto singolare su noi 
stessi. Agire senza una architettura etica significa introdurre il 
caos all'interno del sistema sociale. La fraternità riconosce e 
cerca di rimediare a questo paradosso attraverso il riconosci-
mento dell'altro, della sua libertà e dell'accettazione della sua 
differenza. Infine, il principio di fraternità può causare una muta-
zione nel comportamento egoista e violento degli individui, por-
tandoli a riconoscere che il futuro della pace sociale e dell'armonia 
tra le Nazioni dipenda dal comportamento etico di ogni cittadino 
del pianeta.

Brotherhood principle in the Constitution 

There is no human society without the wish of justice. Social 
life presents social and existential aspects and claims the satis-
faction of material basic needs. This implies the practice of a dis-
tributive justice defensible by rational and reasonable parameters, 
accepted by any person interested in social peace. The parame-
ters must be secular and open to questioning by any citizen. The 
post-positive law has incorporated ethical principles that allow it to 
organize the mechanisms of distribution of the goods generated 
by social cooperation making sure that nobody is left aside from 
its usufruct. The constitutional framework of the contemporary 
State includes abstract ethical principles such as fraternity. The 
exercise of introducing the inner perspective in human actions 
contributes to the conviction that it has a special impact on us. 
Acting without an ethical architecture implies introducing chaos in 
a social system. Fraternity recognizes this paradox and tries to 
solve it by practices of recognition of the other, his/her freedom 
and the acceptance of differences. Finally, the principle of frater-
nity can cause the change of a selfish and violent attitude of 
individuals taking them to recognize that the future of social peace 
and harmony among nations depends on the ethical behavior of 
each citizen.
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Le principe de fraternité dans la constitution

Il n’existe aucune société humaine sans la prétension de justi-
ce. La vie sociale présente des aspects physiques et existencie-
lles, et demande la satisfaction des besoins matériaux de base. 
Ceci implique la pratique d’une justice distributive justifiable  par 
des paramètres rationnels et raisonnables, acceptés par n’importe 
quelle personne intéressée à la paix sociale. Les dits paramètres 
doivent être séculaires et susceptibles de questionnement de la 
part de n’importe quel citoyen. Le droit post-positif a incorporé des 
principes éthiques qui lui permettent d’organiser les mécanismes 
de distribution des biens générés par la coopération sociale, en 
assurant que personne ne reste en marge de son usufruit. Le 
cadre constitutionnel de l’État contemporain  supporte des princi-
pes éthiques abstraits comme la fraternité. L’exercice d’introduire 
la perspective intérieure dans l’action humaine consciente contri-
bue à la conviction que l’action humaine a un impact singulier sur 
nous-mèmes. Agir sans une architecture éthique signifie introduire 
le chaos dans le sein du système sociale. La fraternité reconnaît 
ce paradoxe et cherche à le remédier moyennant des pratiques de 
reconnaissance de l’autre, de sa liberté et de l’aceptation de sa 
différence. Enfin, le principe de la fraternité peut provoquer une 
mutation dans le comportement égoïste et violent des individus, 
les poussant à reconnaître que l’avenir de la paix sociale et de 
l’harmonie entre les nations dépend du comportement éthique de 
chaque citoyen de la planète.

O Princípio da fraternidade na constituição

Não existe sociedade humana sem a pretensão da justiça.  A 
vida social apresenta aspectos físicos e existenciais, e demanda 
a satisfação de necessidades materiais básicas. Isto implica a 
prática de uma justiça distributiva justificável por parâmetros 
racionais e razoáveis, aceitos por qualquer pessoa interessada 
na paz social. Tais parâmetros devem ser seculares e suscetíveis 
de questionamento por parte de qualquer cidadão. O direito pós-
positivo incorporou princípios éticos que lhe permitem organizar 
os mecanismos de distribuição dos bens gerados pela coope-
ração social, assegurando que ninguém fique à margem de seu 
usufruto. O marco constitucional do Estado contemporâneo com-
porta princípios éticos abstratos como a fraternidade. O exercício 
de introduzir a perspectiva interior na ação humana consciente 
contribui para a convicção de que ela tem singular impacto sobre 
nós mesmos. Atuar sem uma arquitetura ética significa introduzir 
o caos no seio do sistema social. A fraternidade reconhece esse 
paradoxo e procura remediá-lo mediante práticas de reconheci-
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mento do outro, de sua liberdade e da aceitação de sua dife-
rença. Enfim, o princípio da fraternidade pode provocar uma 
mutação na conduta egoísta e violenta dos indivíduos, levando-
os a reconhecer que o futuro da paz social e da harmonia entre 
as nações depende do comportamento ético de cada cidadão.


