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O objetivo deste trabalho é apresentar a relevância do senso comum na formação do que entendemos 

ser hoje como Direitos Fundamentais, relacionando-os em diferentes contextos históricos. O trabalho 

permitiu comprovar que o senso comum foi o que desencadeou o surgimento dos direitos naturais, e 

consequentemente, aos direitos fundamentais. Contudo, devido ao positivismo jurídico, passa por 

momento de descrença, no campo jurídico, mas assumindo um lugar de destaque no campo político, 

especialmente quando falamos em soberania popular. Atualmente, ressurge sua importância como 

mecanismo de democratização, atualização e inserção de fatores culturais na hermenêutica 

constitucional à sociedade aberta, democrática e pluralista que propõe Peter Häberle, quando defende 

a Constituição como ciência da cultura. A metodologia utilizada foi a realização de uma análise de 

textos filosóficos e o confronto com a doutrina jurídica e a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal do Brasil para analisar a relação entre Direitos Fundamentais e senso comum e discorrer sobre 

as novas aberturas ao senso comum das pessoas destinatárias das regras constitucionais. Este trabalho 

fará uma abordagem interdisciplinar de áreas científicas, apesar de ser uma dissertação em filosofia do 

direito, e procurará ser inovador em sua abordagem de unir o senso comum com os Direitos 

Constitucionais, aquele pavimentando o caminho à democratização e atualização do sistema judiciário. 

Senso comum- Direitos Fundamentais- Hermenêutica Constitucional- Democracia- Pluralismo  
 

The aim of this essay is to present the relevance of Common Sense on the formation of Fundamental 

Rights as we know nowadays, relating it in different historical contexts. Also, to prove that Common 

Sense was the triggering factor for the emergence of Natural Rights, and consequently, of the 

Fundamental Rights. However, due to legal positivism, in a moment of disbelief, in the legal field, but 

taking a prominent role in the political field, especially when it comes to popular sovereignty. Now, its 

importance reemerges as a mechanism of democratization, insertion and updating of cultural factors in 

constitutional hermeneutics in the open, democratic and pluralistic society, as Peter Häberle proposes, 

when defends the Constitution as a culture science. The methodology used was to carry out an analysis 

of philosophical texts, dealing on the term common sense, and comparing it to the legal doctrine and 

jurisprudence of the Superior Courts of Brazil, to analyze the connections between fundamental rights 

and common sense, discussing about the new openings to the common sense of the people whom 

constitutional rules applies. Despite being a Philosophy of Law dissertation, this essay uses an 

interdisciplinary approach to scientific areas, and seek to be innovative in its approach to combine 

common sense with constitutional rights, that pave the way to updating and democratization of the 

judicial system. 

Common Sense - Fundamental Rights - Constitutional Hermeneutical –Democracy- Pluralism. 
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Em 1776, no centro dos processos políticos revolucionários, iluministas e republicanos, 

que culminaram com o surgimento do que denominamos, hodiernamente, como Direitos 

Fundamentais, surgia um livro do inglês e norte-americano Thomas Paine intitulado 

«Common Sense» que teve um sucesso imenso. Nesta obra, o autor discorre acerca das 

questões das injustiças sociais proporcionadas pelo Estado “tirânico” da monarquia inglesa, 

especialmente no contexto norte-americano, nos oferecendo como resposta: “nothing more 

than simple facts, plain arguments and common sense.” (Paine:1776:84) 

Tomo por empréstimo as palavras de Thomas Paine e semelhantemente, farei, nesta 

Dissertação de mestrado: apresentar fatos e argumentos simples, de forma a demonstrar a 

relação entre senso comum com o direito, especialmente, com os Direitos Fundamentais. 

Contudo, as dificuldades deste trabalho são muitas: o desinteresse e até mesmo um certo 

preconceito, ou mesmo uma certa repugnância, quando falamos sobre o termo senso comum, 

como se este termo fosse, apenas, sinônimo de ausência de racionalidade ou de opinião das 

massas (estas, tão facilmente iludidas e enganadas); ou ainda, considerado como algo tão 

óbvio ou banal e às vezes tão contrário ao direito que não merece ser escrito, especialmente, 

no campo da justiça, que não seria local de leigos, apenas espaço dos doutos senhores e de 

seus julgamentos.  

Poderia comprovar, ainda, a antipatia do direito ao senso comum, quando constatamos que 

mesmo que exista uma abordagem do senso comum no direito, esta seria sinônimo da prática 

jurídica, da racionalidade diferenciada dos juristas; ou ainda, quando observamos a linguagem 

jurídica que de tão hermética, muitas vezes falam sem nada dizer, garantindo-se a exclusão 

dos homens comuns do entendimento e da racionalidade jurídica.  

Este trabalho, entretanto, irá na contra mão destes entendimentos aludidos. Procurarei 

apresentar a importância do conceito de senso comum na construção do ideal de justiça e do 

direito e demonstrar a sua existência e relevância desde das origens dos direitos, dando ênfase 

especial aos Direitos Fundamentais e, hodiernamente, quando se procura novos paradigmas, 

diante da falência do modelo construído na modernidade, neste trabalho, analisará o 

entendimento de Peter Häberle, da Constituição como ciência da cultura, e seus reflexos na 

hermenêutica constitucional como caminho à construção da sociedade aberta. De modo a 

consentir que o senso comum faça parte das soluções aos problemas suscitados pela 

modernidade e de maneira a acompanhar os ideais de democracia participativa, que neste 
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trabalho, procuro inseri-la no campo jurídico, em especial no campo dos Direitos 

Constitucionais. 

A hipótese estalecida para esta dissertação é a de que o senso comum sempre teve 

importância ao direito, desde suas origens, em especial à Constituição. Apresentando-se como 

mecanismo de revelação da essência da Lei Fundamental que é ser um documento, escrito ou 

não, que organiza e define os valores de determinada sociedade e que, por conseguinte, deve 

acompanhar o sentido comum desta mesma comunidade e, desse modo, garantir a sua 

identificação social. Atualmente, com o entendimento de Constituição como ciência da 

cultura, esta importância passa a ser mais salientada e encontra, no senso comum, o 

instrumento de atualização do direito e respeito do sentido coletivo sociocultural de uma 

determinada comunidade, entendimento que é relacionado e corroborado, com ideias e 

princípios da democracia participativa. 

Parto do pressuposto de que através do senso comum comprova-se e promove-se a 

condição social do direito e que pode-se compreender o direito como uma estrutura à ligação 

social entre os membros de uma comunidade.  

Objetivo desta dissertação será o de discutir a relação entre direitos e senso comum e, por 

fim, demonstrar as novas formas de imbricações entre senso comum e Direitos 

Constitucionais, especialmente, quando discorremos sobre as novas formas de entendimentos 

da Constituição, como teoria da cultura e sua influência na nova hermenêutica constitucional 

que clamam à importância da participação das pessoas comuns na interpretação das normas 

constitucionais, como forma de inserir o direito, em especial o Direitos Constitucionais, na 

construção da sociedade aberta, pluralista e democrática como propõe Peter Häberle.  

A metodologia utilizada foi a realização de uma pesquisa bibliográfica e documental, em 

que parto da investigação de textos filosóficos que tratem sobre o senso comum e confronto-

os com a doutrina jurídica que verse sobre os Direitos Fundamentais e com a jurisprudência 

do Tribunal Constitucional, nomeadamente, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, o que me 

permitiu discorrer sobre as novas aberturas à interpretação constitucional ao sentido comum 

das pessoas destinatárias das regras constitucionais, como forma de garantir o resgate do 

sentido e da cultura comum nos Direitos Constitucionais.  

Este trabalho será dividido em cinco capítulos, o primeiro: Direitos Fundamentais. Faço 

um breve resumo do que é entendido como Direitos Fundamentais, e apresento as primeiras 

relações entre direito e senso comum, em especial, fazendo uso da fenomenologia dos 
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Direitos Constitucionais. Para, posteriormente, nos capítulos que se seguem, analisá-los a luz 

da teoria filosófica do senso comum.  

No segundo capítulo: Senso comum como origem dos Direitos Fundamentais. Procuro 

apresentar a permanência e a importância do termo senso comum ao Direito, em especial os 

Direitos Fundamentais. Em uma parte denominada: Percepção do mundo: O senso comum 

aristotélico. Começo por discorrer sobre o conceito de senso comum em Aristóteles, que é a 

raiz do entendimento sobre o senso comum, para várias escolas e autores. Em uma parte 

denominada: Sensus communis, comunidade humana, direito natural. Explico a interpretação 

dos estóicos e escolásticos, em especial, nos trabalhos de Cícero e São Tomás de Aquino, e 

alguns iluministas, como o conde Shaftesbury e Giambattista Vico, que relacionaram com o 

sentido comunitário, direito natural, racionalidade comum, virtudes, e com a moral 

comunitária, que são as matrizes dos Direitos Fundamentais. Para concluir no segundo 

capítulo através de uma parte denominada: O constitucionalismo moderno e o senso comum. 

Apresento a relação entre, em uma subparte denominada: Rousseau: Contrato Social e senso 

comum. Apresento, a função do senso comum na formação do contrato social, que é a base da 

ideia de Constituição como a expressão deste contrato. Para concluir este segundo capítulo, a 

parte, Thomas Paine: senso comum e tradições constitucionais. Parto dos trabalhos deste 

autor, que conferiu ao senso comum um contexto político e revolucionário para a luta por 

direitos e limites do Estado, o que possibilitou a construção dos Direitos Humanos e 

Fundamentais, e apresento a importância do senso comum à construção da ideia do 

constitucionalismo moderno para, por fim, abordar a relevância do senso comum, nos debates 

entre Thomas Paine e Edmund Burke, quanto as tradições constitucionais. 

Em um terceiro capítulo: Sensus communis kantiano: introdutório à filosofia 

contemporânea de senso comum. Disserto sobre o senso comum kantiano, que como 

julgamento reflexivo e coletivo, muito influenciará nas teorias posteriores de senso comum e 

a este trabalho. 

No quarto capitulo: Senso comum, espaço público e violações dos Direitos Humanos. 

Apresento os conceitos de senso comum, em Hannah Arendt, que o relaciona com o espaço 

público, e demonstra a importância do mesmo para evitar as grandes violações dos Direitos 

Humanos e a banalidade do mal, como ocorrido nos regimes totalitaristas, que segundo ela 

seria motivada pela própria ausência do senso comum, estendido, por Arendt, como ligação 

entre membros da sociedade à construção de um mundo comum.  
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No quinto capítulo Senso comum, cultura e Constituição. Parto da concepção de Clifford 

Geertz, de senso comum como sistema cultural, e a relaciono com a teoria da Constituição, 

como ciência da cultura, de Peter Häberle que propõe um novo sistema, de hermenêutica 

constitucional, voltado à construção e ao respeito de uma sociedade aberta, plural e 

democrática, que acompanha os ideais da democracia participativa. Nesta parte, objetivo 

comprovar: o ressurgir da importância do senso comum neste novo paradigma jurídico, 

fundamentado na democratização e participação de novos atores na interpretação 

constitucional, como forma de inserir a Constituição na cultura local, atualizar o sistema 

judiciário e legitimar as decisões jurídicas. Para tal, analiso, sucintamente, a luta feminista por 

direitos e, nomeadamente, no caso da modificação da décima quarta emenda, que ficou 

conhecido como “Equal Rights Amendment” pela igualdade de direitos e contra a 

discriminação de gênero, ocorridos em meados do século XX, como forma de demonstrar a 

importância da participação popular na definição e atualização dos direitos. Posteriormente, 

analiso o acórdão do Supremo Tribunal Federal brasileiro, em uma Ação de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132 e a Ação Direta de Constitucionalidade 

nº4277, que possibilitou a aceitação da união estável por casais homoafetivos no Brasil. Uma 

decisão de extrema importância à teoria da Constituição como ciência da cultura, de Peter 

Häberle, e que salienta a importância do senso comum à atualização constitucional através da 

participação dos membros da sociedade aberta na hermenêutica constitucional. Apresento, 

esta decisão, como exemplo deste novo caminho constitucional, conseguido através da 

existência de um processo democrático para a interpretação da norma constitucional, no qual 

foram chamados, a auxiliar os ministros do STF,
1
vários representantes da sociedade civil, e 

no caso americano, como movimentos e lutas sociais podem intervir na interpretação 

constitucional como exemplo de atualização dos Direitos Fundamentais, aos anseios da 

sociedade aberta. E, por fim, finalizo com minhas considerações finais. 

Este trabalho abordou este tema a partir de uma pluralidade de áreas científicas, como 

Ciência Política, Sociologia, Antropologia, Psicologia Social, mesmo sendo uma dissertação 

em Filosofia do Direito, e procurará ser inovador em sua abordagem de unir o senso comum 

com os Direitos Constitucionais, aquele servindo de caminho à democratização do sistema 

judiciário, questionando sempre se o senso comum poderá ter a mesma vitalidade e 

essencialidade no sistema jurídico como considerado por Hannah Arendt para quem o senso 

comum seria “lifeblood of democracy”?  

                                                           
1 STF- Supremo Tribunal Federal, daqui por diante será sempre escrito STF.  
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1.0 Direitos Fundamentais 

Definir o que seria compreendido por Direitos Fundamentais “não é uma tarefa fácil,” 

(Queiroz:2010:5).Sobretudo devido a diversidade de formas e entendimentos, muitas vezes 

díspares, existentes em diferentes contextos históricos e jurídicos. Todavia, mesmo diante das 

diferenças, existem semelhanças que nos permitem definir e conceituar os Direitos 

Fundamentais, que são criação “recente e frágil na história da humanidade.” 

(Alexandrino:2010:11) Surgiram a partir de um longo processo histórico, associado ao 

desenvolvimento de concepções filosóficas, religiosas e civilizacionais, e importantes 

movimentos sociais, políticos e revolucionários que propiciaram o aparecimento destes 

institutos jurídicos de proteção dos governados e de limitação do poder do Estado. Destarte, 

os Direitos Fundamentais respondem a necessidades proeminentes e as “questões recorrentes 

que, em todos os tempos, se colocam no relacionamento entre o homem e o Estado.” 

(Alexandrino:2010:12) 

No campo político, os Direitos Fundamentais nasceram de movimentos políticos e 

revoluções como: a Revolução Inglesa; a Revolução Gloriosa de 1688; a Revolução 

Americana; a Revolução Francesa de 1789; que culminaram com importantes documentos 

jurídicos, como a lei de Habeas Corpus de 1679, Declaração de Direitos (bill of rights) de 

1689, a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1789 e, por fim, a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ainda em vigor em França por força do 

preâmbulo da Constituição Francesa de 1958.  

No campo jurídico e filosófico, os Direitos Fundamentais surgem de uma racionalidade 

comum e natural a todos os homens, denominados na teoria jurídica como Direitos Naturais, 

que edificaram a ideia de Direitos Humanos que, quando positivados em uma Constituição, 

denominam-se como Direitos Fundamentais, ou seja, quando foram definidos mecanismos 

para a garantia e tutela jurídica em um Estado, transformaram-se em Direitos Fundamentais 

básicos que as pessoas, sendo cidadãos, gozariam deste padrão de efetividade jurídica.  

Os Direitos Fundamentais são, conforme salienta Jorge de Miranda, “toda a posição 

jurídica subjetiva das pessoas enquanto consagrada na lei fundamental.” (Miranda:2000:10) 

Escritos de outra forma, são “direitos ou as posições jurídicas subjetiva das pessoas enquanto 

tais, individual ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na 

Constituição formal seja na Constituição material. (Miranda:2000:10) ” 

Os Direitos Fundamentais materiais seriam aqueles que, por sua essência, devem constar 

de status constitucional decorrente de fatores ou de condições históricas e culturais de 
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determinado Estado. Estas regras materiais podem constar expressamente na Constituição de 

determinado País, ou não, ou seja, não estarem escritos na Constituição, porém, mesmo assim 

serem consideradas como Direitos Fundamentais materiais.  

Paralelamente a esta concepção, existem as normas formais que são aquelas previstas na 

Lei Fundamental, não em virtude de sua matéria mas, devido ao fato que foram construídas e 

aprovadas por um processo extraordinário da Assembleia: o Poder Constituinte. Seriam 

consideradas normas constitucionais, pelo simples motivo de estarem presentes, no texto 

constitucional, inseridas através de um processo de positivação diferenciado. 

Jorge Miranda nos apresenta uma importante ligação entre Direito Fundamental, como 

conceito material, e senso comum, quando escreve: 

“O conceito material de direitos fundamentais não se trata de conceituação de direitos 

declarados, estabelecidos, atribuídos pelo legislador constituinte, pura e simplesmente; 

trata-se também dos direitos resultantes da concepção de Constituição dominante, da ideia 

de Direito, do sentimento jurídico coletivo. (Miranda:2000:10)  

Desta forma, o direito material seria a expressão, ou mesmo a tradução, dos anseios da 

população, dos desejos sobre caminhos a serem seguidos, sobre: direitos e valores, que partem 

de um sentido coletivo (senso comum) sobre a admissibilidade e a necessidade de 

determinada regra. Trata-se de discorrer sobre a admissibilidade de um determinado 

comportamento, sobre as formas aceitáveis de convivência, sobre as definições dos limites ao 

Estado, quanto ao tratamento dispensado aos cidadãos. Demonstrando que a Constituição é 

produto do sentido coletivo, conferido pelos seus destinatários.  

Parafraseando Paulo Ferreira da Cunha: 

“A Constituição formal, o texto constitucional acabará por espelhar a mais profunda 

constituição material que, grosso modo, acaba por se confundir com uma consciência 

jurídica geral, sob a forma de constitucional. Essa a grande ligação entre a Ideia de Direito 

socialmente vigente e a Constituição. A Constituição deverá ser (e cremos que nossa 

Constituição é) a grande depositária dos maiores, mais fundantes, valores juspolíticos 

acolhidos pela nossa sociedade.” (Cunha:2013:711) 

A Constituição seria, assim, a grande repositória dos valores fundantes de uma sociedade, 

seus elementos estruturantes materiais seriam “ideias básicas, colhidas de algum modo no 

sistema social, que foram objeto de recepção, incorporação e concretização no texto 

constitucional.” (Alexandrino:2010:63). E que conduzem a princípios jurídicos fundamentais 

que seriam: a dignidade humana, a liberdade, a igualdade, a fraternidade (solidariedade),a 
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cidadania (democracia) e a justiça conforme a Carta de Direitos Fundamentais da União 

Europeia.  

Todos estes poderiam ser relacionados com o senso comum já que representariam, mesmo 

tratando-se do campo do dever-ser, de verdades ou posicionamentos sociais autos evidentes, 

óbvios, aceitos, usuais ou até mesmo banais de uma determinada comunidade. 

Jonh Rawls (Rawls:2000:31), defende que o sentimento coletivo por justiça, nas palavras 

do mesmo:“ as convicções do senso comum” (Rawls:2000:31) a respeito da prioridade da 

justiça” (Rawls:2000:31) seria uma espécie de sentimento partilhado por todos e o motivo da 

existência dos princípios da teoria da justiça (igualdade, fraternidade, liberdade, dignidade, 

democracia…) escolhidos no momento da posição original que refletiriram “as preferências 

racionais e a igualdade inicial das partes. (Rawls: 2000:31)” 

O princípio da dignidade humana está relacionado com a constatação recíproca de que todo 

o homem portaria uma dignidade, intrínseca e inerente a natureza humana. Esta natureza 

humana não seria abstrata, mas, consubstanciada na “pessoa humana” ou seja: em cada ser 

humano estaria identificada toda a humanidade, estaria reconhecida em seu valor como 

humano que só se daria através do reconhecimento recíproco da qualidade intrínseca e 

distintiva de cada ser humano, que o faz merecedor do mesmo respeito e da mesma 

consideração por parte do Estado e da comunidade. Pauta-se, então, em evitar a qualquer 

custo, atos de cunho degradante e desumano contra qualquer membro da comunidade 

humana. Só através deste reconhecimento mútuo da humanidade do outro, poderia considerar 

a existência de uma humanidade.  

O princípio da igualdade é um dos mais antigos do direito, já existia em Atenas, 

especialmente vinculada a ideia de liberdade de forma a propiciar a criação de um espaço 

público onde a liberdade fosse a regra possível. Na perspectiva do princípio da igualdade, 

considera-se uma sociedade justa quando todos são iguais possuem iguais em oportunidades e 

tratamento. Atualmente, contudo, especialmente devido a constatação de pluralidade de atores 

que existem em uma sociedade e, como consequência, da ideia do reconhecimento das 

diferenças, inerentes à toda a sociedade, ocasionou uma forte modificação a este princípio em 

que a igualdade, não seria apenas a meramente formal, mas a efetiva procura pela igualdade, e 

desta forma, há a necessidade de observar outros critérios à igualdade, reconhecendo os iguais 

quando iguais e diferentes enquanto diferentes.  

O princípio da liberdade, quando falamos em Direitos Fundamentais, começaria pela 

distinção entre a liberdade dos antigos, que se relacionava na liberdade de participação na 
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vida política da cidade, e a liberdade dos modernos que seria a liberdade de realização da 

vida, como escreveu Benjamin Constant. 

O princípio da fraternidade traduz “um sentimento que, por vezes, é difícil de definir 

juridicamente, e se manifesta na solidariedade com os necessitados” (Cunha: 2010:106) 

expressam uma “série de direitos que permitem a segurança de vida mínima, evitando 

situações de emergências, exclusões e precariedade.” (Mélin-Soucramanien:2014:201). 

Escreveu Durkheim (1999) que o “direito é o símbolo visível da solidariedade social,” 

(Durkhein:1999: 40) nos auxiliando na compreensão de como o senso comum, e as 

experiências por eles possibilitas, nos remontam à criação de novos entendimentos e ao 

surgimento de novos direitos. Ele assinalou esta interdependência, entre o direito e o senso 

comum, “especialmente quando estudou a solidariedade mecânica, e quando dizia que o 

direito, em suas raízes como instituição jurídica, seria um conjunto de crenças e sentimentos 

comuns que o escreveria como «l’emsemble des similitudes sociales»”(Filho:1945:150) 

Assim, Durkheim relaciona os Direitos Fundamentais com o sentido ou senso de uma 

comunidade.  

O senso comum seria, então, a prova dessa coexistência contínua que assegura o direito de 

todos contra a arbitrariedade de alguns. Compreende-se o senso comum como: "un certain 

nombre de principes ou notions évidentes par elles-mêmes, où tous les hommes puisent les 

motifs de leurs jugements et les règles de leur conduite» como nos ensinou Théodore 

Jouffroy. (1872:4) 

Escrever sobre os Direitos Fundamentais e senso comum é discorrer sobre a importância 

do respeito das regras constitucionais no cotidiano das pessoas e das instituições, de forma a 

comprovar “epistemological value of the collective, everyday, instinctive judgments of 

ordinary people.” (Rosenfield:2011:3) 

É reconhecer que estas regras devem ser seguidas e internalizadas, através de um 

aprendizado acumulado, quanto da importância dos valores, princípios e dos sentidos das 

regras jurídicas, que são sedimentados ao longo de toda a experiência social e construídas 

pela consciência política, que confere um sentido social à Lei Fundamental que seria a luta 

contra: as desigualdades sociais; as grandes violações dos direitos do homem; ou mesmo, a 

procura por respeito e pela igualdade.  

Portanto, é o reconhecimento de que o Direito Fundamental é um fenômeno que se dá 

através da história e comprova o amadurecimento de determinado povo. É, em verdade, a 

solução encontrada socialmente, a partir da conscientização dos valores e virtudes, que 
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passam, muitas vezes, pela experimentação do sofrimento coletivo, como nos casos de 

grandes violações dos Direitos Humanos, como as ocorridas nos períodos ditatoriais ou 

totalitaristas, que transformaram os direitos em baluartes à construção de uma nova sociedade 

erguida sob os pilares de princípios civilizacionais: igualdade, liberdade, fraternidade, 

democracia, dignidade e justiça, que devem ser: defendidos, exigidos e respeitados, em todas 

as situações da vida, especialmente, nos julgamentos cotidiano das pessoas e no tratamento 

das instituições com os seus cidadãos.  

Logo, os Direitos Fundamentais são o despertar da consciência coletiva sobre a 

importância de sua admissibilidade e devem ser reconhecidos a todos, inclusive minorias: 

éticas, sociais, econômicas ou de gênero, no tratamento do Estado, mas acima de tudo, no 

decorrer da vida entre cidadãos.  

Discorrer, sobre o processo de construção coletiva do sentido de uma norma fundamental, 

é iniciar uma incursão histórica em busca dos entendimentos passados e de outros países, de 

forma a construir uma narrativa que será responsável pela construção da essência do 

significado do direito fundamental, com o objetivo de se compreender como eles seriam: 

percebidos, construídos, internalizados, protegidos e até mesmo negados pela mesma 

sociedade.  

O senso comum envolveria, também, a questão da percepção do coletivo, que se inicia com 

a consciência subjetiva de que se faz parte de um determinado grupo social, e, na situação 

abordada neste trabalho, envolveria a noção de Estado. Portanto, a percepção de si mesmo 

envolve a percepção do coletivo em que se está incluído, e com isso, inicia-se a 

conscientização e a condição de luta pelo reconhecimento de seus próprios direitos como 

cidadão e do reconhecimento dos seus deveres como integrante desta mesma coletividade. 

Este coletivo teria fundamento de formação na Constituição como um documento de 

criação da unidade; um pacto do viver em conjunto, um instrumento de organização desta 

coletividade. É o contrato coletivo que define um povo e um Estado, sua organização e 

limites. Sua força vinculativa, entretanto, não seria consequência, apenas, da mera declaração 

de sua existência, mas da vontade de todos os integrantes da sociedade em respeitar e fazer 

cumprir o que determina este documento.  

Assim, o direito, para além de um documento cultural, é fruto da criação de um espírito, de 

uma intencionalidade valorativa objetivada na ordem jurídica que emana todas as pretensões 

de justiça, e assim, estaremos discorrendo sobre uma concepção fenomenológica do Direito 

Fundamental, que seria a consubstanciação da aspiração humana da justiça, de conferir limites 
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aos poderes instituídos e de proteção aos cidadãos, como estaríamos habituados a acreditar 

que são os Direitos Fundamentais.  

Husserl(2008) defende que devemos não procurar a “natureza das coisas” mas de descobrir 

“os sentidos da natureza das coisas.” E neste sentido, ou essência das coisas, estariam o que 

garantiria a sua validade universal, ou seja, através do conhecimento da essência conheceria o 

real o motivo do respeito da norma, e partir do qual podemos compreender e evidenciar o que 

seriam Direitos Fundamentais. Portanto, poderemos concordar que mesmo que a Constituição 

de um país seja mutilada ou destruída, a ideia da essência, do sentido de uma Constituição 

jamais desapareceriam enquanto viver a aspiração humana de ordem e de justiça, de limitação 

de poder e da procura dos Direitos Humanos em um País.  

2- Senso Comum como origens dos Direitos, e dos direitos fundamentais. 

A expressão senso comum é um termo antigo como objeto de estudo e discussão filosófica. 

Suas origens remontam ao período da filosofia clássica, mas, ainda é uma expressão 

extremamente controversa quanto à sua importância, sentido ou admissibilidade, o que é 

corroborado por sua condição polissémica ao longo de sua história: sensus communis, sentido 

comum, life-word, natural atitude, commonsensical, aisthèses Koine, bom senso, topoi, 

habitus são algumas destas expressões usadas para expressar o termo.  

Durante seu grande percurso, desde dos escritos de Platão e Aristóteles, o que verificamos 

é uma alternância entre dois posicionamentos possíveis, ora a conciliação e o chamamento à 

importância desde termo, e, ora a total desconfiança a hostilidade e a descrença absoluta deste 

termo.  

Com o objetivo de melhor compreensão da relação entre direitos fundamentais e senso 

comum, passarei a discorrer sobre as várias interpretações do senso comum, e sua relação em 

vários momentos históricos e correntes filosóficas que seriam as origens ou as primeiras 

influências do que entendemos, hoje em dia, como Direitos Fundamentais.  

2.1  Percepção do mundo: O senso comum aristotélico. 

De um simples ato de percepção e consciência de uma injustiça, escreve Amarthya Sen 

(2009:6) foi o motivo por que Gandhi desafiou o império inglês, Martin Luther King 

combateu a supremacia branca e os franceses invadiram a Bastilha. Um sentimento, ou um 

sentido comum, do que seria justiça, ou da inadmissibilidade da injustiça, que pôde ser capaz 

de os mover à luta para construção de um mundo menos injusto.  

Esta capacidade de percepção seria o definido por Aristóteles como senso comum. Em seu 

livro «Da alma», ele discorre que os seres humanos seriam dotados além dos cinco sentidos, a 
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saber: visão, audição, olfato, tato e audição, e de uma espécie de «sexto sentido» ou sentido 

comum (koinè aisthèsis), que seria um ponto de convergência entre todos os outros sentidos, e 

que teria a função de possibilitar as comparações (semelhanças e diferenças) entre vários 

objetos, e, de coordenar as informações recebidas por todos os sentidos. Sua função 

primordial seria possibilitar a percepção de várias tarefas mentais básicas, como: o 

movimento e o repouso; o doce e o amargo, e, por que não, a justiça e a injustiça, já que a 

ligação do senso comum com o julgamento prático é central à obra de Aristóteles. Conforme 

salienta Koninck (apud Aristóteles:2003 :711) 

Portanto, a percepção seria possibilitada pelo senso comum, através do qual, nos seria 

permitido discernir e julgar as coisas reais do mundo. Existindo, desta forma, a identificação 

do senso comum com o «senso do real» (Lories:1998:71) através do qual podemos descobrir 

o mundo a nossa volta, entre coisas, sentimentos e eventos. E que, inclusive, nos seria 

possibilitada a continuidade dos significados, para além de nós mesmos, devido a prossecução 

dos mesmos sentidos e significados. Ou dito de outra forma:  

"le sens du réel, c’est ce qui fait qu’à travers les modifications et changement qui se 

produisent, nous pouvons continuer à nous repérer dans le monde, parce que nous 

avons affaire aux mêmes choses à travers le temps et l’espace."(Lories:1998:71)  

O senso comum estaria ligado com a construção de uma memória social, em que os 

significados das coisas perpassariam gerações e garantiriam a unicidade às questões 

suscitadas pelos sentidos. No caso deste trabalho, o senso comum garantiria ou comprovaria a 

historicidade do direito, e a construção de uma identidade e de uma consciência coletiva com 

todos a humanidade. Ou seja, através do sentido comum estaríamos garantindo nossa pertença 

a uma comunidade política. 

Ao fazer a ligação entre senso comum e a memória social do direito, reconta-se o sentido 

do social, das memórias e momentos históricos que motivaram a existência dos direitos, e, 

ata-nos, enquanto Nação, como um grupo ligado por laços temporais (atuais, passados e 

futuros) que permitem o nosso reconhecimento recíproco. 

José Gomes Canotilho, ao analisar os direitos fundamentais, através de um posicionamento 

republicano, nos apresenta como, através do direito, podemos decifrar ideais, intenções e 

movimentos passados, quando escreve que o “ sentido político do republicanismo em torno 

dos direitos fundamentais, apela para a descodificação da «memória social» do movimento 

republicano.” (Canotilho:2004:9) Comprova como, através dos direitos, podemos 
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compreender, com mais profundidade, nossa história, nossas lutas e os motivos de existência 

dos nossos direitos como produto de nossas experiências coletivas.  

Outros textos da obra aristotélica são essenciais à definição do senso comum e sua 

influência na construção teórica de outros autores, são eles: De Sensu et sensibili (1993:183-

232) e De Somno e Somniis (1993: 257-276) e Ética a Nicômaco (1984). Lidos em conjunto 

nos demonstra que o senso comum nos aparecem «non pas comme autant de pouvoirs 

perceptifs indépendants mais comme des lignes convergente unies dans une unique faculté 

perceptive générale.»(Lories:1998:99) 

Salienta Aristóteles em: la sensacíon y de lo sensible, (1993:183) que o senso comum seria 

especialmente ligado a todos os animais, mas que conferia aos humanos uma maior 

sensibilidade e inteligência. O sentido comum se traduziria pela reciprocidade real (por 

exemplo, quando toco ao mesmo tempo que sou tocado) e reflete o sentido de que estamos em 

constante contato um com o outro e com o mundo que nos rodeia.  

No livro Somno (1993:260) há a ligação entre o senso comum e a vigília no mundo que é o 

lugar central da faculdade de julgamento da análise aristotélica de percepção. Vigília, ou 

melhor, o despertar que seria necessário para a ação apropriada, ou seja, para uma boa ação.  

Danielle Lories (1998:109ss) e Gadamer (1999:62) salientam a ligação entre senso comum 

e prudência (phronêsis), que estaria comprovada, não apenas, na condição de que estariam 

relacionados com atos reais do julgamento prático, habitual e cotidiano, como também, 

estariam ligados à procura da justeza dos atos e do seu bom fim, ou seja, do bem agir que 

envolveriam o ato de percepção e a da experiência do mundo que nos rodeia. 

A virtude da prudência e da justiça permitiria, assim, ser uma palavra, também, “na 

realidade” (Lories:1998:110) o que possibilitaria uma clara ligação com o senso comum, 

posto que representa a capacidade de sabiamente escolher os objetivos que almejam o bom 

com a finalidade de realizar o bem. Logo, o lugar da responsabilidade moral se faz central no 

cumprimento do julgamento prático que é relacionado com o senso comum, quanto da escolha 

de ações e práticas relacionadas com as virtudes (prudência, justiça) e que seriam necessárias 

para tornar as ações e a intenção como certas.  

Neste sentido, a prudência, a justiça, como o senso comum, poderiam ser entendidas com 

um sentido de excelência política que existiria na vida comum dos cidadãos. Representariam, 

a ligação social de excelência permitida e propiciada pela praxis das virtudes, isto é, seria o 

próprio sentido da comunidade em que “l’homme de vues d’ensemble (…) ce qu’il voit est une 

totalité concrète- le bien total de la communauté ou de l’individu.” (Lories: 1998:121-122) 
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Destarte, a comunidade, que seria construída na base de um sentimento coletivo (sentir com 

os outros) que teria seu ponto culminante na virtude da amizade, onde nós encontraríamos a 

verdadeira alteridade que seria o laço social por excelência de partilha de experiências, 

palavras e pensamentos e um sentimento que em comum amplia e reforça o "verdadeiro 

significado de koinè aisthèsis.” (Lories:1998:122) 

Esta forma de entendimento aristotélica é central no entendimento do que seria senso 

comum em todo o longo trajeto da história do termo na filosofia até mesmo na 

contemporânea, nomeadamente, nos escritos de Hannah Arendt.  

2.2 Sensus communis, comunidade humana e direito natural. 

Há a apropriação, pelos estóicos, do entendimento aristotélico de koinē aísthēsis que foi 

traduzido para o latim como sensus communis (Rosenfield:2011:23 Segres:2015:1 

Bugter:1987:83, Gadamer: 1999:64,66 e 69 e Voltaire:2005:1867) e passa a significar: o 

sentido da comunidade, ligado a ideia de direito natural. Este entendimento é fulcral no papel 

de Cícero e posteriormente, na escolástica, nomeadamente, nos trabalhos de Tomas de 

Aquino que passo a discorrer. 

Para Cícero, o senso comum se transforma na “elementary mental outfit of the normal 

man.” (Bugter:1987:83) Uma ferramenta comum a todos os homens de inteligência, e 

representaria a racionalidade coletiva inerente a todos os homens, isto “is a collection of all 

our experiences, emotions thoughts opinions etc. That is to say it is the collection of all the 

sensus that we have in common because they are normal” (Bugter:1987:84) 

O senso comum seria, para Cícero, os sentidos comuns e a capacidade coletiva de 

raciocínio comum, conforme salientado pela passagem seguinte:“the common root of our 

senses or in other technical sense but he also referred to it as our reasoning faculty.” 

(Bugter:1987:84)Seria, para ma espécie de virtude social, (Bugter:1987:84) e representaria o 

sentimento de união de humanidade já que expressaria a natureza humana.  

Com os estóicos, começaria a ser delineado o conceito de senso comum como “refers to 

the norms which all human beings have common as part of nature” (Bugter:1987:84) ou seja, 

como sentimento de união da humanidade e, como expressão da própria natureza humana, ou 

seja, o senso comum relacionado com a própria noção de direito natural. 

Dá-se, assim, o início ao processo de identificação do termo sensus communis como 

sinônimo de normas que os homens têm em comum na sociedade, pelo simples fato de 

partilharem a mesma natureza humana. Sinônimo de um direito surgido pela “human nature, 

humanity the qualities, feelings and inclinations of mankind” (Bugter:1987:84) que deveriam 
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apresentar e pautar, as formas de tratamento com os outros. Assim, o senso comum passa a 

ser considerado como qualidade essencial nas relações humanas; como sinônimo de virtudes 

essenciais à boa convivência no tratamento “toward others humanity, philanthropy, kindness, 

politeness. (Bugter: 1987:84)” 

A teoria estóica de senso comum caracteriza-se como: “the shared, thought generally tacit, 

values and beliefs of a community.” (Rosenfield: 2011:23) E que também origina-se das 

noções gregas de “evocations of loci communes or commonly held beliefs”. (Rosenfield: 

2011:23) 

A luz dos conceitos e da dialética entre o direito natural e o direito positivo, na definição 

Romana, constata-se a uma forte ligação, ou uma equivalência entre o que seria o direito 

natural e o próprio senso comum, “considerado como razão comum.” No direito romano, a 

distinção entre o direito natural jus gentium e o direito positivo jus civile. (Bobbio:1995:15-

19), jus gentium para Gaio (apud Filho:1945:152) seria “o que a razão natural estabeleceu 

entre os homens.”
  

Cícero (apud Filho:1945:152) escreveu “que a natureza deu a todos os 

homens a razão e, por conseguinte, o direito, que é a reta razão que manda e proíbe.”  

Em um período posterior, Montesquieu (2001:4) quando escreve sobre o direito positivo, 

relaciona com o senso comum, definindo como o senso comum como uma “uma razão 

primitiva; e as leis são as relações que se encontram entre ela e os diferentes seres, e as 

relações destes diferentes seres entre si.” Portanto, o senso comum, compreendido como razão 

comum, natural ou primitiva, seria o estopim ao entendimento de direito natural, e por 

conseguinte, ao Direito Positivo e Fundamental.  

E desta, estaria comprovada a equivalência do direito natural, como racionalidade comum, 

e o próprio senso comum, já que nos exemplos acima aludidos, o direito natural derivaria de 

uma bondade considerada em si mesma, de um sentimento comum de virtudes e princípios 

que transformariam em direitos, tendo em vista, serem comportamentos aceitos e incentivados 

na vida cotidiana. 

No período da escolástica, na filosofia medieval, São Tomás de Aquino, em sua Suma 

Teológica (questão 78 cap.3 e 4), retoma o termo sensibilidade commun como sentidos 

internos “raiz y principio de los sentidos externos” (Aquino: 2001:720) sendo necessário que 

“al sentido común le corresponda el juicio de discernimiento.” (Aquino: 2001:720) Escreve 

Gadamer que St. Tomás, a partir do conceito aristotélico presente no libro «de anima», 

considera que: “o sensus communis é a raiz comum do sentido exterior, ou ainda, a faculdade 
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que combina, a qual julga o dado, uma capacidade que foi concedida a todos os homens. 

(Gadamer: 1999:65)” 

 O Senso comum seria os sentimentos apropriados, uma espécie de “ponto médio e ideal 

entre ações,” (Wenzel:2010:3) inerentes aos homens. Tornou-se sinônimo de um certo tipo de 

“reasoning” (Holtton:1983:100) de defesa do dogma cristão e de consensos sobre os mesmos 

dogmas. A lei natural seria objeto de conhecimento imediato e, uniria o senso comum com a 

lei natural. Mas deve-se salientar que o senso comum de Aquino não seria parte da doutrina 

sacra“it is parallel to it and so he is very close to saying that the perception of natural law 

depens on sense communis. (Holtton:1983:102)” 

Retornando à discussão entre o direito positivo e o direito natural, São Tomas de Aquino 

faz uma distinção entre as leis lex naturalis e humana, que podemos relacionar com direito 

natural e positivo, respectivamente. Mas ele considera que “ambas seriam originárias do 

direito natural”(Bobbio:1995:20) Já seriam deduzidas, a partir das leis naturais, através de 

dois processos: por conclusão, ou, por complementação. Processos que ocorreriam quando a 

lei natural é genérica e caberia ao direito positivo complementar seu sentido e sua forma de 

aplicação, dito de outra forma, a lei natural determinaria que algo seria crime e a lei positiva 

determinaria qual seria o crime, no processo de conclusão, e como deveria ser aplicada a 

pena, o processo de complementação. Logo, a transformação do direito natural em direito 

positivo, propiciada pelo senso comum, ocorre a partir de um sentimento coletivo, ligado à 

religião cristã, que conceberia o fundamento para a criação de uma norma positiva, por 

exemplo, a partir da constatação de que mentir ou matar seria errado, criou-se o crime de 

perjúrio e de homicídio, respectivamente, para demonstrar o caso por conclusão. No caso da 

complementação, ocorre quando partindo de um sentimento de que algo seria crime criaram-

se uma lei positiva que impunha uma pena, no caso de complementação.  

A partir da compreensão do senso comum como sendo o sentido da comunidade, o inglês 

Conde Shaftesbury (2001:37-95) e o italiano Giambattista Vico (1948) retomam o conceito de 

sensus communis (Gadamer:1999:64) dos clássicos gregos e romanos. Apresentam a ligação, 

íntima, entre; os Direitos Constitucionais, direitos naturais, humanismo e senso comum.  

Estes autores fizeram parte de uma escola filosófica que ficou conhecida como 

“philosophy of common sense” (Rosenfield:2011:67) que procurava ir de encontro com as 

novas teorias científicas de desvalorização do senso comum. Para eles “this common sense 

was a kind of social glue, holding together the very first well prior to the development of any 
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political order”(Rosenfield:2011:59) Uma forma de “commitment to the social dimension of 

truth.”(Rosenfield: 2011:59) 

O humanista Conde de Shaftesbury considerava que o sensus communis seria a melhor 

forma de construção de uma sociedade humana, em que os homens partilhariam valores e 

princípios que edificariam o espírito público. Este espírito só poderia existir através de um 

sentimento social de parceria humana, e deste modo, de partilha de ideais comuns essenciais a 

qualquer comunidade como: respeito, justiça, polidez...O senso comum seria, então, o 

caminho mais eficaz, da formação da comunidade humana. Seria a pedra fundamental à 

construção de um governo justo. Conforme escrito por Shaftesbury quando escreve sobre sua 

definição de senso comum: 

“signify sense of public weal, and the common interest; love of the community or society 

natural affection, humanity, obligingness, or that fort of civility which rises from a just 

sense of the common rights of mankind, and the natural equality there is among those of 

the fame species.(Shaftesbury:2001:66)” 

Destarte, na teoria de senso comum, do conde de Shaftesbury, fica explícita a relação entre 

valores, virtudes e senso comum. Os valores seriam a dimensão objetiva da ética política que 

só se concretizaria a partir de virtudes, estas “seriam as qualidades individuais (hábitos de 

ação) capazes de pôr em prática esses valores.” (Cunha:2010:44) hábitos que seriam ligados 

com o senso comum. Segundo o Shaftesbury, a partilha de virtudes positivas entre os homens, 

propiciada pelo sensus communis, teria reflexo na construção de um governo mais justo. 

O sensus communis seria natural a todos homens que procuravam meios para a construção 

da cooperação social, através da edificação de uma cultura comum e do respeito ao ser 

humano, que é a raiz do direito fundamental, e alternativa as fontes artificiais da tirania 

inerente ao absolutismo e a censura, a esta, relacionada. Assim, ele imaginava este sentido 

comum como: “a potential source of social cohesion and a foundation for a secure, 

participatory moral and political order.”(Rosenfield: 2011:23) 

Há, na obra deste autor, uma forte ligação entre senso comum, moral, política e direito. O 

respeito ao Estado e as leis seriam feitos em consideração do bem público, proporcionaria um 

forte sentimento de hereditariedade ou ancestralidade que possibilitaria o sentimento de 

pertença e de continuidade de um significado, de um projeto de Nação. O senso comum, 

portanto, era considerado como um sentimento coletivo, de tanta importância, que seria capaz 

de construir um governo correto e justo, como também, modificaria ou impediria a 

possibilidade de existência de governos absolutistas, injustos e totalitários.  
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O senso comum estaria ligado com a Constituição, já que esta, demonstrariam, em 

verdade, elementos que fariam parte do senso comum, ao possibilitar o amplo conhecimento 

de como o projeto social se desenvolveria, como organização, limites, direitos, e os caminhos 

para continuidade do Estado, que, em verdade, seria um senso político e moral por excelência. 

Conforme escrito pelo autor na passagem abaixo: 

“As for us Britons, thank Heaven, we have a better sense of government delivered 

to us from our ancestors. We have the notion of a public, and a constitution; how a 

Legislative, and how an executive is modeled. We understand weight and measure in 

this kind, and can reason justly on the balance of power and property. The maxims we 

draw from hence, are as evident as those in mathematics. Our increasing knowledge 

shews us every day, more and more, what common sense is in politics: And this of 

necessity leads us to understand a like sense in morals which is the foundation. 

(Shaftesbury: 2010:68)” 

 Portanto, o autor relaciona o senso comum com o conhecimento sobre as regras inerentes 

ao conceito de Direitos Fundamentais, organização e limites dos poderes políticos. Como 

também, liga o senso comum com a moral e política, permitindo que ela seja o diferencial e o 

caminho a um bom governo, e “estariam presentes desde a formação do governo, no estado da 

natureza.” (Shaftesbury: 2010:69) O Estado da Natureza, para Shaftesbury, foi o momento em 

que ocorreu a construção do consenso sobre as questões de ordens jurídicas e morais, como 

salientado pelo autor na passagem abaixo:  

“Faith, justice, honesty, and virtue, must have been as early as the state of nature, or 

they could never have been at all. The civil union, or confederacy, could never make 

right or wrong; if they subtitled not before. He who was free to any villainy before his 

contract, will, and ought to make as free with his contract, when he thinks 

fit.(Shaftesbury: 2010:69)”  

O senso comum, portanto, era considerado como um sentimento coletivo, de tanta 

importância, que não seria apenas capaz de construir um governo correto e justo, como 

também, modificaria ou impediria a possibilidade de existência de governos absolutistas, 

injustos e totalitários. Posto que, como uma moral partilhada à construção de um espírito 

público, como um sentimento de parceria entre todos os membros da sociedade¸ teriam seus 

reflexos na construção de um bom governo. Como salienta o autor na passagem seguinte:  

“A public spirit can come only from a social feeling or sense of partnership with 

human kind. Now there are none so far from being partners in this sense, or sharers in 
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this common affection, as they who scarcely know an equal, nor consider themselves 

as subject to any law of fellowship or community. And thus morality and good 

government go together.”(Shaftesbury: 2010:69) 

O Italiano Giambattista Vico, em defesa do pensamento humanista, seguiu a mesma linha 

de raciocínio do Conde de Shaftesbury e, também influenciado pelo entendimento de 

Aristóteles e Cícero, procurou combater o ceticismo das novas ciências matemáticas ao senso 

comum, especialmente, contra o método científico de René Descartes, e em resposta ao 

mesmo desenvolveu seu “manifesto pedagógico”, (Gadamer:1999:61) publicado pela 

primeira vez em 1744, denominado New Science, em que ele discorre sobre a construção de 

uma nova ciência, fundada sobre velhas verdades, no qual, procura unir o senso comum ao 

ideal humanístico da “eloquentia” (Gadamer:1999:61) do “bem falar” (Gadamer:1999:61) e a 

educação que era o antigo fundamento do saber.  

A inovação de Vico seria a de que para ele o senso comum “existiria, também no terreno 

das ciências” (Gadamer: 1999:63) tanto na antiga, como na moderna, especialmente 

observado, quando ele propõe limites e objetivos. Os limites seriam fornecidos por antigos 

ideais que não poderiam ser esquecidos, parafraseando Gadamer (Gadamer: 1999:63): “A 

sabedoria dos antigos, o cultivo da prudentia e da eloquentia, disso ninguém poderá 

dispensar, nem mesmo agora, diante dessa nova ciência e sua metodologia matemática.” 

(Gadamer: 1999:63) 

Quanto aos objetivos da ciência que seria a “formação do sensus communis”. (Gadamer: 

1999:63) Portanto, Giambattista Vico liga a educação aos direitos, ao aprendizado do sensus 

communis como forma de ensinar as gerações as regras de convivência e humanidade. 

Para Vico o sensus communis não significaria, apenas, uma capacidade universal a todos 

os homens, ele instituiria, também, a comunidade; a universalidade concreta que representa a 

comunidade e o conjunto da espécie humana. Para ele, o senso comum seria “o sentido para a 

justiça e o bem comum que vive, em todos os homens, e até, mais do que isso, um sentido que 

é adquirido através da vida em comum. (Gadamer:1999:64)” 

Há, em Vico, uma forte ligação entre senso comum e direito natural. O senso comum seria 

o “julgamento sem reflexão, compartilhada por toda uma classe, todo um povo, uma nação 

inteira, ou toda a raça humana” (Vico:1948:57) seria “a origem da lei natural da nação” 

(Vico:1948:57) e das leis universais das Nações. A sua teoria era baseada em princípios da 

linguagem, já que em todo o mundo existiria uma “Imaginative universals” (Vico:1948:107) 

derivada da linguagem mental comum (Vico:1948: 57 e 61) que se manifestaria na sabedoria 
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vulgar, presente em: metáforas, provérbios, máximas e superstições, que expressariam, 

embora de formas diferentes, os mesmos conceitos e premissas. Ou seja, as experiências 

comunitárias, as sensações comuns a todos os homens, da qual surgiria o sensus communis 

são, em verdade, a raiz do direito natural. 

Assim Vico entendia um erro considerar que as leis naturais foram transmitidas por uma 

Nação à outra, já e em todas, elas haviam sido originadas, concomitantemente, mesmo que 

separadamente. Mas, desde “dicionário mental comum a todos da nação humana, 

(Vico:1948:57) ”seria construída uma história uma cultura ideal, que representaria o senso 

comum na origem da lei natural, que permitia a idealização dos princípios basilares dos 

Direitos Fundamentais, como a grande expressão dos valores fundantes de uma sociedade, 

que, atualmente, nos remontam aos princípios jurídicos fundamentais: a dignidade humana, a 

liberdade, a igualdade e a fraternidade (solidariedade) a cidadania (democracia) e a justiça.  

2.3 Constitucionalismo moderno e senso comum.  

A idealização do constitucionalismo moderno é fortemente ligada a ideia do Contrato 

Social. Neste período histórico, a palavra de ordem era Revolução: Industrial, Religiosa, 

Gloriosa, Americana ou Francesa, e com estas, importantes transformações como: o 

urbanismo crescente, o surgimento de uma elite intelectual urbana, o início, mais 

intensificado, da globalização de produtos, pessoas e ideias, como o iluminismo e seus ideais 

que mudaram por completo o mundo. E, por fim, o surgimento de novas classes sociais, 

econômicas, políticas e intelectuais que passam a influenciar o quadro político e econômico. 

Novas formas de compreender o mundo surgem, a partir da valorização de procedimentos 

racionais e dos procedimentos científicos, que se estabelecem e passam a ser as únicas formas 

de justificação e de explicação do mundo.  

Antes de discorrer, sobre as teorias que refutam o senso comum, e todo o processo 

ambivalente do senso comum, convém explicar o papel o senso comum nas teorias 

contratualista, em especial, na teoria do Contrato Social e para Jean-Jacques Rousseau, para 

depois, discorrer sobre Thomas Paine e apresentar a importância do senso comum nas 

diferentes tradições constitucionais.  

2.3.1 Rousseau: Contrato social e senso comum. 

Sem a compreensão “do que seria o seu senso comum, para Jean Jacques Rousseau, 

dificilmente poderíamos compreender sua obra” (Filho:1945:154) visto que não se poderia 

concretizar, objetivamente, o aspecto normativo do direito. Uma vez que o “senso comum 

facilitaria a transformação, conceitual, do poder público: de um poder emitido pela vontade 
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divina, num poder comissário pela vontade geral.” (Filho:1945:154) A vontade geral seria 

uma associação política que define sua capacitação política, através do senso comum, este 

compreendido como uma força de ligação entre os homens.  

Para Rousseau o senso comum estava relacionado, diretamente, com a política, ou melhor, 

“com a natureza humana e a natureza política do homem.” (Blechman:2013:6 e 10) A 

natureza humana seria o homem pensado em si mesmo, em sua humanidade; e a natureza 

política do homem seria o homem pensado como construção política.  

A arte original do homem, como animal político, seria a de fixar as condições de exercício 

e da limitação de sua liberdade, na comunidade, e desta forma, envolveria questões acerca da 

liberdade pessoal e pública que seria realizada na base racional da política. O resultado foi 

uma teoria crítica sobre a natureza do homem realizada por Jean Jacques Rousseau. 

Para ele, a natureza criaria o homem e este, através da construção das regras da natureza 

política, definiria as instituições originais da igualdade humana e o acordo sobre sua própria 

liberdade. Mas ao acordar a perda da sua própria liberdade, ou seja, ao renunciá-la, “ele 

rejeita, também, à sua própria qualidade de homem.” (Rosseau:1973:33) Portanto, a perda da 

natureza humana e a construção política do homem seria o assunto principal e a real 

preocupação para Rousseau. 

Quando discorremos sobre a natureza humana estamos falando, em verdade, sobre a 

natureza pré-política dos homens, que pelo sentido comum e pela razão comum, escolheriam 

naturalmente a moral e a igualdade humana já que eles seriam, na teoria contratualista de 

Rousseau, os “bons selvagens”. 

O senso comum seria, precisamente, “a vontade moral da sociedade que constituirá a base 

social e a força da virtude.” (Blechman: 2013:10) A perda da natureza política humana e da 

obsolescência da natureza humana poderiam ser medidos, também, pela perda no senso 

comum sobre os poderes humanos. Estes poderes, seriam definidos em relação com a 

racionalidade, segundo a qual, a cultura original organiza a condição da liberdade humana, e 

seriam politicamente caracterizados em relação à força jurídica original que mantém o 

governo sobre a lei da igualdade social. 

O senso comum, enquanto estrutura coordenada de sentido, e, “enquanto ciência sensível 

do discernimento” (Blechman: 2013:10) induz a diferenciação ativa da consciência. Ele que 

estruturaria a associação política original, que constitui e direciona o essencial da vontade 

geral, a partir de uma consciência política ativa do que seria certo e justo. O lado político do 

senso comum seria, para Rousseau, “o alarme da mente moderna que lembrem implicitamente 
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a virtude das origens política.” (Blechman: 2013:7) Relacionada, necessariamente com a 

liberdade de todos, a justiça e a igualdade. O senso comum seria, então, aquele sentimento de 

desconfiança social que sentimos quando estamos diante de uma violação das regras 

determinadas pelo senso comum, como virtudes, liberdade justiça, igualdade, que levariam, os 

homens, a agirem e se auto-obrigarem a agirem de forma correta. 

O verdadeiro homem político seria aquele que estabeleceria a igualdade humana e demais 

virtudes, na idealização do Contrato Social que seria regido, por conseguinte, pelos mesmos 

princípios culturais do senso comum na política, e assim, garantir a identificação entre o 

homem da natureza e o verdadeiro homem político quanto da partilha dos mesmos sentidos 

comuns e princípios. 

A lógica dialética moderna, neste trabalho representado na teoria de Rousseau, pode ser 

resumida em como senso comum deve apropriar-se dos mecanismos de sua própria cultura, e 

influenciar o direito positivo a seguir os mesmos princípios. Ou seja, a questão da 

modernidade, na teoria contratualista, seria a do direito positivo, como caminho de garantia de 

sua força, seguir as regras culturais de um determinado povo, que seriam fornecidos pelo 

sentido comum. Mas por outro lado, teríamos a perda das forças das virtudes, mas a 

autoconsciência desta levaríamos a necessidade moral de um legislador que leve em 

consideração os princípios de ideais e das virtudes do senso comum. Ou melhor: “common 

sense must appropriate in the method of its own culture the force of positive right that 

originally secured its loss as a force of virtue.”(Blechman: 2013:9)  

Por conseguinte, de forma inversa, o senso comum se revestiria na condição e no sentido 

de instruir o homem político e o legislador de acordo com os princípios que são essenciais e 

inerentes de sua própria cultura política. A educação do homem natural, pela cultura do seu 

senso comum, proporcionaria o retorno da dupla condição da natureza política do homem 

(homem político e homem humano) como também, o retorno à virtude do senso comum. 

Assim, o homem político “é um servo do senso comum do homem e o instrumento do seu 

retorno político.” (Blechman: 2013:9) 

Como escreve Max Blechman: 

“The common sense that structures original political association constitutes the 

sentient substrate of the general will and drives it, the society of the general will exists 

to the exact extent that the society of common sense does: textually, in the sequence of 

concepts that builds Rousseau’s theory of an “indestructible” general will. (Blechman: 

2013:6):” 
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O senso comum ditaria o acordo original das disposições humanas, advém da contradição e 

do forte paradoxo da teoria rousseauniana: ele constrói a teoria da rendição política, com base 

na história natural, política e moral, e dai a sua desintegração por ser eticamente insustentável, 

mas, ao mesmo tempo, ao criar este sistema da servidão voluntária, permitido pela rendição 

política e construído pelo Contrato Social, repõe o amor da liberdade e as máximas dos povos 

livres.  

O senso comum seria a prova da vontade política inalienável das pessoas pela lei natural; a 

estrutura de julgamento político que criou o homem político e da dialética de sua emergência 

para a garantia da liberdade, no exato instrumento de sua negação, que uniria a definição de 

Rousseau ao conceito de “liberdade pública, que seria, em verdade, a raiz maior do conceito 

de Direito Fundamental.” (Favoreu: 2012:20-62) 

2.3.2   Thomas Paine: Senso Comum e Tradições constitucionais.  

Thomas Paine irá reformular o que era considerado por senso comum ao ligá-lo 

diretamente com a política, em razão, sobretudo, aos contextos revolucionários que vivenciou 

o autor, nomeadamente as Revoluções Americana e Francesa.  

Para ele o Senso Comum passaria a ser considerado como entendimento das pessoas 

comuns envolvidas em um processo de conscientização coletiva quanto aos abusos e 

violências cometidas pelo rei de Inglaterra, ações que este “julgava ser suas, por direito. 

(Paine: 1776:3)”  

Contudo, simultaneamente a este novo entendimento, Thomas Paine não romperá com o 

senso comum ligado ao sentido de prudência e de moderação originário das teorias de senso 

comum da teoria aristotélica, estóica e escolástica. O senso comum seria ainda considerado 

como racionalidade coletiva, já que, para ele, a construção de um futuro comum só seria 

possível de realizar-se a partir das questões universalmente corretas e aceitas como tal. Ou 

seja, para pensarmos acerca de um futuro comum só é possível através do senso comum. 

Senão vejamos: 

"Donne un sens nouveau l'expression «sens commun» dans la philosophie morale et 

politique et d' autre part ce sens nouveau n'est pas une transgression des principes 

mêmes du sens commun. Associé pas une transgression des prudence modérée qui 

caractériserait l’attitude pratique de l’homme de bon sens, le sens commun de Paine 

est aussi associé à la création d’un plan rationnel d’avenir plutôt qu’à cette défense 

d’un consentement universel sur des vérités immuables dont fait l’essentiel de 

l’attitude théorique du sens commun". (Lacoste:1991:227)  
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Mas, mesmo que ele saliente a importância do senso comum em seu trabalho, será pela 

crítica a este, que Thomas Paine construirá seu novo entendimento sobre o senso comum. 

Preliminarmente, relacionando-o com a aceitação dos sérios casos de mandos e abusos de 

poderes praticados pela coroa britânica. Ou melhor, o silêncio do povo, quanto aos graves 

casos de violência e os abusos cometidos pela Corte permitiu a continuidade de significados e 

que estas condutas, condenáveis, fossem consideradas como permitidas. Abriu-se espaço, “em 

meio de tanto silêncio,” (Lacoste:1991:227) para que não fossem questionadas, ou pensadas, 

as questões e as consequências destes governos, que não levavam (ou não procuravam) a 

justeza ou a retitude de suas ações. Assim, criou-se uma ilusão do bem em meio ao 

sofrimento, um espectro de normalidade, diante de graves injustiças e violências.  

Não obstante, o senso comum faria parte, também, da solução do problema por ele mesmo 

suscitado. Seria o modo de interrupção desta longa história de erros e violências políticas, 

recebendo a função de atualizar, no tempo, a razão comunitária de maneira à combater a 

aceitação das desigualdades nas quais os homens estavam aprisionados.  

O senso comum serviria, então, para permitir uma ruptura com os erros do passado. Ou 

seja:  

“Il aura à prendre la mesure dans les exigences du moment. Et ce moment, ce «now» 

dont Paine tentera, tout au long de Common Sense, de faire concevoir la nécessité 

morale et historique inscrit le sens commun dans une rupture de temporalité dont le 

premier indice est l’historicisation du sens commun c'est-à-dire la transposition dans la 

question de la vérité des catégories critique s’opposant à notion d’hérédité dans le 

domaine politique et moral.” (Lacoste: 1991:230)  

Para Paine esta ruptura seria necessária para garantir a validade das novas regras e de 

novos princípios políticos e, assim, o senso comum seria uma espécie de cura e de 

diagnóstico, destas situações, posto que, através dele seria permitido a percepção e a 

ultrapassagem dos abusos e práticas tirânicas do governo. Neste sentido, o senso comum 

serviria para, de um lado, suprimir as antigas ações, imagens e formas de pensar que 

proporcionaram o sofrimento do povo, e, por outro lado, a criação de novas gramáticas de 

pensamento e ações que abririam espaço a novos critérios de justiça que estavam por vir.  

Este novo mundo, que estava por surgir após a Revolução, construído pela ruptura 

epistemológica proporcionada e possibilitada pelo senso comum, era acompanhada, também, 

por uma outra ruptura que seria a proporcionada pela maior consequência deste período 
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revolucionário que seriam as declarações de direitos, “qui apparaît comme l’instrument le 

plus adéquat pour garantir une telle stabilité.” (Ponthereau:2010:256) 

Portanto, Thomas Paine une o sentimento comum com a Constituição, para ele, duas 

formas de rupturas às ordens impostas de abusos aos casos de abusos de poder longo e 

violento. Aquele, surgido dos julgamentos coletivos das pessoas comuns que passaram a não 

aceitar as antigas práticas e ao proporem: novos caminhos, limitações dos poderes e novos 

tratamentos conferidos ao povo, teriam na Constituição o ápice simbólico de suas 

reivindicações.  

Por conseguinte, a Constituição seria um documento que não se fundaria na tradição (tal 

como o senso comum que procurava negar toda a tradição de abusos e violências cometidos 

pelo Estado) mas, em um pacto social de limites de poderes e de declaração de direitos. Por 

isso, para Thomas Paine toda a Constituição, tal como o senso comum, seria uma Revolução. 

(Ponthereau:2010:257)  

Nesta concepção, que denominamos como voluntarista, teria como maior expressão a 

Constituição francesa, seria um documento de fundação, escrito e obrigatório, de uma ordem 

política, com o objetivo precípuo de destruir uma antiga ordem, para a construção de uma 

nova ordem fundamentada na soberania popular, nos Direitos Humanos e Fundamentais e nos 

limites dos Poderes Estatais.  

O embate e a diferença entre ideias de origens da Constituição, entre a concepção 

tradicionalista, de Edmund Burke e a voluntarista de Thomas Paine, nos permite analisar a 

importância do senso comum, também na concepção tradicionalista, em oposição a 

voluntarista, segundo a qual a Constituição é compreendida como expressão dos equilíbrios 

das relações políticas e sociais de uma determinada sociedade, seria considerada como um 

conjunto de costumes, tradições, que se acumulam e regem as relações politicas, o maior 

exemplo, seria a Constituição inglesa, na qual não se pode falar em ruptura mas em 

continuidade, em tradição, nesta a história, a cultura e a tradição se comportam de uma 

maneira a conservar direitos. Neste, o papel de senso comum também seria central já que a 

tradição seria o próprio senso comum transmitido de geração para geração, instalado no 

cotidiano das pessoas, no que lhes são naturalmente seus direitos. 

Convém salientar, contudo, que estas duas concepções; voluntaristas e tradicionalistas de 

Constituições, hoje em dia, conforme salientado por Marie-Claire Ponthereau (apud 

Bastide:2010:257) não se opõem radicalmente, mesmos no momento histórico que eles foram 

criados. Para falarmos em Constituição, devemos levar em consideração que a síntese destas 
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duas versões é que traria um conceito mais aprofundado da realidade. Mesmo que, hoje em 

dia, pareça que, a voluntarista tenha conseguido o sucesso, quando constatamos que em toda a 

transição democrática passam necessariamente pela criação de uma nova Constituição, mas, 

deve-se salientar que, para que a Constituição realmente funcione os aspectos da concepção 

tradicionalista devem estar presentes como: história, cultura, tradições que são os elementos 

pelos quais se constrói a identidade constitucional e estatal de uma Nação. 

Desde dos tempos de Paine, em que senso comum serviu para criação de novos parâmetros 

civilizacionais, devido especialmente pelo surgimento da ideia de soberania popular que 

significa que mesmo indiretamente - já que a soberania é realizada através de mecanismos da 

democracia representativa - que o senso comum coletivo passa a ter uma grande importância à 

política, nomeadamente, na escolha dos representantes que organização e determinarão os 

caminhos que a sociedade seguirá.  

Esta representatividade seria essencial para a definição da legitimidade apenas garantida 

pela uma expectativa de um processo democrático que garantiria a racionalidade necessária 

para a aceitabilidade da norma, já que “os membros do direito têm que poder supor que eles 

mesmos, numa formação livre da opinião e da vontade política, autorizariam as regras às 

quais eles estão submetidos como destinatários.” Como salientou Habermas (1997:59). Esta 

complexidade entre a soberania popular, representatividade e senso comum é descrita pela 

passagem a baixo: 

Yet democracy as it came into being in the late eighteenth century and exists to this 

day is actually a strange hybrid, combining a literal reading of the old idea of popular 

sovereignty, or the rule of “the people,” with constitutionalism and representative 

government. The concept of a collective common sense— sometimes in alliance with 

the idea of the rational individual, sometimes in conflict— played a vital, if often tacit, 

role in the construction of democracy’s popular, as opposed to constitutional, face. In 

this regard, common sense seems much like sympathy and natural sentiment, those 

now widely discussed eighteenth- century emotional inventions that were also seen as 

important sources of social bonds and communally produced truth in the Age of 

Revolutions. One might even be tempted to think of the role of common sense in 

similarly communitarian terms, especially given the emphasis on social cohesion that 

links the two. But what the concept of common sense in its modern form enabled is 

actually less a particular vision of how political order should be constituted than a new 

political style and a new approach to what politics is. (Rosenfield: 2011:5) 
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Esta nova ordem, construída após as Revoluções do século XVIII, expressaria uma nova 

ordem política fundamentada sob o pilar da vontade popular, em que os homens deveriam ser 

pensados em seu coletivo, ou seja, eles “ne sont pas, en effet, les individus mais les 

agrégations collectives ou ordres” (Marie-Claire Ponthereau:2010:258) E sua vontade, agora 

popular, expressa o sentido comum do povo, sendo exercido através de mecanismos de 

representação popular.  

Mas, ao assumir seu espaço na política, o senso comum saiu de vez do espaço da justiça, 

suas concepções, inerentes ao conceito de sensus communis, que durante anos eram 

considerados como parte das gramáticas dos clássicos, estóicos e escolásticos, foram 

esquecidos. Processo que se deu acompanhando com a positivação do direito natural, “que foi 

quando ocorreu a passagem da concepção jusnaturalista à positivista” (Bobbio:1995:26) 

iniciado na formação do Estado moderno. 

Nesta nova relação, o Estado moderno assume uma estrutura monista, no sentido de que no 

Estado há a concentração de todos os poderes de criação, estabelecimento do direito. “Há a 

monopolização da produção jurídica por parte do Estado.” (Bobbio:1995: 27) E por outro 

lado, julgamentos, anseios e desejos da sociedade passam a ser descartados neste novo 

processo histórico do direito. Ou como escreveu Noberto Bobbio quando escreve sobre este 

processo:  

“Esta é um passagem no modo de formação do direito corresponde uma mudança no 

modo de conceber as categorias do próprio direito. Estamos atualmente tão habituados 

a considerar Direito e Estado como a mesma coisa que temos uma certa dificuldade 

em conceber o direito posto não pelo Estado mas pela sociedade civil. E, contudo, 

originariamente e por um longo tempo o direito não era posto pelo Estado: basta 

pensar nas normas consuetudinárias e em seu modo de formação, devido a um tipo de 

um consenso manifestado pelo povo através de um certo comportamento constante e 

uniforme acompanhado da assim chamada “ opinio juris ac cenessitatis”(Bobbio:1995: 

27)” 

Passamos da conceção dualista do direito (direito natural e direito positivo) para a monista 

(apenas o direito positivo), e nesta nova concepção o direito seria então, um “conjunto de 

regras que são consideradas (ou sentidas) como obrigatórias em uma determinada sociedade 

porque sua violação dará, provavelmente, lugar à intervenção de um terceiro (magistrado ou 

árbitro) que dirimirá a controvérsia emanando uma decisão seguida de uma sanção ao que 

violou a norma. (Bobbio:1995:27)”. 
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Começaria o longo processo de descrença do direito natural, e com ele do senso comum, e 

de valorização do direito positivo considerado como o único verdadeiro, o único de encontrar, 

doravante, aplicação nos tribunais, que culminou com os processos de Codificação do Direito. 

Na Alemanha este processo surgiu, especialmente, com o surgimento da escola histórica de 

Savigny, que preparou espaço para o aparecimento do positivismo, tendo em vista a crítica 

radical conferida ao direito natural. O espaço do senso comum para Savigny estaria 

relacionado apenas com a formação do direito, no direito que ele denomina como popular, 

(Bobbio:1995:62) e logo após seria necessária a cientificação do direito.  

Em França, com o código de Napoleão, o direito natural é excluído de vez da gramática 

jurídica, e leva consigo o senso comum, concluída em especial através da escola da exegese, 

que foi à “técnica adotada pelos seus primeiros expoentes no estudo e exposição do Código de 

Napoleão, técnica que consiste em assumir pelo tratamento científico ao próprio Código.” 

(Bobbio:1995:83) Esta, codificação da lei, que foi a preocupação precípua “do "homo 

juridicus", transformou em uma imposição destinada a suprir, como se fosse um aparelho 

ortopédico, a ausência, cada vez mais notada, do senso comum” como escrito por La Bigne de 

Villeneuve. ( apud Filho:1945:157). 

3.0 Sensus communis Kantiano: introdutório à filosofia contemporânea de senso 

comum. 

O conceito de senso comum são extremamente discutidas em Kant, as origens desta 

concepção são também de Aristóteles dos estóicos e dos escolásticos que o fez julgar a 

sensibilidade. (Gadamer:1999:65) 

Há uma forte influência do conceito romano de sensus communis e toda a conotação ética, 

humanista, de instrução da comunidade, e sobretudo de virtudes sociais cultiváveis pela 

educação, e, não se pode esquecer da reapropriação, através da estética, deste conceito de 

senso comum como princípio de julgamento, ou melhor, como uma dimensão social do 

julgamento. 

Immanuel Kant liga o sensus communis com a faculdade de juízo, neste caso, com a 

faculdade do juízo reflexivo,
2
 para ele, o senso comum seria considerado como entendimento 

existente entre homens, por isso, comum, ou nas palavras do mesmo: 

“O entendimento humano, que como simples são – entendimento (ainda não cultivado) 

é considerado o mínimo que sempre se pode esperar de alguém que pretenda chamar-

                                                           
2 Kant propôs dois tipos de julgamentos: o determinado e o reflexivo. Aquele ocorre quando a universalidade da regra ou da 

lei é dada e deve-se chegar ao caso particular, e o julgamento reflexivo, seria o oposto do caso particular é dado e assim a 

faculdade de julgar deve achar o universal que lhe é correspondente, como no caso do senso comum.  
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se homem, tem por isso também a honra não lisonjeira de ser cunhado pelo nome de 

senso comum (sensus communis); e na verdade de tal modo que pelo termo comum 

(não meramente em nossa língua, que, nesse caso, efectivamente contém uma 

ambiguidade, mas também em várias outras) entende-se algo como o vulgare, que se 

encontra por toda a parte e cuja posse absolutamente não é nenhum mérito e 

vantagem”.(Kant:2002:140) 

Mas Kant também considera o senso comum, através do entendimento latino de sensus 

communis, de julgamento da comunidade, que “se tem que entender a ideia de um espírito 

comunitário, isto é, de uma faculdade de ajuizamento que em sua reflexão toma em 

consideração.” (Kant:2002:140) 

Há em Kant a ideia de que o senso comum a todos, seria uma faculdade de julgamento 

reflexivo, que parte da consideração o pensamento (a priori) do mundo para as representações 

de qualquer outro homem, de forma a fixar seu julgamento à razão humana e inteiramente 

escapar, da ilusão de condições subjetivas e particulares. No campo estético, por exemplo, a 

beleza é aparentemente boa a todos os homens da comunidade humana, a universalidade não 

seria conferida logicamente, mas reflexivamente. Seria, então, um processo de 

universalização destes entendimentos das pessoas comuns, eliminando quando possível a 

subjetividade, que por ora apenas interromperiam o processo de construção do sensus 

communis.  

Sendo um julgamento reflexivo, e com a finalidade de concluir e possibilitar o processo de 

universalização do julgamento ou pensamento reflexivo, ele formula três máximas, ou “trois 

règles de comportement judicatif susceptibles de nous faire respecter ce sens commun 

réfléchissant” (Stanguennec:2008:5) que não objetivariam realizar nenhuma crítica sobre 

gosto, mas apenas, elucidar os princípios do julgamento reflexivo do gosto. Seriam elas: 1- 

Pensar por si mesmo; 2- Pensar no lugar de qualquer outro;3 -. Pensar sempre com a 

comunidade.  

A primeira máxima é o pensar livre sem preconceito, a segunda a maneira de pensar 

alargada, e a terceira, a da maneira do pensar consequente (Kant:2002:141). Salienta o autor 

ainda que, a primeira máxima seria a do entendimento, a segunda da faculdade do juízo e a 

terceira da razão. (Kant:2002:141) 

A primeira pensar por si mesmo seria a máxima de uma razão jamais passiva 

(Kant:2002:141) procura a liberdade de um “pensamento emancipado” liberto para produzir 
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seus próprios conceitos, regras ou julgamentos. Unir-se-ia com a questão da autonomia que, 

por sua vez, seria relacionada com independência do julgador.  

Esta primeira máxima revelaria a auto-identidade, a liberdade de produzir por si seus 

conceitos, regras ou julgamentos e se uniria a questão da emancipação, autonomia, 

independência ou até mesmo liberdade do pensamento. Mas, esta liberdade de julgamento não 

se daria por um ato de julgar fechado em si mesmo, que Kant nomeia como egoísmo ou lógica 

especulativa, só se realiza a partir da comunicação com um outro. Mas esta dependência do 

outro não significaria: de um lado, que o alguém pensa pelo outro, e nesta situação, alguém se 

transformaria em um ser alienado porque desprovido da faculdade de pensar. E, por outro 

lado, não significaria que o fechamento ao pensamento do outro, e consequentemente haveria 

construção de um pensamento solitário e em constante oposição com um outro, perdendo-se, 

assim, comum inerente ao senso comum, e assim surgiria pessoas cortadas do lugar inter-

humano.  

Esta segunda máxima seria a faculdade de juízo propriamente dita, seria o ato de colocar-

se no lugar do outro, de superar as condições singulares e contingentes do julgamento e, desta 

forma, conseguir um ponto de vista universal. Seria o momento de pensar com o outro, e, no 

lugar do outro, de reconhecer a alteridade inerente à universalidade e a intersubjectividade dos 

envolvidos.  

Através da segunda máxima, ele questiona a construção da consciência isolada dos 

próprios pensamentos humanos, criando uma forma de intersubjetividade que ele chama como 

pluralismo, e da condição de conversar com o outro. Ele escreve:“je tâche de chercher une 

forme de lien social et les mécanismes du fonctionnement du penser-en-commun comme le 

fait de sentir, de juger et de vivre en commun avec autrui.” (Stanguennec :2008 :8) 

Desta segunda máxima da descentralização ou transcendência ao universal seria o processo 

mais importante à universalidade, mas, deve ser realizado por todos os envolvidos no 

processo de julgamento. Assim, esta segunda máxima seria exatamente este intercâmbio entre 

mentes “não confinadas,” ou “entre esprits ouvert que de pouvoir s’élever au-dessus des 

conditions subjectives du jugement auxquelles tant d’autres se cramponnent.” 

(Stanguennec :2008 :8) 

A universalidade, que é atribuída à capacidade de julgamento, não é tão comum como Kant 

a vê, o julgamento não é tanto uma faculdade mas uma exigência a ser apresentada a todos. 

Todos possuem senso comum, escreve Kant (2002:140), isto é, todos possuem a capacidade 

de julgamento, tanto que se pode exigir deles a prova do senso comum, da genuína 
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solidariedade ético-civil, que “é um momento do ser burguês ético” (Gadamer:1999:79), isto 

seria também, “que todos possuiriam a capacidade de julgamento sobre justiça e a injustiça, e 

a preocupação pela “utilidade comum. (Gadamer:1999:79) ”  

Mas, o que se observa é que mesmo aplicando-se esta segunda máxima, ainda existiria, 

apenas, um ponto de vista construído a partir da de perspectivas de poucas pessoas. Este 

ponto de vista, ainda não teria adquirido universalidade necessária. Para consegui-la, 

levaríamos necessariamente à terceira máxima que seria o pensar de acordo com os tópicos da 

comunidade, passo lógico e racional do senso comum, falar em uma só voz com a 

comunidade, em harmonia com os outros pensamentos, assim estaria cumprida a 

sistematicidade salientada pelo autor.  

A consequência lógica desta terceira máxima seria não apenas a falta de contradição, mas 

também a constância destas disposições. Salienta Kant (2002:141) que esta máxima assume 

uma característica de virtude intelectual, garantindo ao senso comum ser um julgamento e 

raciocínio universal. A terceira máxima, ou seja, a da maneira de pensar consequente é o 

próprio sensus communis, ou seja, o sentido da comunidade.  

A história da evolução do conceito de sensus communis, confere a Kant, a condição de 

ultrapassar a noção de percepção. O senso comum como sinônimo de razão ou de mente que 

ver as ideias claras e distintas, permitindo uma concepção diferente de sensus communis. O 

antropocentrismo kantiano permite a descoberta da dimensão da intersubjetividade. O sentido 

privado vai ao caminho sentido comum, como consequência imperativa da comunicação, e 

conforme salientada pela segunda máxima Kantiana, conferindo-lhe o desejo de partilha de 

espaços e sentimentos e ligando-nos através de nossos julgamentos. Através do julgamento do 

gosto Kant introduz e nos apresenta uma dimensão plural de sujeitos de percepção, bem como 

da própria comunidade dos julgadores.  

4.0 Senso comum, espaço público e violações dos Direitos Humanos e Fundamentais. 

Hannah Arendt, nos primeiros anos pós segunda guerra mundial, passa a refletir sobre as 

condições da modernidade que possibilitaram as grandes violações dos direitos dos homens e 

o surgimento dos regimes totalitaristas de Hitler e Stalin, bem como, em que a democracia do 

século XX falhou em permitir estes acontecimentos. Para conseguir tais respostas, Hannah 

Arendt retoma a discussão do senso comum, ora revivendo a ideia aristotélica de sentido 

interno, ora como sensus communis como sentido da comunidade dos estóicos ora nas 

definições de Kant, ora como o bom senso de René descartes com o objetivo de esclarecer seu 

próprio pensamento.  
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Sua teoria é construída a partir da teoria do senso comum de Kant, em especial as máximas 

dos julgamentos reflexivos, e as empregam na construção de um modelo para o julgamento 

político, de forma a fornecer a base para uma política, fundamentada na participação ativa das 

pessoas em constante interação comunicativa com o outro. Conforme salientado na passagem 

abaixo: 

“O senso comum é, na concepção kantiana, o princípio regulador que torna possível 

qualquer debate, que inviabiliza o solipsismo paranóico, mas que inviabiliza, 

simultaneamente, a redução do sentido a uma espécie de indiferentismo ou de 

coexistência pacífica entre «opiniões» que se contenham em tolerar-se na sua 

respectiva subjetividade arbitrária. (Roviello:1987:117) 

Isto porto, existe em cada opinião um comprometimento do sujeito, uma exigência ou uma 

aspiração ao sentido, “uma paixão e uma responsabilidade da opinião sustentada por um 

indivíduo que distingue radicalmente essa parcialidade da do sofista, pronto a defender 

indiferentemente qualquer opinião, desde que esta satisfaça interesses particulares” 

(Roviello:1987:118)  

Logo, Arendt, ao escrever sobre senso comum, não procura defender algum interesse ou 

opinião, mas defende exigências particulares, imperativamente necessária, à construção de um 

mundo comum, ainda que neste mundo comum existam interesses particulares. Neste, as 

máximas Kantianas assumem um papel primordial, na construção do senso comum de 

Hannah Arendt, pensar por si, pensar no lugar e pensar na comunidade traduz no carácter 

político e social das opiniões, assim, em cada opinião exista um carácter singular e pessoal, 

mas deve, contudo portar um sentido para o conjunto da comunidade.  

O senso comum seria, então, uma ideia que apenas se daria para ver na abertura de 

qualquer opinião à possibilidade de outra opinião, o sentido comum surgiria neste “espaço 

entre-os dois.” (Roviello:1987:119) Urge salientar que é o mesmo “espaço da política” 

(Arendt2002:3 e 8:) o “entre os homens é único espaço em que a política seria possível.” 

Neste, haveria a possibilidade de ligação e, ao mesmo tempo de separação, de pontos de vistas 

à procura das universalidades desejadas pelas partes, surgida por uma ampla 

comunicabilidade entre diferentes sujeitos, opiniões e pontos de vista e com o objetivo da 

procura de um consenso surgido por um amplo escrutínio sobre as posições.  

As grandes revoluções, como a americana e a francesa, partiram de um forte consenso e 

partilha de opiniões sobre caminhos a serem tomados pelos novos Estados, “in which citizens 

had come together to share their common concerns and, as she quoted Jefferson saying, “the 
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voice of the people” was “fairly, fully, and peaceably expressed, discussed, and decided by 

the common reason” of all citizens.”(Rosenfield: 2011:249)  

Mas Hannah Arendt deixa claro que, após estas experimentações iniciais, esta forma de 

solução de conflito: democrática, republicana e participativa não durou muito, o 

individualismo tratou de exterminar qualquer possibilidade de construção coletiva das 

resoluções e dos problemas que passavam igualmente todos da sociedade.  

Por conseguinte, defende Arendt, que o grande erro da modernidade foi a ausência da 

possibilidade de discussão e da construção coletiva das soluções aos problemas, e do 

reconhecimento do outro, nas discussões do espaço público. Para chegar a tal conclusão, ela 

analisou vários contextos das grandes revoluções do século XVIII, o surgimento do 

capitalismo e a cultura do mercado surgido permitido pela Revolução Industrial que, segundo 

ela, promoveram o estranhamento das pessoas ao espaço público, e, um exacerbado 

individualismo quanto da resoluções dos problemas que afetavam toda a comunidade como a 

fome. Conclui, que o processo da modernidade teve como expressão máxima a criação do 

totalitarismo, uma visão extrema do que ter-se-ia transformado a condição humana moderna 

(Arendt:2007:65) que seria exatamente o enfraquecimento do senso comum, ou seja, do 

sentimento da coletividade.  

Em seu livro as origens do totalitarismo Hannah Arendt vai discorrer que “it is precisely 

the gradual withering of common sense along with any sense of community or connection to 

others that results in the rise of ideological thinking.”(Rosenfield: 2011:250) Ou seja, a 

ausência de um senso comum abriu espaço para o surgimento da ideologia fascista e 

totalitarista, que, em outras palavras “the emergence of totalitarianism is tied to the 

replacement of common sense with a coercive attachment to abstract logic in which basic 

axioms seem to fit all situations without  regard to real- world circumstances”.( Rosenfield: 

2011:250) 

O senso comum, em Hannah Arendt, significaria “o visar de um acordo na diversidade do 

ponto de vista sobre o mundo comum.” (Rosenfield: 2011:116) Mundo comum que seria 

construído a partir da comunicação entre diferentes entendimentos, em que cada “perspectiva 

particular se encontra aberta” a perspectiva dos outros, (Rosenfield: 2011:116) e, assim, não 

se poderia resumir a um denominador comum, posto que a unanimidade seria o 

desaparecimento do senso comum, que “acaba quando é visto somente sob um aspecto e só 

lhe permite uma perspectiva.” (Arendt:2007:68) Como o ocorrido na ideologia totalitária ou 

na opinião pública.  
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O senso comum seria, para Hannah Arendt, o sentido da irredutibilidade dos diferentes 

pontos de vista, sem a qual, “a comunicação deixaria de ter razão de existir, já que ela existe 

sempre entre opiniões diferentes e na abertura da opinião particular à possibilidade de outras 

opiniões sobre o mundo” (Roviello: 1987:117),mas, para além do confronto entre opiniões, e 

da discussão entre pessoas de ponto de vistas diferentes, é necessário que exista uma 

possibilidade de pontos de encontro entre vários pontos vistas, ou seja, seria necessária a 

possibilidade de um consenso como algo universal.  

O sentido comum surgiria neste espaço, entre os homens, que ligaria e ao mesmo separaria 

as universalidades desejadas pelas partes, a partir da comunicabilidade entre opiniões 

diferentes. Logo, o senso comum é uma ideia que apenas se dá a ver na abertura de qualquer 

opinião à possibilidade de uma outra opinião e, embora revelando e produzindo sentido, o 

debate de opiniões oculta-o ao mesmo tempo. A polémica, o conflito são dimensões 

insuperáveis do sentido compreendido pelo senso comum.  

A função do senso comum seria produzir o espaço público, local onde pode-se manifestar 

sobre os assuntos da vida humana, onde as falas possam ser ouvidas e discutidas, onde o 

“direito a ter direito” (Arendt:1998:331) seria negociado. Deve-se salientar, entretanto, que os 

integrantes do mundo comum, (espaço público) não seria apenas com aqueles que vivem 

conosco “mas com aqueles que estiveram antes e aqueles que virão depois de nós” (Arendt: 

2007:65) só assim, poderia ser construído um espaço público da natureza humana. Já que, 

apenas a transcendência para além da vida mortal dos homens, seria possível a construção de 

uma natureza humana, garantindo a continuidade da imortalidade da vida humana, ou seja, o 

passado quanto o futuro preexistem a nós e a nossa permanência neste mundo comum.  

Este espaço do senso comum, que é o mesmo espaço da política, surgiria no entre-os-

homens e envolveria a pluralidade dos homens que, na procura de um entendimento amplo, 

sinalizaria as condições mínimas à existência coletiva. Hannah Arendt esclarece que a política 

seria o caminho à criação de um espaço de persuasão em detrimento da violência e da 

coerção. E sua prática revelaria através do diálogo, em que todos teriam o mesmo “direito à 

atividade política…. de preferência uma atividade da conversa mútua.” (Arendt:2002:3 e 8)  

O mundo comum envolveria a existência de uma esfera pública que objetiva transformar o 

mundo em uma comunidade de coisas e homens em constante relação entre eles. Para tanto 

envolveria a questão da presença pública, ou o aparecer no mundo que se caracteriza pela 

possibilidade de ver e ser visto, de ouvir e ser ouvido, de forma a garantir a cidadania que 

para Hannah Arendt seria considerado o “direito a ter direitos.” (Arendt: 1998:331) 
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Neste contexto, é que Arendt escreve a condição de apátridas, que seriam as pessoas que 

como não teriam a proteção de uma comunidade jurídica que as defendesse, ou seja Estado. 

Especialmente no contexto da modernidade, que a cabe ao Estado e unicamente a ele a 

proteção dos Direitos Humanos, Arendt salienta a importância de está inserido em uma 

comunidade política para exercer seus direitos, caso contrário acarretaria a privação 

fundamental dos Direitos Humanos 

Por conseguinte, os apátridas “são privados não ao seu direito de liberdade, mas o direito à 

ação; não do direito de pensarem, mas o direito de opinares.” (Arendt:2002:17) e, segundo 

Arendt, a ação e pensamento seriam condições essenciais ao senso comum. E com esta 

privação envolveria a perda da relevância da fala, e com ela toda a possibilidade ou o 

interesse pela comunicação, e, “o Homem, desde de Aristóteles, tem sido definido como um 

ser que comanda o poder da fala e do pensamento (Arendt:2002:17) ”; como também, a perda 

de todo do interesse ao relacionar-se com outros, “e o homem, de novo desde Aristóteles, tem 

sido concebido como o “ animal político” isto é, que por definição vive em sociedade” 

(Arendt:2002:17). Desta forma, conclui Hannah Arendt, que dar-se-ia a perda das mais 

essenciais características da vida humana: a condição humana.” (Arendt:2002:17) já que a 

autora relaciona condição humana, com o de senso comum a partir de seus elementos 

essenciais ação (fonte de toda a responsabilidade), pensamento e inserção em uma 

comunidade.  

No conceito de cidadania, Hannah Arendt nos demonstra a importância de se está inserido 

em uma comunidade política, como garantia de direitos, e , isto posto, ela salienta a 

importância dos Direitos Fundamentais: como proteção dos Direitos Humanos em um Estado 

e, aqueles, especialmente definindo os limites aos poderes do Estado. Posto que só assim há a 

possibilidade do livre exercício de direitos: através de mecanismos de garantia e tutela 

jurídica que garantiria uma situação jurídica subjetiva das pessoas consagrada na lei 

fundamental.  

Destarte, Hannah Arendt conclui que os Direitos Fundamentais do homem são o direito à 

instituição por quem foi primeiramente foram reconhecidos como o ser-de-direito “l’être-de-

droit” (Arendt:1998:332) que equivaleria a reconhecer a cidadania do indivíduo e a sua 

pertença a uma comunidade humana. Dentre estes direitos ela apresentaria como o mais 

fundamental dos direitos fundamentais, o direito à pluralidade, ou seja, o reconhecimento da 

diferença como fator primordial à construção de um espaço público, que expressassem todos 

os humanos. 
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6.0-Senso comum, cultura e Constituição 

Clifford Geertz (1983:73-91), a partir da antropologia social, vai compreender “o senso 

comum como um sistema cultural.” Para ele, mesmo os povos mais simples compartilham 

experiências práticas que nos são familiares como: “a sense for the divine, a dispassionate 

interest in knowledge, a feel for legal form” (Geertz:1987:74) Como fora comprovado por 

Durkheim, quando escreveu sobre as formas elementares da vida religiosa; Levi Strauss ou 

Griaule e quando escreveram sobre implícito jus commune do leste da África e das tribos 

indígenas brasileiras. Mas, Clifford Geertz salienta que mesmo existindo semelhanças, 

existem, também, diferenças que seriam produto dos diferentes aspectos culturais. Logo, o 

importante, contudo, não seria procurar estas “formas elementares” de ciência, direito ou 

religião mas sim em que grau e como os aspectos culturais seriam sistematizados. 

Estes aspectos culturais seriam relacionados com o senso comum, por serem entendidos 

como sentimentos e pensamentos surgidos directamente da experiência, sem nenhuma 

reflexão sobre ela. Assim, o senso comum seria, para Clifford Geertz:  

 “as a relatively organized body of considered thought, rather than just what anyone 

clothed and in his right mind knows, …. but perhaps the most important is that it is an 

inherent characteristic of common-sense thought precisely to deny this and to affirm 

that its tenets are immediate deliverances of experience, not deliberated reflections 

upon it”.( Geertz:1987:75)  

Neste, poderíamos ligar o senso comum ao direito espontâneo, exercido e protegido por 

todos, que agiriam conforme a norma sem existir reflexão, mas, por ser produto do cotidiano, 

da experiência individual e coletiva dos destinatários da norma. Assim, ligaríamos o direito 

como um fato cultural, vinculado, também, com sentido comum da norma que também 

relaciona com a influência cultural no Direito, pensamento, este, é corroborado com o 

pensamento de Gustav Radbruch (1997:45), quando escreve: “O direito é um facto ou 

fenómeno cultural, isto é, um facto referido a valores.” 

Clifford Geertz (1987: 81 e 82) nos apresenta um exemplo de como esta sistematização 

cultural, intrínseca ao senso comum, teria reflexos sobre as questões dos direitos, ao discorrer 

sobre as diferentes formas de tratamento quanto o hermafroditismo em diferentes contextos 

culturais. Partindo por demonstrar a construção dos papéis sociais e as formas aceitas (da 

masculinidade e da a feminilidade), pelo senso comum, e, no problema criado, ao mesmo, 

quando pensamos em hermafroditismos que é a quebra destes papéis sociais que “para além 

de surpresa empírica; é um desafio cultural” (Geertz:1987:81) e, um problema de cunho 
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jurídico especialmente quanto da formas de tratamento a esta questão. Diz ele que, enquanto 

aos Americanos, esta questão, seria considerada como uma questão moral e legal, e resolvidas 

com questionamentos sobre possibilidade de casamento, certidão de nascimento, serviço 

militar obrigatório. Na tribo de Naharo, tribo americana, a aceitação dos hermafroditas em 

que a intersexualidade é considerada como anormal, mas ao invés de evocar horror 

invocariam admiração e reverência, resolvendo a questão através da transferência de bens e 

direitos ao hermafrodita, que possuiria dois sexos por isso considerado como superior. Por 

fim, uma terceira situação em África, em que os hermafroditas seriam considerados como erro 

de Deus, por isso seria o motivo da exclusão familiar, dos direitos de herança e até mesmo a 

pena de morte.  

Assim o autor procura sublinhar que o direito, encarregado das resoluções aos conflitos, 

existe em uma sociedade e é sempre situado e localizado, seja qual for o modelo usado para 

descrever as suas relações e os contextos sociais, simbólicos, políticos e económicos. As 

soluções jurídicas são sempre contingentes em relação, ao ambiente, ou seja, seriam sempre 

locais, mesmo, quando falamos em universalismo dos ideais dos Direitos Humanos. 

Como direito hierarquicamente superior, o Direito Constitucional, também, seriam o 

reflexo dos aspectos culturais e históricos de uma determinada comunidade. Como escreveu 

José Melo Alexandrino: “tanto o Estado como o Direitos Constitucionais estão condicionados 

pela histórica esse grande turbilhão a qual por sua vez, constitui função, designadamente, do 

contexto cultural.” (Alexandrino: 2010:16) Montesquieu (1989) em seu livro Cartas Persas, 

nos apresenta a relação entre sistema cultural, moral, sociedade, direito e organização do 

Estado. 

Peter Häberle (2000:31) escreve sobre a importância da cultura na conjuntura do Direito 

Constitucional, este, considerado como documento que exprime o sentido coletivo de uma 

Nação, seus anseios, formas de resolução de conflitos, valores, princípios. Ele salienta a 

importância dos destinatários da Carta Magna, ou seja o povo, na construção e atualização 

deste documento e a maneira de melhor exprimir os aspectos culturais das pessoas da 

abrangência da Constituição. E assim, propõe a criação de um novo paradigma de 

hermenêutica constitucional que respeite a pluralidade cultural, inerente a comunidade e, 

assim, pavimente o caminho à construção de uma sociedade aberta.   

Para esta construção, de uma sociedade aberta, seria necessária o entendimento da cultura, 

também, como uma realidade aberta, e, como tal, considerá-la como uma estrutura pluralista 

de atores e grupos políticos, representados e participantes deste entendimento aberto de 
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cultura e de sociedade. Desde modo, há a possibilidade de ligação do aspecto antropológico, 

descrito por Clifford Geertz, segundo o qual “o ser humano ostentaria necessidades culturais e 

respostas a problemas de maneira diferenciada (Geertz:1983:75)” e que caberia ao Direitos 

Constitucionais,(Häberle:2000:31) como “fragmento de ese algo llamado «cultura», 

(Häberle:2000:32) a concretização desta realidade e desta necessidade cultural.  

Peter Häberle, mesmo através de um conceito diferente, se inspira na sociedade aberta 

descrita por Karl Popper (1974:188), para a construção de sua teoria. Segundo eles, haveria 

dois tipos de sociedade: a fechada e a aberta. A sociedade aberta de Peter Häberle relaciona-

se, entretanto, diretamente com a superação do modelo de hermenêutica constitucional 

tradicional, que faria parte do modo de pensamento de uma sociedade fechada. E sua 

substituição para um novo modelo de interpretação constitucional, de abertura para a 

participação de grupos e atores sociais, para além, dos atores tradicionais, ou seja, os juízes. 

Este, seria o único caminho possível à construção de um sentido mais justo da norma 

constitucional que exprimisse a cultura e a pluralidade da sociedade aberta. Proporcionando o 

resgate da essência, do sentido comum de uma Constituição, como documento fundante e 

representativo de um Estado e de seu Povo.  

O que Peter Häberle propõe, por conseguinte, é o abandono do modelo de interpretação 

característica da sociedade fechada, que prioriza os procedimentos formalizados sem a 

participação popular e que geraria um empobrecimento em seu conteúdo. E recomenda, em 

substituição, um modelo de mudança radical paradigmática que seria a concretização e 

internalização da democracia participativa na interpretação constitucional, e assim, que seja 

garantida a participação da sociedade, na interpretação da norma, e não apenas os operadores 

oficiais da norma. 

A Constituição considerada como arquétipo (Häberle:2000:35) da teoria democrática, e, 

como tal, seria composta de elementos reais e ideais, estatais e sociais, todos, localizados em 

um único Estado Constitucional. Por conseguinte, faz-se necessário a participação direta ou 

indireta dos destinatários da norma que passam a fazer parte, indissociável, do processo de 

hermenêutica constitucional, já que; todo aquele, que viveria no contexto regulado por uma 

norma, direta ou indiretamente interpreta esta norma em sua vida cotidiana.  

Logo, para Peter Häberle, os destinatários da norma deveria ser um participante ativo, 

neste processo de interpretação, especialmente porque forneceriam os elementos culturais e o 

sentido comum da comunidade, quanto ao problema suscitado e, apontariam os caminhos a 

atualização e uma perfeita interpretação da mesma. 
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Portanto, esta nova hermenêutica constitucional estaria ligada com as questões atuais de 

assunção de um novo modelo democrático, que seria o da democracia participativa, em 

detrimento de um modelo de democracia meramente representativa, que seria típico das 

sociedades fechadas.  

A luz do conceito da democracia representativa, e por conseguinte o modelo de sociedade 

fechada, “a democracia seria considerada apenas um procedimento para a tomada das 

decisões políticas e administrativas,” (Santos: 2002:44) os indivíduos das sociedades das 

massas não teriam condições morais e racionais de tomar uma decisão política ou 

administrativa, e o processo democrático se esgotaria pelo processo de eleição. 

Este modelo de hermenêutica constitucional tradicional centra-se na ideia de que a solução 

jurídica estaria unicamente no sistema judiciário, a norma teria a função precípua de fornecer 

um relato abstrato à solução de todos os problemas jurídicos, e por tanto, sociais. O Juiz, 

como intérprete único da regra, caberia a função de, exclusivamente, identificar no 

ordenamento jurídico, a norma aplicável ao problema revelando a sua solução jurídica.  

Por sua vez, a hermenêutica jurídica tradicional, fundamentada na sociedade fechada, tem 

sua matriz teórica alocada no positivismo jurídico, sustenta uma teoria da interpretação 

mecanicista, onde a hermenêutica é considerada como um conjunto de métodos e técnicas 

destinados a interpretar a essência da norma que faria parte de um problema normativo e 

metodológico. 

Para o positivismo jurídico, parafraseando Norberto Bobbio, “o Direito é um fato e não um 

valor.” (Bobbio:1995:131) Estaríamos, segundo a concepção jus positivista, diante do 

formalismo científico, uma concepção formalista da ciência jurídica em que a interpretação da 

norma dá-se por absoluta prevalência as formas e da lógica aos moldes da ciência moderna. A 

hermenêutica tradicional é a mera adaptação do fato à norma, ou seja, o jurista deve 

interpretar o direito abstendo-se de formular juízos de valor, aos moldes do cientista quando 

interpreta os dados científicos. Esta superação subjetiva na ciência que deriva do formalismo 

científico do direito, ou melhor, a objetividade científica separou o direito da moral, e passou 

a compreender o fenômeno jurídico como uma emanação imperativa e coativa do Estado, e 

neste, o sistema jurídico é construído como um sistema fechado, axiomatizado e 

hierarquizado de normas.  

Nesta maneira de entender o direito, sinteticamente, a interpretação seria, apenas, sob o 

caráter normativo-metodológica, ou seja, por um conjunto de métodos e técnicas destinado a 

interpretar a norma baseada no direito construído pelo legislador. O direito seria 
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compreendido apenas como sendo a lei e, como consequência, tudo o que não for lei estaria 

fora da ciência jurídica, o direito como ciência passa a fundar-se em juízos de fato (leis, 

prazos) e não em juízos de valor, e assim esvazia o debate sobre a legitimidade e a justiça. E 

por conseguinte, por este sistema tradicional de interpretação há o distanciamento do direito 

da realidade social em que está inserido, como bem escreve Norberto Bobbio, na passagem 

abaixo:  

“ Isto é, aos conceitos jurídicos abstractos e às deduções puramente lógicas que se possam 

fazer com base neles, com prejuízo da realidade social que se encontra por trás de tais 

formas, dos conflitos de interesse que o direito regula, e que deveriam (segundo os 

adversários do positivismo jurídico) guiar o jurista na sua actividade interpretativa.” 

(Bobbio:1995:221)  

Conclui-se que o positivismo jurídico revela-se limitado e insatisfatório especialmente 

quando, observamos que o direito não se resume a um sistema fechado de regras legais e, por 

conseguinte, abriu margem para que fossem oferecidos novos tratamentos cognitivos ao 

fenômeno jurídico. Hodiernamente, busca-se conceber a ordem constitucional como um 

sistema plural, dinâmico e aberto aos fatos, valores e a realidade social, por tanto ligado a um 

outro tipo de democracia. 

Neste segundo, de sociedade e de hermenêutica, “a democracia revela-se através de uma 

nova gramática de organização da relação entre o Estado e a sociedade,” (Santos: 2002:50) e 

não se resumiria, apenas, através de uma engenharia institucional de determinação dos 

procedimentos para a escolha dos representantes, mas, sim, “implicaria abordar os aspectos 

culturais desta sociedade” (Santos: 2002:51) de forma a criação de um mundo comum, como 

escreveu Hannah Arendt, em que nesta esfera pública todos os seres humanos fossem capaz 

de problematizar as condições de desigualdades da esfera privada. 

Para garantir esta pluralidade, a política deve procurar fomentar os processos, racionais, de 

discussão e de deliberação. E consequentemente, há a modificação do processo de 

representação dos governantes, para um processo coletivo do poder político realizado através 

da apresentação e discussão de posicionamentos e opiniões entre iguais. 

Neste, o senso comum, assume uma importância até então negada: da construção destes 

consensos políticos (e jurídicos) de forma a permitir a associação entre a pluralidade: de 

atores, de experiências e dos pontos de vista sobre determinada questão, e por conseguinte, a 

construção de um novo acordo político-jurídico, no qual, estaria representado a diversidade 

cultural, econômica e social de qualquer sociedade.  
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Este novo modelo democrático, deve ser levado ao campo do direito, em especial quando 

falamos na construção e na interpretação de uma de norma constitucional, é o que defende 

Peter Häberle ao dar a enfâse na participação e na cidadania ativa dos cidadãos, para que 

possam se reconhecer como titulares e planeadores dos direitos fundamentais, e como 

consequência, ocorreria a real praxis social dos direitos fundamentais e estes seriam mais 

justos por representarem o que seria o justo local. 

Neste, novo processo hermenêutico há a constatação de que as normas jurídicas, por vezes, 

não conseguem exprimir a solução dos problemas jurídicos, ou seja, nem sempre a abstração 

da lei consegue ser a resposta adequada as questões constitucionais. E diante disso o papel do 

intérprete original da norma muda por completo, ele transforma-se em co-participante do 

processo de construção da norma, em que esta é produzida através da participação e consulta 

popular quanto ao sentido que a comunidade espera que seja esta norma.  

Assim, os intérpretes naturais, seriam, em verdade, intermediadores entre a norma 

constitucional e os membros da comunidade da abrangência desta norma, e com isso, o 

processo hermenêutico muda por completo, ao invés de se questionar sobre qual seria a 

intenção do legislador original (que seria a grande questão hermenêutica de uma sociedade 

fechada) por este novo processo hermenêutico o objetivo seria saber: o que população espera 

que seja considerado como seus Direitos Constitucionais, quais direitos e interpretações 

acompanhariam as mudanças sociais de um povo. 

A proposta é de uma nova grade de compreensão das relações entre direito, moral e 

política, em que as regras fossem abertas aos sentidos comuns das comunidades, consideradas 

como parte integrante da cultura, e que seus posicionamento e práticas cotidianas sejam 

respeitadas no momento da interpretação constitucional com forma de inserir o direito no 

sistema cultural da comunidade. Desta diversidade cultural, que surgira do próprio processo 

de interpretação seria o próprio elemento unificador e fundamento da sociedade aberta. 

Processo que só assim estaria em consonância ao que representa uma Constituição, que para 

além de um conjunto de normas seria a própria expressão máxima de um povo, seus desejos e 

esperanças. Conforma Peter Häberle escreve na passagem abaixo: 

 Constitución no significa única y exclusivamente ordenamiento jurídico para juristas, que 

esto han interpretar siguiendo las viejas y también las más modernas reglas exegéticas de 

su arte, sino que igualmente sirve de hilo conductor para todo ciudadano, lego en cuanto a 

la ciencia jurídica se refiere. La constitución no se limite sólo a ser un conjunto de textos 

jurídicos o un mero compendio de reglas normativas, sino la expresión de un cierto grado 
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de desarrollo cultural, un medio de autor representación propia de todo un pueblo, espejo 

de su legado cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos.( Häberle:2000:34)  

As constituições como ciência da cultura, passam a ser um documento que representa e é 

obra de todos os membros da sociedade, representam “sus raíces y ethos a nivel personal y 

coletivo de su íntima imbricación con sus estructuras políticas respectivas, etc 

(Häberle:2000:34) ” é a expressão de todos os membros da comunidade, e acompanha todo o 

transcurso natural da vida em sociedade. Ou nas palavras de Häberle transforma-se em uma 

“letra viva, em que:  

“entendiendo por letra viva aquellas cuyoi resultado es obra de todos los intérpretes de la 

sociedad abierta, son en su fondo y en su forma expresión e instrumento mediador de 

cultura, marco reproductivo y de recepciones culturales, y depósito de futuras 

«configuraciones» culturales, experiencias y vivencias y saberes”.( Häberle:2000:34) 

E para a construção deste documento vivo, que represente a sociedade, dever ser 

fundamental na ordem democrática e pluralista da Constituição, estando abalizada na sua 

força normativa, no desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais e no 

desenvolvimento da jurisdição constitucional. Assim, surge uma nova hermenêutica através 

da "democratização da interpretação constitucional, e por esta nova teoria deve ser garantida, 

como característica sine qua non a influência da teoria democrática. Portanto torna-se é 

impensável uma interpretação da Constituição sem o sentido comum que o cidadão confere a 

norma, sem as práticas cotidianas e culturais de um povo sobre suas regras, esta ligação entre 

Constituição e sentido comum, seria o único caminho para que se garanta a introspecção da 

norma e respeito da essência da lei fundamental.  

Ressalto que, todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma é, indireta ou 

diretamente, um intérprete desta. Como escreve Häberle. Mas quando o destinatário da norma 

participa do processo hermenêutico cria-se um sentimento comum de construção coletiva e de 

pertença ou identidade a um Estado.  

Aqui, não se cuida tão-somente da práxis estatal de alargamento aos sujeitos que podem 

interpretar e influenciar a criação da norma, cria-se em um sentido específico, uma acepção 

mais ampla de interpretação da norma através de conceitos da democracia participativa, que 

traz em seu conceito uma forte necessidade dos mecanismos de representatividade. Assim, 

mesmo existindo a possibilidade de ser ouvido no processo de interpretação, conferindo-a o 

sentido social a norma constitucional, estes novos participantes não seriam os intérpretes 

principais da Constituição esta condição seria, ainda, conferida aos intérpretes naturais da 
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norma como forma de melhor inseri-las nas regras e nos direitos mínimos a serem 

respeitados, como os Humanos e Fundamentais. Portanto, subsiste sempre a responsabilidade 

da jurisdição constitucional aos Tribunais Constitucionais, aos moldes da democracia 

participativa, que contém em seu centro, elementos da representativa, assim os Tribunais 

Constitucionais pronunciam, em geral, a última palavra sobre a interpretação. 

Por esta nova hermenêutica constitucional, com a participação de uma a esfera pública 

plural, harmoniza e constrói uma mediação entre o Estado, representado pelos intérpretes 

originais da norma e a sociedade, ou seja, as pessoas comuns. Cria-se, assim, não uma norma 

constitucional fundamentada apenas em uma coercitividade estranha, mas na realidade social 

e nos sentidos da comunidade em que está inserida.  

Os Estados Unidos da América foi um dos primeiros países que atentaram para a 

necessidade da participação da população para melhor atualizar Constituição através dos 

aspectos culturais e do sentido da comunidade, que estão em constante mutação, e que assim 

refletissem os desejos da sociedade de sua abrangência  

Neste, novo processo de participação popular, na interpretação das leis, teve como um 

expressivo exemplo, a luta feminista de procura de igualdade dos direitos e a proibição da 

discriminação entre homens e mulheres, que ficou conhecido como Equal Rights 

Amendment.
3
Um processo que iniciou na década de 192,3 através da mobilização do 

movimento feminista. Em meados do dia da década de 70, após uma ampla mobilização dos 

movimentos feministas americanos, para que o Congresso alargasse a décima quarta emenda 

e proibisse a discriminação por motivos de gênero, mas que teve uma forte derrota. E diante 

desta, e da não representatividade ou desejo do Congresso na defesa dos direitos das 

mulheres, o movimento feminista passa a utilizar novos mecanismos de luta, entre eles a 

constitucionalização do conflito, e acionaram a Suprema Corte Americana que começou a 

interpretar a décima quarta emenda de forma a evitar toda as formas de discriminações contra 

as mulheres, este longo processo de luta que ficou conhecido como ERA - Equal Rights 

Amendment, decisões que foram, posteriormente, ratificadas em todo o território americano 

em 1972. 

Este processo, segundo o Robin West, modifica o que seria entendido como Constituição 

nos Estados Unidos da América através “an invitation to social activists, whether or not 

legally trained, to participate more frequently and self-consciously in the umbrella of social 

processes commonly referred to as "popular constitutionalism.” (West: 2006:1465) 
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Este caso, passa a ser muito expressivo quanto a possibilidade de participação popular na 

hermenêutica constitucional, especialmente, pela constatação de que “social movements 

change the ways Americans understand the Constitution” (Reva:2006:1323) Os conflitos 

constitucionais e a cultura constitucional poderiam criar uma nova forma de entendimento, 

orientando os encarregados de interpretar a norma para a abertura de novos atores. 

A cultura constitucional, diferente do que seria empregado na teoria constitucional, seria 

para este trabalho, relacionada com a abertura, dos encarregados de interpretar a norma, aos 

entendimentos, sentimentos e sentidos comuns dos cidadãos que são os destinatários da 

mesma, de forma a orientar as mudanças constitucionais e assim estas reflitam as mudanças 

da sociedade. Como ocorreu no caso da Equal Rights Amendment que segundo Reva Siegel: 

“ERA proponents correctly anticipated that officials responsible for interpreting the 

Constitution might respond to the shifts in popular opinion that a campaign to amend the 

Constitution produced, even if, by formal measures, the People endorsed the status quo.” 

(Reva:2006: 1326) 

Ao interpretarem, segundo os anseios da população, e com respeito a esta parcela da 

população, foi “crucial to securing the Constitution's democratic authority”. (Reva: 

2006:1326)”Mesmo existindo várias ressalvas quanto a medida das influências e das formas 

democráticas, que podem, em alguns casos, representar ameaças à Constituição quando não 

observadas os próprios limites fornecidos pelos Direitos Humanos e Fundamentais.  

É necessário reconhecer que o domínio popular, na hermenêutica constitucional, coloca em 

xeque a distinção entre justiça e política, já que a cultura constitucional passa a mediar a 

relação entre direito e a política, e neste caso, possibilita as promulgações de novos 

compromissos sociais definidos pela sociedade, além de que “a deliberação popular sobre as 

questões constitucionais, promove o apego dos cidadãos à Constituição.” (Reva:2006:1326)  

No Brasil, esta nova forma de hermenêutica constitucional foi usada em ações 

constitucionais, como forma de atualizar as decisões da Suprema Corte aos anseios da 

população, e assim, garantir que a Constituição espelhe a vontade popular. A constituição 

como documento constitutivo de um povo deve acompanhar as evoluções sociais de um país, 

e evoluir com ele.  

Este processo de atualização, da vontade do povo, é realizado através do instituto de 

amicus curiae, que é a forma de participação no processo de interpretação das decisões que 

serão proferidas pelo Superior Tribunal Federal. Apresentou, como julgamento mais 

expressivo, quanto a possibilidade da participação popular, na hermenêutica constitucional, o 
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julgamento do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 

4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº.132, que referia 

a aceitação da união estável entre pessoas do mesmo sexo, e com isso, a garantia da proteção 

jurídica e direitos como previdência social, plano de saúde, a companheira e aos filhos que 

foram adotados por uma das partes.  

A constitucionalização deste caso ocorreu já que, o Brasil, contrariamente a uma grande 

parcela dos países do ocidente, não considera como família as relações entre homoafetivos: 

não reconhecendo a união estável, a adoção e impossibilita a celebração do casamento. 

Assim, a discussão, na sede do Superior Tribunal Federal, procurou a atualização social do 

que seria considerado como família expresso no artigo 226 da Constituição Federal, em 

especial, quanto a possibilidade do reconhecimento da união estável pelos casais 

homoafetivos que, hoje em dia, é uma prática socialmente aceita e cotidiana em qualquer 

sociedade moderna. 

Neste processo hermenêutico houve a constatação de que a norma constitucional não 

exprimia a cultura e a prática cotidiana, por não considerar e reconhecer a família 

homoafetivos, motivado por preconceitos morais e religiosos, que impedia a transformação de 

uma prática social cotidiana, o casamento de homoafetivos, em direitos reconhecidos pela 

Constituição.  

Neste caso, o papel dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecerem a união 

estável, transforam-se em co-participantes do processo de construção da norma, e, mediadores 

entre os destinatários e a própria norma. E ao permitirem a participação dos interessados, 

conferiam, aos mesmos, a sensação ou o sentimento de que seriam planeadores e construtores 

da norma.  

Esta mediação foi realizada através dos Amie Curiae,
4
que após a abertura do espaço à 

participação, nas audiência públicas, várias entidades políticas como: Associações, Grupos e 

Movimentos Sociais, se cadastraram para participarem do processo como representantes do 

desejo popular.  

                                                           
4 Foram Amie Curiae neste processo: Conectas Direitos Humanos, EDH – Escritório de Direitos Humanos do Estado de 

Minas Gerais, GGB Grupo Gay da Bahia, ANIS Instituto de Bioética, Direitos Humanos e de Género, Grupo de Estudo em 

Direito Internacional da Universidade de Minas Gerais, GEDIUFMG, Centro de Referência de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestir, Transexuais e Transgénicos do Estado de Minas Gerais Centro de Referência GLBTT, Centro de luta pela livre 

orientação sexual CELLOS, Associação de Travestis e Transexuais de Minas Gerais, ASSTRAV, Grupo Arco-íris de 

Conscientização Homossexual, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, ABGLT; 

Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBFAM, Sociedade Brasileira de Direito Público, ABDP, Associação de Incentivo 

à Educação e Saúde do Estado de São Paulo, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e Associação Eduardo 

Banks.  
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Urge salientar que, estiveram presentes, associações que defendiam o reconhecimento da 

União estável aos casais homoafetivos, como, associações que eram contrárias a este novo 

conceito de família, por exemplo, a CNBB- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e a Associação Eduardo Banks que sempre se posicionaram contrários a aceitação, 

esta última, inclusive protocolando recursos após o julgamento do mérito em plenária, e, que 

foi negado. 

Neste, novo processo de interpretação, parece assemelhar, com as máximas Kantianas do 

universalismo dos julgamentos reflexivo característico do senso comum. O pensar por si, seria 

o caso particular, o primeiro momento que o intérprete da norma ao iniciar o julgamento, o 

primeiro olhar do juiz perante o jogo frio de argumentos e dos próprios pré-julgamentos.  

O julgar no lugar com outro, que ocorre quando se convida, ao processo de interpretação 

constitucional, que pessoas com interesse na lide, ou com elevado saber sobre determinado 

problema constitucional para que discorra sobre determinada possível solução. De maneira a 

fornecer meios para um olhar diferenciado às questões do julgamento constitucional. 

E por fim, julgar em consonância com a comunidade, ocorreu já que no acórdão, os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal fundamentaram suas decisões- posteriormente a 

oitiva de associações e movimentos que tratam com a questão da homoafetividade e, por 

conseguinte, insere o próprio julgamento na cultura e nos próprios tópicos comunitários, 

limites definidos pela Constituição, como nos parâmetros delineados pelos Direitos Humanos 

e Fundamentais, que por sua essência são os representantes do espírito e desejo e expressão da 

própria comunidade, como a procura da pluralidade social e a fraternidade que são princípios 

norteadores da Constituição brasileira.  

Neste acórdão a Corte Constitucional brasileira, apresentou a importância deste processo 

na atualização dos direitos às novas formas de relacionamento aceitas pela sociedade, ao 

julgarem através do procedimento aberto de interpretação, respeitaram, a essência da 

Constituição que é ser um documento que representa e é obra de todos os membros da 

sociedade, e que deve expressar a pluralidade inerente a comunidade. Assim, a Constituição 

passa a ser, realmente, a expressão de todos os membros da comunidade, acompanha todo o 

transcurso natural da vida em sociedade, transformando-se em uma “letra viva da sociedade 

que organiza” como salienta Peter Häberle. 

Sobre esta evolução da sociedade, observada nos julgamentos e na vida cotidianos das 

pessoas que fazem parte do povo, cria a necessidade do acompanhamento dos Direitos 

Constitucionais, como escreveu o Ministro Luiz Fux e assim decidiu: 
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Como já se sabia em Roma, ubi societas, ibi jus (onde está a sociedade, está o direito) -o 

direito segue a evolução social, estabelecendo normas para a disciplina dos fenômenos já 

postos. Não é diferente neste caso: o ato de constituição da união homoafetiva existe, 

ocorre e gera efeitos juridicamente relevantes, que, portanto, merecem tratamento pelo 

direito. (STF: Ministro Luís Fux. 2011. ADI nº. 4277 e ADPF nº.132p.61) 

Ainda a parte abaixo 

Ubi societas ibi ius, onde há sociedade há o Direito. É, se a sociedade evolui, o Direito 

evolui, e a Suprema Corte evolui junto, porque ela é a intérprete maior desse Direito que 

transcende aos limites intersubjectivos de um litígio entre partes. ((STF: Ministro Luís Fux. 

2011. ADI nº. 4277 e ADPF nº.132p.61) 

Ainda a parte abaixo: 

A verdade é que o mundo mudou. A sociedade mudou e, nos últimos anos, vem se 

ampliando a aceitação social das parcerias homossexuais constituídas com o objetivo de 

formação de entidades familiares. A par de quaisquer juízos de valor, há um movimento 

inegável de progressiva legitimação social das uniões homoafetivos, o que se verifica, com 

particular agudeza, no campo previdenciário. (STF: Ministro Luís Fux. 2011. ADI nº. 4277 

e ADPF nº.132p.71) 

Ou ainda,  

A homoafetividamente, como hoje em dia mais e mais se fala, talvez para retratar o 

relevante fato de que o século XXI já se marca pela preponderância da afetividade sobre a 

biologicidade. (STF: Ministro Luís Fux. 2011. ADI nº. 4277 e ADPF nº.132p.61) 

Quanto, a necessidade do Direitos Constitucionais unir-se ao senso comum, e desta forma, 

permitir e fomentar a pluralidade de atores sociais na discussão sobre o mundo comum, que é  

organizado pela Constituição. Esta decisão, corroborou, com este pensamento de construção 

ao sentido comum da norma, e assim, escreveu o Ministro Joaquim Barbosa: 

As sociedades pluralistas atuais- isto é, as sociedade marcadas pela presença de uma 

diversidade de grupos sociais com interesses, ideologias e projetos diferentes, mas sem que 

nenhum tenha força suficiente para fazer-se exclusivo ou dominante, portanto, estabelecer 

a base material da soberania. (STF: Ministro Joaquim Barbosa. 2011. ADI nº. 4277 e 

ADPF nº.132 p:117) 

Quanto as novas funções suscitadas, pelo novo processo de interpretação constitucional, 

em que há a modificação do papel do julgador e da justiça, transformando-os em co-

participante do processo de construção da norma, na procura do que a sociedade esperaria da 



 
49 

 

decisão e de quais interpretações acompanhariam as mudanças sociais de um povo, assim, o 

Ministro Joaquim Barbosa, nesta mesma decisão assim escreve:  

Visivelmente nos confrontam aqui com uma situação em que o Direito não foi capaz de 

acompanhar as profundas e estruturais mudanças sociais, não apenas entre nós brasileiros, 

mas em escala global. É precisamente nessas situações que se agiganta o papel da Cortes 

Constitucionais, segundo o conhecido pensamento israelense Aaron Barack. Para Barack, 

as Cortes supremas e Constitucionais devem fazer a ponte entre o mundo do Direito e a 

Sociedade, isto é, cumpre-lhes fazer o que ele mesmo qualifica como BRIDGING THE 

GAP BETWEEN LAW AND SOCIETY. (STF: Ministro Joaquim Barbosa. 2011. ADI nº. 

4277 e ADPF nº.132p.117) 

Em sua obra dedicada ao tema, o Ministro Barroso (2011) comenta a hermenêutica que 

mais reflete a realidade em que vivemos: 

“[...] a interpretação constitucional, como a interpretação jurídica em geral, não é um 

exercício abstrato de busca de verdades universais e atemporais. Toda interpretação é 

produto de uma época, de um momento histórico, e envolve as normas jurídicas 

pertinentes, os fatos a serem valorados, as circunstâncias do intérprete e o imaginário 

social. A identificação do cenário, dos atores, das forças materiais atuantes e da posição do 

sujeito da interpretação constitui o que a doutrina denomina de pré-compreensão. É hoje 

pacífico que o papel do intérprete não é – porque não pode ser – apenas o de descobrir e 

revelar a solução que estaria abstratamente contida na norma. Diversamente, dentro das 

possibilidades e limites oferecidos pelo ordenamento, a ele caberá fazer, com frequência, 

valorações in concreto e escolhas fundamentadas”. (Barroso:2011:25) 

Neste processo, demonstra o retorno à importância dos julgamentos coletivos das pessoas 

comuns, no âmbito da interpretação constitucional, como forma de garantir o retorno aos 

aspectos culturais da sociedade, e como atualização do direito e apresentando-se como 

mecanismo de pré-compreensão do Juiz à atualização da Constituição de um Estado. 

Permite à construção de uma sociedade democrática, através da garantia de um amplo 

escrutínio sobre os caminhos sociais, que através do senso comum e as suas máximas para a 

universalidades do julgamento, resgatam a justeza das regras constitucionais, já que, 

passariam a refletir próprio justo real de uma determinada sociedade, evitaria, inclusive, os 

julgamentos pessoais, repletos de preconceitos e egoísmo, que muitas vezes, observamos nos 

julgamentos, e até mesmo na própria norma, que espelham apenas o pensar de uma pessoa, ou 

um grupo, como ocorre em um sistema de sociedade fechada.  
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Neste novo paradigma Constitucional, a partir, também, do conceito de senso comum, e do 

que este relaciona: pluralismo, consenso, cultura, reciprocidade, pode ser a garantia de um 

julgamento a partir da inclusão do outro, com o pensar com o outro, e, no lugar do outro. 

Permite reconhecer a alteridade inerente à universalidade e a intersubjectividade dos 

envolvidos no processo de julgamento que reflete e tem importância à toda a sociedade. Neste 

processo de julgamento, do Supremo Tribunal Federal, analisado no trabalho, foi um exemplo 

interessante, de um julgamento concretizado a partir do amplo escrutínio. 

A apresentação de vários pontos de vista, para que se encontre uma decisão que reflita 

realmente a sociedade, seu povo, seus anseios, seus sentidos comuns, e assim, seja garantida a 

real construção de uma sociedade pluralista e a construção de um mundo comum que garanta 

o pertencimento de todos da sociedade, e evite todo o tipo de preconceito e que todos possam 

trazer suas questões e problemas jurídicos a uma esfera pública.  

Posto que, a concordar com Karl Popper (Popper: 1999: 85ss), o senso comum mesmo que 

não possa ser considerado como ciência, existe muita realidade, muita verdade no que ele 

descreve. E, quiçá, com a revalorização dele seja garantida o retorno do conceito de sensus 

communis como sinônimo de normas que os homens têm em comum na sociedade, pelo 

simples fato de partilharem a mesma natureza humana. Como também, seja garantida a 

interiorização das regras, de forma que elas mesmas se transformem em senso comum, e 

assim, ocorra a partilha de valores e princípios que edificam o espírito público, como 

tolerância e respeito e que, por fim, seja reconstruída o sentido da Constituição que, conforme 

escreveu A Ministra Carmem Lúcia (STF: Ministro Joaquim Barbosa. 2011. ADI nº. 4277 e 

ADPF nº.132p.92), “firma os seus pilares normativos no princípio da dignidade da pessoa 

humana, que impõe a tolerância e a convivência harmônica de todos, com integral respeito às 

livres escolhas das pessoas. 

7.0 Considerações Finais. 

Este trabalho teve como objetivo principal abordar a relação entre direitos fundamentais e 

o senso comum. Para tanto, resgatei alguns sentidos do que seria compreendido como senso 

comum e, procurei relacionar e salientar sua importância nas origens do que entendemos ser 

Direitos Fundamentais, bem como, procurei salientar a importância do senso comum ao novo 

paradigma constitucional de hermenêutica constitucional considerando como caminho à 

atualização do direito aos anseios da sociedade.  

Quanto as origens dos direitos fundamentais, a hipótese levantada era a de que o senso 

comum sempre esteve presente, e exerceu influência, no que entende-se ser direitos 
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fundamentais. Para comprovar tal hipótese, parti do conceito aristotélico sobre senso comum, 

como percepção do mundo, e constatei a ligação do senso comum com o julgamento prático, 

que nos possibilita descobrir o mundo a nossa volta, como também, a continuidade dos 

significados das coisas para além de nós mesmo, assim, pude relacioná-lo com a memória 

social, neste trabalho, do direito e a continuidade de significados que possibilitaria a criação 

de um sentido social, de uma identidade e da consciência coletiva sobre a importância e 

relevância da Lei Fundamental, de maneira a possibilitar a nossa ligação, enquanto Nação, 

como um grupo unido por laços, culturais, atuais, passados e futuros que permitem o nosso 

reconhecimento recíproco.  

O senso comum aristotélico me permitiu observar, também, a alteridade necessária a vida 

comum, proporcionada pelos sentidos comuns e pelas virtudes aristotélicas como a amizade, 

prudência e justiça. A partilha de experiências, palavras, pensamentos e sentimentos comuns 

ampliam e reforça o verdadeiro significado de koinè aisthèsis, na condição de que estariam 

relacionados, com atos reais do julgamento prático, habitual e cotidiano.  

Quando, discorri sobre direitos naturais, racionalidade comum e natureza humana, observei 

como o conceito de direito natural seria, em verdade, criação do próprio senso comum. Com 

isso, pude relaciona-los, me apoiando da análise de vários autores como: Cícero, St. Toma de 

Aquino, Gaio, Montesquieu, Shaftesbury e Giambattista Vico, para quem o senso comum 

representaria o sentimento da humanidade, as virtudes, a racionalidade coletiva e 

expressariam a natureza humana. O senso comum, compreendido como razão comum, seria o 

estopim ao entendimento de direito natural, e por conseguinte, do Direito Fundamental. O 

sensus communis seria natural a todos homens, que procuraram meios para a construção da 

cooperação social. Sendo, esta, essência e a principal da ideia dos Direitos Fundamentais, 

como a grande expressão dos valores fundantes de uma sociedade.  

Na teoria contratualista, especialmente a de Rousseau, pude demonstrar que o senso 

comum, também, indica a sua importância, na definição da Constituição que seria a expressão 

simbólica desde acordo coletivo. O senso comum expressaria a vontade moral da sociedade 

para a construção de tal acordo, seria a disposição organizada de sentido que estruturaria a 

associação política original dos homens, uma espécie de consciência coletiva do certo e do 

justo, que estaria relacionada com os ideais da modernidade: liberdade, fraternidade, justiça, 

igualdade, e expressaria, aquele sentimento coletivo de auto-obrigação quanto ao seguimento 

de tais normas.  
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A importância do senso comum estaria presente, também, na idealização da própria 

Constituição, que pude demonstrar quando discorri sobre as obras de Thomas Paine, no qual 

há a união entre o sentimento comum com a Constituição, que, para o autor seriam formas de 

rupturas as ordens anteriores. Aquele, surgido dos julgamentos coletivos das pessoas comuns 

que passam a não aceitarem as antigas práticas e ao proporem: novos caminhos, limitações 

dos poderes e tratamentos que teriam na Constituição o ápice simbólico de suas 

reivindicações. Para ele tanto a Constituição como o senso comum, seriam, assim, Revoluções 

políticas, jurídicas e civilizacionais.  

Esta nova ordem, construída após as Revoluções do século XVIII, expressaria uma nova 

ordem política fundamentada sob o pilar da vontade popular. Ou seja, o senso comum adquire 

uma condição política de escolha de legitimidade de governos e normas. Mas, pelo processo 

de positivismo jurídico, há o enfraquecimento do senso comum e das características inerentes 

ao conceito de sensus communis, já que só estaríamos obrigados a fazer aquilo que é 

determinado por lei. Devido especialmente, a monopolização da produção jurídica por parte 

do Estado e o surgimento do fetichismo da lei, ou seja, da vulgarização da positivação e da 

fabricação da lei como único caminho a organização social, destinada a suprir, como se fosse 

um aparelho ortopédico, a ausência, cada vez mais notada, do sentido comum.  

Estaríamos diante de outra questão insistentemente salientada, por este trabalho, o 

enfraquecimento, ou a desconsideração do senso comum, produto do positivismo, e seus 

reflexos ao campo do direito e da justiça, especialmente tratada quando analisei os trabalhos 

de Hannah Arendt, que salienta a ausência do senso comum, quando, refletiu sobre as 

condições da modernidade, que possibilitaram as grandes violações dos direitos dos homens e 

o surgimento dos regimes totalitários.  

Ela evidência a importância do senso comum, a partir das consequências sociais de sua 

ausência, ou seja: da impossibilidade de discussão e construção coletiva das soluções aos 

problemas coletivos, e, o não reconhecimento do outro, nas discussões do espaço público. 

Processo que teve, como expressão máxima, a criação do totalitarismo, uma visão extrema do 

que ter-se-ia transformado a condição humana moderna, que seria exatamente o 

enfraquecimento do senso comum, ou seja, do sentimento da coletividade.  

Através dos trabalhos de Hannah Arendt, pude demonstrar, outra importância do senso 

comum ao direito, a partir de sua ligação com a política, especialmente, na possibilidade do 

senso comum de abrir espaços aos consensos e as formas democráticas de resolver os 

conflitos: através do diálogo, da discussão de persuasão em detrimento da violência e da 
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coerção. Assim, o senso comum seria a procura de um acordo, na diversidade de pontos de 

vista sobre o mundo comum. Envolveria, necessariamente, a pluralidade de atores e pontos de 

vista, e a abertura à possibilidade de um consenso como algo universal. Portanto, a função do 

senso comum é a criação de um espaço público, local de poder manifestar-se sobre os 

assuntos da vida humana, onde as falas possam ser ouvidas e discutidas, onde o “direito a ter 

direito” seria negociado.  

Esta autora, também, me permitiu salientar uma outra importância do senso comum ao 

direito, especialmente aos Direitos Fundamentais, quando escreve sobre a relevância de se 

está inserido em uma comunidade política, como único caminho de ser sujeito de direito, e 

como garantia dos direitos humanos. Salienta a autoridade dos Direitos Fundamentais, e dos 

mecanismos constitucionais de garantia e tutela, surgidos a partir da criação do conceito deste 

instituto jurídico, como a efetivação de uma situação jurídica subjetiva das pessoas, 

consagrada na lei fundamental, como único caminho a evitar as grandes violações dos direitos 

humanos cometidos pelo próprio Estado. 

Outro pressuposto comprovado neste trabalho, foi o de que o senso comum apresenta uma 

importância significativa ao novo processo hermenêutico de Constituição considerada como 

ciência da cultura, já que serviria como instrumento de atualização do direito através do 

respeito do sentido coletivo de determinado povo, salientada na teoria de Rousseau, 

especialmente vinculado a lógica moderna e a necessidade imperativa do Contrato social, que 

deveria ser regido pelos mesmos princípios culturais do senso comum, e assim, garantir a 

identificação entre o homem da natureza e o verdadeiro homem político, quanto da partilha 

dos mesmos sentidos comuns e princípios. Ou seja, a questão da modernidade, na teoria 

contratualista, seria a do direito positivo seguir as regras culturais de um determinado povo, 

que seriam fornecidos pelo sentido comum desta comunidade, através do senso comum dar-

se-ia a garantiria da inalienabilidade da vontade geral. 

A Constituição, como expressão simbólica do Contrato geral, deve expressar e ser o 

reflexo dos aspectos culturais da comunidade em que está inserido, neste comprovo a relação 

entre Lei Fundamental e senso comum, a partir da teoria de Peter Häberle, quando defende 

sobre a importância da cultura na conjuntura do Direitos Constitucionais, já que, a 

Constituição seria um instrumento de expressão coletiva de uma Nação e, deve exprimir o 

sentido coletivo e as formas culturais que Geertz relaciona com o senso comum.  

Esta renovação sociocultural da Constituição, seria garantida pela assunção de um novo 

modelo hermenêutico que objetive a construção da sociedade aberta e, desta forma, o 
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acolhimento de um sistema de interpretação constitucional de abertura à participação de 

grupos e atores sociais, além dos atores tradicionais de interpretação, e desta forma, respeite e 

fomente a pluralidade cultural, inerente a comunidade e, assim, pavimente o caminho à 

construção de uma sociedade aberta, e como tal, permita o resgate da essência, do sentido 

comum de uma Constituição, como documento fundante e representativo de um Estado e de 

seu Povo, como único e possível caminho à construção de um sentido mais justo da norma 

constitucional que exprimisse a cultura e a pluralidade da sociedade aberta.  

Portanto, esta nova hermenêutica constitucional, estaria ligada com as questões de 

assunção de um novo modelo democrático, o da democracia participativa, conforme 

amplamente explorada por este trabalho, que procure e fomente os processos, racionais, de 

discussão e de deliberação na tomada de decisão jurídica.  

Neste contexto, pude comprovar que o senso comum, assume uma importância até então 

negada, da construção destes consensos políticos e jurídicos, de forma a permitir a associação 

entre a pluralidade: de atores, de experiências e dos pontos de vista sobre determinada 

questão. E, por conseguinte, a construção de um novo acordo político-jurídico, no qual, 

estaria representado a diversidade cultural, econômica e social de qualquer sociedade. Neste, 

novo processo os intérpretes naturais, seriam, em verdade, intermediadores entre a norma 

constitucional e os membros da comunidade como salientado pelo Ministro Joaquim Barbosa 

no acórdão estudado, quando discorre sobre a mudança nas funções do intérprete da norma, e 

nesta nova realidade servindo de ponte entre o cidadão e a norma.  

E, e com isso, observou-se que, neste novo processo hermenêutico, há a mudança da 

própria hermenêutica constitucional, que ao invés de se questionar sobre qual seria a intenção 

do legislador original, a grande questão hermenêutica de uma sociedade fechada, por este 

novo processo, o objetivo seria saber: o que população espera que seja considerado como seus 

Direitos Constitucionais, e quais direitos, e interpretações, acompanhariam as mudanças 

sociais de um povo. 

Portanto, a nova proposta é de uma nova grade de compreensão das relações entre direito, 

moral e política, em que as regras fossem abertas aos sentidos comuns das comunidades e que 

seus posicionamento e práticas cotidianas sejam respeitadas no momento da interpretação 

constitucional, com forma de inserir o direito no sistema sociocultural da comunidade, e que 

traduza e represente todos os membros da comunidade, e como consequência, a Constituição 

seja uma letra viva que acompanha o transcurso natural da vida em sociedade.  
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Conforme demonstrado no caso norte-americano da influência dos movimentos feminista a 

interpretação da norma Constitucional, nomeadamente, a décima quarta emenda, que passou a 

ser utilizada, também, para evitar a discriminação por motivos de gênero, garantindo que uma 

prática social: o trabalho feminino e o direito à autonomia e independência feminina sejam 

respeitados, garantidos também pela lei fundamental. No segundo caso, da aceitação da união 

estável por casais homoafetivos, para além de uma prática, já aceita, socialmente, permitiu o 

alargamento do entendimento de família constante na Constituição Federal aos casais 

homoafetivos, e que, como direito fundamental, passe acompanhar a mudança na sociedade, 

independente de juízos de valor religiosos ou morais de exclusão da legitimação da união 

entre homoafetivos.  

Estes dois casos resumidamente apresentados, seriam também, casos interessantes, de uma 

outra relação entre o direito fundamental e senso comum. Mas de forma inversa a acima 

descrita. A interpretação da norma constitucional, produto de um longo processo dialógico e 

democrático propiciado pelo senso comum, poderia passar a ser um instrumento pedagógico 

aos membros da sociedade, especialmente, aqueles distantes do entendimento plural de 

sociedade, que procuram a exclusão e a discriminação destas minorias tratadas neste trabalho: 

mulheres e homoafetivos. E assim, seja a garantida: a essência dos direitos fundamentais, o 

respeito ao ser humano como também, dos princípios jurídicos fundamentais: a dignidade 

humana, a liberdade, a igualdade, a fraternidade (solidariedade),a cidadania (democracia); e 

que a desta forma, sejam práticas cotidianas no tratamento do Estado com seus cidadãos e 

entre os mesmos, 

Outra hipótese, suscitada neste trabalho, foi de que através da relação entre senso comum e 

Direitos Fundamentais, comprova-se e promove-se a condição social do direito, e sob a qual, 

pode-se compreender o direito como uma estrutura à ligação social entre os membros de uma 

comunidade.  

O Direito Fundamental como mecanismo de organização de uma sociedade, seria a 

expressão máxima de uma sociedade, traduziria os anseios da população e os desejos sobre 

caminhos a serem seguidos, sobre: direitos e valores, que partem de um sentido coletivo de 

despertar e conscientização coletiva sobre a importância, admissibilidade e a necessidade de 

determinada Lei que, envolve à luta pelo reconhecimento de seus próprios direitos como 

cidadão, e do reconhecimento dos seus deveres como integrante desta mesma coletividade.  

Este ato de consciência, foi possibilitada por um aprendizado acumulado quanto a 

importância dos valores, princípios e os sentidos das regras jurídicas, que são sedimentados 
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ao longo de toda a experiência social e construído pela consciência política, que confere um 

sentido social ao Direito Fundamental que seria a luta contra: as desigualdades sociais; as 

grandes violações dos direitos do homem; ou mesmo, a procura por respeito e pela igualdade.  

A Constituição, como expressão simbólica desta consciência coletiva, para além de um 

documento cultural é uma criação de uma intencionalidade valorativa objetivada na ordem 

jurídica que emana todas as pretensões de justiça, é, assim, o acordo social que comprovaria a 

ligação de todos os membros da sociedade sobre o mundo comum, que é caracterizado pela 

inter-relação entre os homens, e por conseguinte, também seja garantida a presença de todos 

em uma esfera pública, que envolveria a pluralidade dos homens na procura de um 

entendimento amplo e sinalizaria as condições mínimas à existência coletiva, através da 

criação de um espaço de persuasão e da prática do diálogo em detrimento da violência e da 

coerção.  

Discorrer sobre o senso comum relacionando com o Direito fundamental é inseri-lo na 

possibilidade de julgamento prático inerente ao senso comum, que é o julgamento social e 

reflexivo, construído através de uma racionalidade, que conduz, necessariamente, a condição 

de inserção do posicionamento do outro, neste julgamento, e ainda, ao respeito as próprias 

características socioculturais da comunidade. Desta forma, o resultado deste ato de julgar, 

seria a possibilidade de todos da coletividade enxergarem a mesma realidade e justiça. E, 

quiçá, desta forma, quando relacionada com a hermenêutica constitucional nos livrarmos das 

armadilhas da certeza e da falsa segurança e justiça conferida pelo positivismo jurídico. 

Por fim, só posso concluir afirmando o senso comum sempre teve e sempre terá 

importância ao direitos, especialmente ao Direito Fundamental. Seja porque seria a 

racionalidade necessária a identificação social que garantiu a existência da própria regra; seja 

porque comprova a ligação social, inerente ao direito; Ou ainda, porque pode ser o 

instrumento de inserção do direito como um elemento sociocultural; e assim, permite a 

constantemente atualização do direito, segundo o cotidiano das pessoas, atualmente, garantida 

pelo novo processo hermenêutico que considera a Constituição como ciência da cultura. 

Diante do exposto, senso comum assumirá ainda mais a condição de ser lifeblood do direito, 

garantindo-lhe a vitalidade quanto na definição e o exercício dos Direitos Fundamentais. 
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