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RESUMO 
 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar a Fraternidade 

e o movimento cooperativista, numa iniciativa dos pesquisadores do grupo 

internacional de “Comunhão   e   Direito”   e   dos   seminários   no   Doutorado   em  

Direito da UFSC pelo grupo de estudos em Direito e Fraternidade2. Tem como 

objetivo demonstrar que a filosofia de vida atribuída ao comportamento fraterno 

serviu de motivação para o nascimento das Cooperativas no passado e 

permanece até os dias atuais, pois presente que está na índole do cooperado 

que assume o compromisso voluntário de promover o bem estar de todos os 

                                                           
1Advogado especialista em Direto Processual Penal, Mestre em Engenharia de Produção, Inteligência 
Artificial e Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Doutorando em Direito Internacional 
pela Universidad Autonoma de Assunciom - UAA/ Universidade Federal de Santa Catarina e Membro do 
Grupo de Pesquisa em Comunhão e Direito do CNPq. 
2
Idealizada   pelo   Movimento   “Comunhão   e   Direito”   – composto por um grupo internacional de 

estudiosos e profissionais do direito e tem compromisso de incorporar o princípio da fraternidade nas 
relações dentro das diversas áreas da vida jurídica -, e coordenado na Universidade Federal de Santa 
Catarina pelas Professoras Doutoras Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira e Josiane Rose Petry Veronese.   
 



 

 

seus membros, bem como daqueles que deles dependem para uma vida em 

sociedade primada por uma economia de comunhão.   

PALAVRAS-CHAVES: Fraternidade. Direito. Cooperativismo, Economia de 

Comunhão. 

 

ABSTRACT 

 

This very present article aims to study Fraternity end its cooperative movement, 

as   an   initiative   of   both   researchers   of   the   international   group   “Law   and  

Communion”  and  seminars  on  Law  Doctor’s  degree  of  UFSC,  more  precisely  by  

its  study  group  “Law  and  Fraternity”.  The  general scope here is to show that the 

way of life based on fraternal behaving has always served as true motivation to 

create  cooperatives,  from  past  to  nowadays.  As  a  matter  of  fact,  it’s  inherent  to  

the volunteer spirit the compromise of well fare for every of its members, as for 

everyone else who depends on a society based on communion economy. 

KEY-WORDS: Fraternity, Law, Cooperatives, Communion Economy. 

 

RESUMEN 

 

Este artigo está desarrollado a partir del reto  de estudiar la Fraternidad y su 

movimiento cooperativista, como iniciativa de los pesquisadores del grupo 

internacional  “Comunión  y  Derecho”  y  de  los  seminarios  del  Doctoramiento  en  

Derecho de la UFSC, más precisamente por su grupo de estudios en derecho y 

fraternidad. Se tiene como objetivo demonstrar que la filosofía de vida atribuida 

al comportamiento fraterno ha servido de motivación para el surgimiento de 

cooperativas, desde el pasado hasta hoy día; una vez que está presente en el 

espíritu de los cooperados el hecho de asumir el compromiso voluntario y de 

promover el bienestar de todos sus miembros, así como de aquellos que de 

ellos dependen para una vida en sociedad basada en la economía de 

comunión. 

PALABRA CLAVE: Fraternidad, Derecho, Cooperativas, Economía de 

Comunión. 

 



 

 

INTRODUÇÃO  
 

O termo fraternidade comporta vários conceitos, todos de 

textura aberta, eis que o vocábulo pode ser confundido, por exemplo, com 

solidariedade,  cuja  definição  dos  lexistas  é:  “laço  ou  ligação  mútua  entre  duas  

ou muitas coisas ou pessoas, dependentes umas das outras”3. A solidariedade 

comporta, ainda, o entendimento dos juristas no sentido de que o termo 

presume uma condição de obrigação, de responsabilidade, neste sentido veja-

se “Responsabilidade   Solidária”4 do Direito do Trabalho e do Direito Civil 

brasileiros. Pode-se dizer que a Fraternidade é a matriz de todas as ideias 

originárias da filosofia cristã, adotada também por outras instituições filosóficas, 

por todas a Maçonaria Universal.  

Ouso dizer que a fraternidade é a gênese espiritual da 

solidariedade. Em outras palavras a ação solidária surge da idéia fraternal 

concretizada. Atualmente, a fraternidade esta sendo redescoberta em nível de 

verdadeira categoria jurídica, inclusive no Direito Internacional, cuja 

abrangência e interdependência é de absoluta importância, já que naquele 

espaço surgem problemas e questiúnculas de altíssima complexidade. Veja-se, 

por exemplo, as teses sobre a Globalização. O conceito de fraternidade 

poderia, sem prejuízo algum, se constituir em importante elemento na 

assimilação dos problemas de vários matizes que alguns países, certamente, 

portam no interior de sua infraestrutura.  

Ser fraterno é, acima de tudo, saber ouvir o próximo, 

concordando ou não com sua opinião, dando-lhe, sempre, o direito de 

exteriorizar seus pensamentos e ideias. E, neste passo vale lembrar as 

palavras de Niccoló Machiavelli5:   “O   homem   manda   o   Homem   obedece.  

Sempre  um  interesse” 

                                                           
3Conceitos retirados dos dicionários Michaellis,  p. 989 e Houaiss, p. 1388. 
4A Responsabilidade Solidária é definida por lei. Diz que uma pessoa deve responder pelos atos de outra 
em igual intensidade. No Direito do Trabalho brasileiro está no artigo 2º,§ 2º da Consolidação das Leis 
do Trabalho e no Código Civil brasileiro encontra-se inscrito entre os artigos 264 a 285. 
5Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, foi um historiador, poeta, diplomata e músico italiano do 
Renascimento. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato 
de haver escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. 
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Outro segmento, e porque não dizer, ambiente propício a 

materialização do sentimento fraternal é o interior das Cooperativas, cujo 

interesse,   “prima   facie”6 é o bem comum daquele determinado grupo de 

pessoas. 

A fraternidade é uma alavanca que facilita o avanço das 

ideias. Não se trata de aderir ou contestar. Trata-se, isto sim, de se permitir à 

pessoa o direito sagrado de pensar e agir conforme sua própria convicção. 

 

 

1. Tentativa de conceitualizar a Categoria Jurídica 

Fraternidade 

 

Etimologicamente categoria para Hoassis7 é cada um dos 

conceitos fundamentais puros. Significa ainda um sistema de classes, ou 

melhor, dizendo:   “cada   uma   das partes em que se dividem as ideias ou os 

termos. A alocução jurídica8, por sua vez, significa: jurídica adj jurídico, 

jurídica [ʒu'ridiku,   ʒu'ridikɐ]9 do grego é relativo à justiça, ao direito ter uma 

formação jurídica. 

Por sua vez  a tentativa de incluir a fraternidade como 

categoria jurídica para Alcântara Machado10, significa uma natural dificuldade: 

 

“...para a análise do tema numa perspectiva jurídica, 

porquanto, como registra Fausto Goria, [...] Como se 

sabe, fraternidade remete imediatamente à idéia de 

                                                           
6 Dicionário Escolar de Filosofia (Plátano, 2003). Co-organizador de Textos e Problemas de Filosofia 
(Plátano, 2006). Co-autor de Avaliação das Aprendizagens em Filosofia: 10.º e 11.º Anos (Departamento 
do Ensino Secundário do ME, 2002), Renovar o Ensino da Filosofia (Gradiva, 2003) e Para a Renovação 

do Ensino da Filosofia (Plátano, 2006). Prima facie: expressão latina que significa em primeiro plano, 
antes de tudo, inicialmente, etc. 
7 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa é um dicionário de língua portuguesa elaborado pelo 
lexicógrafo brasileiro Antônio Houaiss. A primeira edição foi lançada em 2001, no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia. 
8 Michaelis Moderno Dicionário Da Língua Portuguesa. Walter Weiszflog. Ed. Melhoramentos.  
São Paulo/SP. 2011. p.2288. 
9 Significado em Grego do termo; Jurídico ou Jurídica. 
10 Alcântara Machado, Carlos Augusto A Fraternidade como categoria jurídico-constitucional. In 
Revista eletrônica Ciclo, http://portalciclo.com.br/downloads/artigos/direito/ 
CarlosMachado_AFraternidadeComoCategoriaJuridicoConstitucional.pdf acesso em abril de 2011. 
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consanguinidade, laços entre parentes, designando a 

qualidade  que  liga  membros  de  uma  mesma  família.” 

 

Percebe-se nitidamente uma idiossincrasia na tentativa de 

conceitualizar a fraternidade como uma categoria jurídica, pois no dizer de 

Fausto   Gória:   “...em geral, compreende-se a fraternidade como algo que se 
desenvolve espontaneamente, o que seria incompatível com o direito, 
caracterizado pelo uso da coatividade.”11  

Como regra absoluta e imutável entende-se o vocábulo 

fraternidade como algo que vem do anime12 do ser humano. Em sã consciência 

não é possível impor a alguém ser fraternal. A criatura nasce com gênese da 

fraternidade. Ele pode, isto sim, em determinadas ocasiões, ser solidário, ou 

não já que esta é a materialização do espírito fraternal. Para Baggio13 a 

fraternidade é um princípio esquecido. E mais, fortemente influenciada pela 

teologia cristã (cf. Baggio, 2008, pp. 7 e 8): 

 

Claro, ao longo da história do Ocidente, profundamente 

influenciado pela cultura cristã, certa linguagem de 

fraternidade esta continuamente presente, com uma vasta 

gama de nuanças quanto aos conteúdos do conceito: 

tanto   o   significado   teologicamente   “forte”   de   fraternidade  

“em   Cristo”   quanto   a   uma   miríade   de   manifestações  

práticas, que vão da simples esmola ao dever da 

hospitalidade e à fraternidade monástica – que pressupõe 

a convivência e a comunhão dos bens –, chegando a 

complexas obras de solidariedade social – as quais, 

                                                           
11 Fraternità e diritto: acune reflessioni (mimeo) Itervenção no Congresso patrocinado pelo 
Movimento Comunhão e Direito, vinculado ao Movimento dos Focolares, em Castelgandolfo – Itália. 18 
de novembro de 2005. e em GORIA, Fausto. Fraternidade e Direito. Algumas reflexões. In: CASO, 
Giovani et al. (Org.). Direito e Fraternidade: ensaios, prática forense. São Paulo: Cidade Nova: LTr, 2008, 
p. 25 
12 [Do lat. an R ma, ae.] El. comp.  1. = 'alma': anímico.  [De anim(i)- + -ico2.] Adj.   1. Pertencente ou 
relativo à alma; psíquico. 
13BAGGIO, Antonio Maria. A redescoberta da fraternidade na época  do  “terceiro  1789”. In: BAGGIO,  
Antonio Maria (Org.). O Princípio Esquecido/1. Traduções Durval Cordas, Iolanda Gaspar, José Maria  
de Alemida. Vargem Grande Paulista/SP: Editora Cidade Nova, 2008. p. 8.  



 

 

especialmente nas Idades Média e Moderna, precedem 

os atuais sistemas do bem estar social. 

 

Isto talvez em homenagem a sociedade que aí está. Esta 

pensa rigorosamente da seguinte forma: - “O  que  é  que  eu  tenho  com  isso?”  - 

“É   problema   seu! Vire-se!”. Até parece a reencarnação do Macunaíma14, o 

herói sem caráter de que tratou Mario de Andrade. 

Um dos reencontros entre a Fraternidade e o ser humano 

se deu, possivelmente, no advento da Revolução Francesa, através de um dos 

seus líderes Robespierre15 que durante essa época propugnou 

sistematicamente por três princípios: a Liberdade, a Igualdade e a 

Fraternidade. Mas a despeito desses valores eidéticos, quando chegou ao 

Poder abandonou de vêz o Espírito Fraternal, guilhotinando tantos quantos 

pode. O exemplo mais marcante do que aqui se afirma foi Camille 

Desmoulins16, jovem jornalista brilhante da época, e arauto de Danton17 e 

                                                           
14 Livro do autor e escritor Mario de Andrade que criou o herói fictício brasileiro Macunaíma, 
“herói   de   nossa   gente”   nasceu   à  margem  do  Uraricoera,   em  plena   floresta   amazônica.  Descendia   da  
tribo dos Tapanhumas e, desde a primeira infância, revelava-se   como  um   sujeito   “preguiçoso”.  Ainda  
menino, busca prazeres amorosos com Sofará, mulher de seu irmão Jiguê, que só lhe havia dado pra 
comer as tripas de uma anta, caçada por Macunaíma numa armadilha esperta. Nas várias transas 
(“brincadeiras”)   com   Sofará,   Macunaíma   transforma-se num príncipe lindo, iniciando um processo 
constante de metamorfoses que irão ocorrer ao longo da narrativa: índio negro, vira branco, inseto, 
peixe e até mesmo um pato, dependendo das circunstâncias. 

15 Maximilien François Marie Isidore de Robespierre (6 de maio de 1758, Arras — 28 de julho de 1794, 
Paris), advogado e político francês, foi uma das personalidades mais importantes da Revolução 

Francesa. Os seus amigos chamavam-lhe "O Incorruptível". Principal membro dos Montanha durante a 
Convenção, ele encarnou a tendência mais radical da Revolução, transformando-se numa das 

personagens mais controversas deste período. Os seus inimigos chamavam-lhe  o  “Candeia  de  Arras”,  
“Tirano”  e  “Ditador  sanguinário”  durante  o  Terror. 

16 Lucie-Simplice-Camille-Benoist Desmoulins (2 de março de 1760, Guise, Aisne — 5 de abril de 1794, 
Paris) foi um advogado, jornalista e revolucionário francês e melhor amigo de Robespierre. Senhor de 
Bucquoy e de Sémery, tenente-general do bailiado de guise, em Picardia e de Marie-Madeleine Godart. 
Camille entra como bolsista ao Liceu Louis-le-Grand, onde recebe uma boa educação: ele foi premiado 
pelo concurso geral, no mesmo ano em que seu colega Maximilien de Robespierre. Ele se torna em 
seguida advogado em Paris. Apesar da notável gagueira, tornou-se um dos principais oradores da 
Revolução Francesa. Conta-se que, ao fazer discursos públicos, a gagueira sumia. Seu primeiro grande 
discurso foi realizado diante da multidão reunida nos jardins do Palais-Royal em frente ao café du Foy 
em 12 de julho de 1789 após a demissão de Necker. Mais tarde, neste mesmo dia, a Bastilha seria 
derrubada. Estreou como jornalista em novembro de 1789, quando publicou "Les Révolutions de France 
et de Brabant", comumente chamado de "Révolutions", jornal que contará com 86 números. Ele 
denunciou constantemente a ideia de uma conspiração aristocrática. Ele se opôs igualmente ao voto 
censitário, declarando que tal modo de eleição teria excluído Jesus Cristo ou Jean-Jacques Rousseau. 
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Marat18. Esse menino, que até então era o “jovenzinho   dos   olhos   de  

Robisprierre”, ao se contrapor a certas atitudes deste, foi encaminhado ao 

cadafalso por sua ordem.  

Para a grande humanitarista, fraternalista e fundadora do 

movimento dos Focolares19 Chiara   Lubich:   “...a   fraternidade  é   a   categoria   de  

                                                                                                                                                                          
Seu jornal é suspenso após a manifestação do tiroteio Champ-de-Mars, 17 de julho de 1791, embora ele 
mesmo não tenha feito parte deste evento. Outra de suas lutas foi pelo voto das mulheres. Antes da 
declaração de guerra de 1792, ele é a favor da paz, como seu amigo Robespierre. Porém, depois muda 
de ideia para ficar ao lado de Danton e Marat.  
 
17 Georges Jacques Danton nasceu em Arcis-sur-Aube, Forma-se advogado em 1784 em Reims e exerce a 
profissão em Paris.. Dois anos depois, no início da Revolução Francesa, entra para a política como 
presidente dos cordeliers, líderes das massas populares de Paris (os Sans-culottes). Torna-se membro da 
Sociedade dos Amigos da Constituição, que dá origem ao Partido Jacobino, organização política radical 
representante dos anseios das camadas populares. Danton destaca-se na defesa dos interesses do 
partido na Assembléia Constituinte de 1789. Em 1792, quando os sans culottes assumem o governo e 
proclamam a República, Danton ajuda a organizá-lo. Integra a Convenção Nacional, assembléia 
encarregada de escrever a Constituição republicana, e depois chefia o Comitê de Salvação Pública, órgão 
executivo da República, responsável pela política estrangeira e por assuntos militares. Ao defender 
posições mais moderadas, como por exemplo, a negociação com a burguesia a respeito da reação 
burguesa contra a Lei do Preço Máximo, é substituído por Robespierre e recolhe-se à sua cidade natal 
em 1793. No final do ano, volta a Paris para fazer oposição ao Terror, fase da Revolução Francesa 
marcada pela repressão violenta a qualquer crítico do novo regime, implantado pelos jacobinos. 
Condenado por conspiração, morre guilhotinado em Paris com outros 14 revolucionários. Disse antes de 
morrer "Minha única tristeza é que vou antes de Robespierre".As ultimas palavras de Danton (ditas ao 
verdugo) segundo o jornalista Claude François Beaulieu [1](que estava na prisão na epoca e não 
presenciou a execução), teriam sido: "mostrarás minha cabeça ao Povo, ela vale a pena." [1] Segundo 
outro historiador, Antoine-Vincent Arnault[2], as palavras seriam ligeiramente diferentes, mas o sentido 
o mesmo: "Não esqueças, acima de tudo, de mostrar minha cabeça ao Povo, ela é boa de se ver."[2]. 
 
18 Jean-Paul Marat (24 de Maio de 1743 - 13 de Julho de 1793) foi um médico, filósofo, teorista político 
e cientista mais conhecido como jornalista radical e político da Revolução Francesa. Seu trabalho era 
conhecido e respeitado por seu caráter impetuoso e sua postura descompromissada diante do novo 
governo, Inimigos do Povo e reformas básicas para os mais pobres membros da sociedade. Sua 
persistente perseguição, voz consistente, grande inteligência e seu incomum poder preditivo levaram 
ele à confiança do povo e fizeram dele a principal ponte entre eles e o grupo radical Jacobino que veio 
ao poder em Junho de 1793. Por dois curtos meses, liderando para a queda da facção Girondina em 
Junho, ele era um dos três homens mais importantes na França, Juntamente com Georges Danton e 
Maximilien Robespierre. Ele foi apunhalado uma vez no coração com uma lâmina de seis polegadas 
enquanto estava dentro de sua banheira pela simpatizante Girondina Charlotte Corday. Marat cunhou o 
uso moderno da frase "inimigo do povo" e publicou extensas listas de tais inimigos em seu jornal, 
chamando-os para serem executados. O termo "inimigo do povo" foi posteriormente adotado pela Suiça 
durante o pequeno Expurgo na década de 1910 para rotular as pessoas acusadas de atividades contra-
revolucionárias e crimes contra o Estados Unidos . 
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pensamento capaz de conjugar a unidade e a distinção a que anseia a 

humanidade  contemporânea.”20  

A fraternidade pode também ser um conceito biopolítico21 

por excelência, conservando nele todas as formas e paradoxos dos sistemas 

sociais contemporâneos. A fraternidade, que para Baggio22, foi esquecida, 

retorna agora com seu significado originário na doutrina e nos ensinamentos de 

Jesus de Nazaret o Cristos, de compartilhar, de pacto entre iguais, de 

identidade comum, de mediação; é um direito jurado conjuntamente, é um 

direito livre da obsessão de uma identidade legitimadora. É inerente ao espírito 

do homem. 

                                                                                                                                                                          
19 O Movimento dos Focolares (do italiano: focolare: lareira, lar. casa) é um movimento religioso de 
inspiração cristã fundado em 1943, em Trento, Itália, por Chiara Lubich. Vive o Ecumenismo, com 
adeptos em diversas confissões religiosas, ressaltando, entre outros princípios, a unidade. É também 
designado como "Obra de Maria".  Foi no tempo de ódio e de violência da Segunda Guerra Mundial que 
teve início este movimento de unidade e fraternidade universal. Em 1943, Chiara Lubich com as suas 
primeiras companheiras, em Trento, redescobriu o Evangelho. Percebendo que tudo desmoronava com 
as bombas, perguntou-se se existiria algo que nenhuma bomba fosse capaz de destruir. Assim, descobre 
Deus-Amor. Juntas, Chiara e suas companheiras, atuavam o Evangelho no dia-a-dia, começando pelos 
bairros mais pobres da cidade e vivendo-o nos abrigos antiaéreos. A vida delas, pessoal e coletiva, deu 
um salto de qualidade. Aquele primeiro grupo tornou-se logo um Movimento, que ao viver  
concretamente preceitos cristãos, budistas, hinduístas, se espalhou inicialmente na Europa e, depois, no 
mundo. Inicia-se assim uma nova corrente de espiritualidade baseada no amor evangélico, que suscitou 
um movimento de renovação espiritual e social: a espiritualidade da unidade, nitidamente coletiva e 
comunitária. Tal espiritualidade gera um estilo de vida que, inspirando-se no Evangelho - sem se 
descuidar, pelo contrário, evidenciando valores paralelos em outras crenças e culturas - responde ao tão 
difundido questionamento sobre o sentido da vida e sua autenticidade, e contribui para a realização da 
paz e da unidade no mundo. Caem preconceitos e as sementes de verdade e de amor inerentes às 
diversas culturas tornam-se riqueza recíproca. Abrem-se novos horizontes nos diversos âmbitos da 
sociedade: cultura, política, economia, arte. 
20 Chiara Lubich, citada por Alcântara Machado, Carlos Augusto. A Fraternidade como Categoria Jurídico-
Constitucional,  Editora Ciclo,  
21 Na obra de Michel Foucault, é o estilo de governo que regulamenta a população através do biopoder 
(a aplicação e impacto do poder político sobre todos os aspectos da vida humana).Michel Foucault, 

editado por Jeremy R. Carrette. Religion and culture: Michel Foucault. [S.l.: s.n.], 1999. ISBN 0-415-

92362-X. Nas obras de Michael Hardt e Antonio Negri, é a insurreição anticapitalista que usa a vida e o 
corpo como armas; entre os exemplos, estão os refugiados e o terrorismo suicida. Conceitualizado como 
o oposto do biopoder, o qual é visto como a prática da soberania em condições biopolíticas. Michael 
Hardt e Antonio Negri. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. Hamish Hamilton, 2005. A 

biopolítica é um campo que permite agregar, aproximar, associar setores da realidade relacionados com 

a vida, a natureza e o conhecimento, cujas mudanças ao longo do tempo foram provocadas pela 

indústria, pela ciência e pela tecnologia, que hoje disputam o campo político-econômico mundial. A 

partir do conceito foucaultiano de biopolítica da população, das  considerações de Giorgio Agamben 

(2002) sobre a vida nua e estado de exceção, assim como das teses de Hannah Arendt relativas à 

condição humana. 
22 Idem op. Cit. 
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Conforme a preleção de Jorge Jossi Wagner23, a 

fraternidade é a harmonia, a paz, a concórdia, o esquecimento de velhas 

dissensões, é aliar-se, unir esforços, fazer causa comum, comungar das 

mesma ideias, seguir junto o mesmo caminho, lutar por objetivos salutares.  

Em síntese, pode-se afirmar que a construção de um 

mundo melhor passa, necessariamente, pela fraternidade, da qual surge, entre 

outros valores eidéticos a solidariedade como elemento materializador da 

fraternidade. 

 

 

 

1.1 Seria a Fraternidade uma Categoria Política? 

 

Situo-me entre aqueles que posicionam a fraternidade, 
como categoria, no espaço das ciências sociais e políticas, eis que o homem 

desde a sua gênese foi posto pelos Gregos24 como um ser essencialmente 

político.  Ademais, disso não se tem como negar que o ser fraterno só 

exteriorizará essa condição se não for ante um determinado momento histórico 

da vida de uma sociedade. Partindo-se da afirmação dos antigos pensadores25 

gregos que   o   homem   é   “um   animal político”,26 evidencia-se a presença da 

                                                           
23 Jorge Jossi Wagner http://www.userp.org.br/index.php?option= com_community&view= 
profile&userid=86&Itemid=169 
24  Aristóteles (em grego: Ἀριστοτέλης, transl. Aristotélēs; Estagira, 384 a.C. – Atenas, 322 a.C.) foi um 
filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande. Seus escritos abrangem diversos 
assuntos, como a física, a metafísica, a poesia, o teatro, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, 
a biologia e a zoologia. Juntamente com Platão e Sócrates (professor de Platão), Aristóteles é visto como 
uma das figuras mais importantes, e um dos fundadores, da filosofia ocidental. Seu ponto de vista sobre 
as ciências físicas influenciou profundamente o cenário intelectual medieval, e esteve presente até o 
Renascimento - embora eventualmente tenha vindo a ser substituído pela física newtoniana. Nas 
ciências biológicas, a precisão de algumas de suas observações foi confirmada apenas no século XIX. 
Suas obras contêm o primeiro estudo formal conhecido da lógica, que foi incorporado posteriormente à 
lógica formal  
25 Aristóteles e seus alunos 
26 Quando Aristóteles proclama que o homem é por natureza um animal político (anthropos physei 
politikon zoon), diz que a exigência da perfeição, a procura do bem melhor, a tendência para a 
realização daquilo que é o seu bem o impelem para a polis. Não diz que o homem se une na polis por 
um bem menor, como aquele que o leva à constituição da família, em nome da satisfação das 
necessidades vitais. Não diz apenas que o homem é um animal social, um animal que tende para a 
constituição de comunidades em geral, porque nem todas as comunidades são políticas. Diz que um 

http://www.userp.org.br/index.php?option
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estagira
http://pt.wikipedia.org/wiki/384_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiga_Atenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/322_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_%28Arist%C3%B3teles%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_%28Arist%C3%B3teles%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zoologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_aristot%C3%A9lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_cl%C3%A1ssica
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_formal


 

 

política na conduta expedidora e receptora do tal conteúdo. Até porque, o 

cotidiano do ser humano é composto de seguimentos, vários, com 

predominância da política.  Por outro lado há os que defendem o 

enquadramento da fraternidade no universo das categorias jurídicas como 

pretende Alcantara Machado27. Com todo o respeito ouso afirmar que discordo, 

eis que fraternidade presume um sentimento anímico28 ao passo que o outro: 

vocábulo, Jurídica, nasce do interesse de um determinado grupo numa 

determinada quadra do tempo. Indago: Eu posso proceder, fraternalmente, 

ante um determinado quadro social? Claro que sim, visto que este é um 

sentimento vindo de dentro para fora e, em cada cada ser humano, enquanto 

que  no  que   concerne  a   juridicidade,  eu  posso  ao  meu   “bel  prazer”   criar   uma  

regra jurídica? Claro que não, eis que a juridicidade é um atributo da classe 

governante que cria normas jurídicas, não raro de acordo com os seus 

interesses, momentâneos, como citado anteriormente por Machiavelli29:   “O  

homem manda. O homem obedece; sempre  um  interesse”. 

 

Dúvida esta, levantada, também, por Tosi30 Trata-se, 

como se vê, de uma questão aporética. E, não seremos nós a questionar o que 

vem de muito longe e, ainda irá muito mais além.  

 

 

2. Situando o Cooperativismo na história. 

 

Para o entendimento dos conceitos do que vem a ser uma 

cooperativa, necessário se faz um pequeno retrocesso no tempo. Com efeito, 

diz-se que a gênese do espírito cooperativo31 surgiu na Inglaterra no ano de 

1844, mais precisamente em Rochdale, com a célebre união daqueles 28 
                                                                                                                                                                          
determinado bem, o impele para uma certa espécie de comunidade, a polis. E que esse determinado 
bem é, precisamente, o bem melhor. O bem que, por natureza, lhe exige, não apenas que viva, mas que 
viva bem. O homem é um animal político, um animal da polis, um animal que tem tendência para 
constituir uma polis, que é a mais perfeita das comunidades e não uma qualquer sociedade. 
27 Idem op. Cit. 
28 Sentimento que vem do fundo da alma do ser humano. 
29 Idem, Op. Cit. 
30  Guiuseppe Tosi  
31 Tal como conhecemos. 



 

 

tecelões que criaram um pequeno armazém cooperativo, denominado 

“Sociedade  dos  Equitativos Pioneiros de Rochdale”, local onde se diz ter sido 

lançada a semente do cooperativismo. Isto se deu em razão de que existiam 

muitas fábricas, todas elas cheias de operários, sobrecarregados de problemas 

e necessidades. Enquanto aquelas fábricas prosperavam e seus donos 

acumulavam fortunas, os operários viviam muito próximos da miséria extrema. 

O trinômio, excesso de horas de trabalho, salário incompatível com as 

necessidades primárias de suas famílias, o que desaguava numa situação de 

fome real, além de uma ociosidade involuntária.  

O movimento revolucionário, laborista, iniciado na Grã-

Bretanha entre 1836 e 1850, estendeu-se para a Alemanha, encabeçado por 

Luiz Hermann Schlze. Este tinha como objetivo criar uma sociedade mais 

solidária através da educação dos futuros participantes desta idéia nascente, 

que dominava o universo trabalhista da época. Tanto é assim, que um cidadão 

chamado Luigi Luzzati fomentou a idéia de transformar aquela sociedade que 

se encontrava em decadência vertiginosa, quase que em total decomposição. 

Para ele o cooperativismo deveria ser instrumento transformador da sociedade 

trabalhadora. A ideia ganhou tanta força que em 1909, com a criação do Banco 

do Povo de Milão, surgiu uma instituição genuinamente cooperativista, que já 

se inseria como uma das maiores instituições do ramo bancário da Itália, com 

nada menos que setenta diretores e cem escriturários, remunerados. O tal 

empreendimento cooperativista tinha cerca de vinte e cinco mil cooperados, 

aproximadamente dois milhões de dólares de capital e uma poupança de 

outros de trinta e dois milhões de dólares, para a época um sucesso absoluto, 

quer em material humano, quer em capital pecuniário.  

 

 

2.1 Conceito legal de Cooperativa 

 

Pode-se afirmar com relativa segurança que o espírito 

cooperativista nasce da índole fraternal daquelas pessoas de Rochdale, mais 

precisamente dos 28 fundadores do empreendimento cooperativista. O 

expansionismo do ideário ali pregado ali pregado só era divergente da então 



 

 

em voga Revolução Industrial, na qual os trabalhadores não estavam inseridos 

senão que para oferecer mão de obra barata, quase que escrava, paradigma 

praticado pelos capitães de indústria da época.  Era a ruptura do Capital versus 

Trabalho no sentido de que apenas ganhavam os detentores da pecúnia. Em 

síntese não havia equilíbrio algum entre a pecúnia e o labor. Desconsiderava-

se que aquele primeiro é reponível enquanto que o segundo se desgasta é não 

é reponível. 

 

Considera-se atualmente uma Cooperativa como o 

espaço físico ou não onde pessoas com os mesmos ideais se unem para um 

objetivo comum, que é o bem estar de todos no sentido amplo do termo. 

A Lei nº 5.764, de 16.12.71, alterada pela Lei nº 7.231/84, 

define a política nacional de cooperativismo, instituindo o regime jurídico das 

sociedades cooperativas no Brasil. 

O conceito formal de Cooperativa fixado pela norma 

jurídica acima trata-a como sendo uma sociedade de pessoas com forma e 

natureza jurídica próprias, não sujeitas à falência, e de característica civil. 

É uma forma associativa que objetiva a comunhão de 

esforços coordenados para a realização de determinado fim, contando com 

respaldo constitucional, haja vista que a Constituição Federal de 1988, 

apresenta em alguns de seus dispositivos regras gerais concernentes às 

cooperativas. Por exemplo, a alínea “c” do inciso III do art. 146, dispõe que a lei 

complementar irá dar adequado tratamento tributário ao ato cooperativo 

praticado pelas sociedades cooperativas.  E, o § 2º do art. 174 determina, do 

mesmo diploma legal, que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras 

formas de associativismo. 

Os membros da cooperativa não têm subordinação entre 

si, mas vivem num regime de colaboração mútua, como quer o espírito da 

fraternidade. 

Algumas das sociedades cooperativas da atualidade, têm 

por finalidade a prestação de serviços aos associados para o exercício de uma 

atividade de natureza comum, econômica, não objetivando apenas o lucro 

como razão de ser. É uma estrutura de prestação de serviços voltada ao 



 

 

atendimento de seus associados sem finalidade lucrativa (art. 3º da Lei nº 

5.764/71). Nos moldes do banco de Milão antes citado. 

 

 

2.2  Posição da Cooperativa na atualidade. 

 

Atualmente a Cooperativa tem sua gênese no interesse 

comum de determinados grupos para um determinado fim. Como exemplo 

veja-se   CAC   de   Cotia/SP   “Cooperativa   Agrícola   de   Cotia”,   uma   instituição  

voltada para a comercialização de produtos agrícolas e basicamente composta 

de cidadãos nipônicos. No mercado agrícola da grande São Paulo, nada é mais 

eficiente do que a referida Cooperativa.  

Pela via da cooperação chega-se   a   “Economia   de  

Comunhão“, recursora   do   trinômio”  Comunhão - Cooperação – Fraternidade. 

Conforme Oliveira32: 

 

“A   Economia   de   Comunhão   pode   ser   resumida,   em  

poucas palavras, como sendo a combinação de eficiência 

econômica com solidariedade, social e um lugar para se 

viver  em  que  “entre  eles  não  haja  necessitados”  (lema  da  

Economia de Comunhão) e nenhum tipo de necessidade, 

tem sido discutido amplamente entre aqueles que se 

põem a construir uma nova maneira de pensar a própria 

vida a partir das relações econômicas, tendo como 

elemento integrador desse sistema  as  empresas.” 

 

 

Com efeito, o mencionado autor ao discurso sobre a 

Economia de Comunhão, diz que a finalidade desta forma reveste-se de dois 

fundamentos: ”1- ajudar os pobres e dar-lhes sustento enquanto não 

conseguirem um posto de trabalho; 2- desenvolver estruturas de formação de 

                                                           
32 Oliveira, Marcos Eduardo de. Ensaios em seu Blog. 



 

 

“homens  novos”33 ou seja pessoas formadas e animadas pelo amor, prazer de 

viver  a  “cultura    da  partilha“,  e;;  3- fomentar e fortalecer  a  própria  empresa.” 

 

Duas informações devem ser prestadas nesta 

oportunidade: 1- tal consideração vem de Chiara Lubich 1999; 2- a  expressão  “  

homens  novos”  nasce  do trabalho intelectual do português Zeca Afonso34 que 

viveu em Angola e compôs várias músicas revolucionárias em prol da 

emancipação angolana e, outros países africanos. A este respeito há uma 

música  com  o  nome  “homens  novos”:  “...um  homem  novo  saiu  da  mata.”  Este  

compositor, intelectual de alto coturno35 é um exemplo vivo do espírito de 

fraternidade e solidariedade. 

Diz-se que esta tem sua origem no advento da revolução 

Francesa,   ou   logo   a   seguir,   estimulada   no   terceiro   principio   da   divisa   “  

liberdade,  Igualdade  e  Fraternidade”. 

 

 

2.3 Escopo da Fraternidade no Cooperativismo – Espirito 

do Cooperativismo 

 

Pode-se afirmar com relativa segurança que o espírito 

cooperativista nasce da índole fraternal daquelas pessoas de Rochdale, mais 

precisamente dos 28 fundadores do primeiro empreendimento cooperativista. O 

expansionismo do ideário ali pregado ali pregado só era divergente da então 

em voga Revolução Industrial, na qual os trabalhadores não estavam inseridos 

senão que para oferecer mão de obra barata, quase que escrava, paradigma 

praticado pelos capitães de indústria da época.  Era a ruptura do Capital versus 
                                                           
33 Letra e Música de Zeca Afonso 
34 José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos (Aveiro, 2 de Agosto de 1929 — Setúbal, 23 de Fevereiro de 
1987), também conhecido por Zeca Afonso,[1] foi um cantor e compositor português. Oriundo do fado 
de Coimbra, foi uma figura central do movimento de renovação da música portuguesa que se 
desenvolveu na década de 1960 do século XX e se prolongou na década de 70, sendo dele originárias as 
famosas canções de intervenção, de conteúdo de esquerda, contra o Regime. Zeca Afonso ficou 
indelevelmente associado ao derrube do Estado Novo, regime de ditadura Salazarista vigente em 
Portugal entre 1933 e 1974, uma vez que uma das suas composições, "Grândola, Vila Morena", foi 
utilizada como senha pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), comandados pelos Capitães de Abril, 
que instaurou a democracia, em 25 de Abril de 1974. 
35 Alto coturno é uma expressão popular que significa boa qualidade 
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trabalho no sentido de que apenas ganhavam os detentores da pecúnia. Em 

síntese não havia equilíbrio algum entre a pecúnia e o labor. Desconsiderava-

se que aquele primeiro é reponível enquanto que o segundo se desgasta é não 

é reponível. 

Considera-se, atualmente, uma Cooperativa como o 

espaço físico ou não onde pessoas com os mesmos ideais se unem para um 

objetivo comum, que é o bem estar de todos no sentido amplo do termo. 

A Lei nº 5.764, de 16.12.71, alterada pela Lei nº 7.231/84, 

define a política nacional de cooperativismo, instituindo o regime jurídico das 

sociedades cooperativas no Brasil. 

O conceito formal de Cooperativa fixado pela norma 

jurídica acima trata-a como sendo uma sociedade de pessoas com forma e 

natureza jurídica próprias, não sujeitas à falência, e de característica civil. 

É uma forma associativa, que objetiva a comunhão de 

esforços coordenados para a realização de determinado fim, contando com 

respaldo constitucional, haja visto que a Constituição Federal de 1988, 

apresenta em alguns de seus dispositivos regras gerais concernentes às 

cooperativas. Por exemplo, a alínea “c” do inciso III do art. 146, dispõe que a lei 

complementar36 irá dar adequado tratamento tributário ao ato cooperativo 

praticado pelas sociedades cooperativas.  E, o § 2º do art. 174 determina que a 

lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

Os membros da cooperativa não têm subordinação entre 

si, mas vivem num regime de colaboração mútua. 

As sociedades cooperativas, na atualidade, têm por 

finalidade a prestação de serviços aos associados para o exercício de uma 

atividade comum, econômica, não objetivando o lucro como razão de ser. É 

uma estrutura de prestação de serviços voltada ao atendimento de seus 

associados sem finalidade lucrativa (art. 3º da Lei nº 5.764/71). 

A organização empresarial cooperativista é, sem dúvida, 

um dos maiores, senão o maior, agente transformador da sociedade. Assiste-

se a uma mudança de época e de valores neste limiar do século XXI, com 

                                                           
36Tratata-se de Norma Jurídica de eficácia contida, já que depende da criação de uma lei própria. 



 

 

profundas e irreversíveis influências motivadas pela informatização da 

sociedade, onde as associações mercantilistas estão inseridas, mudando os 

meios de produção, de gerenciamento e da relação entre as pessoas, da 

partilha, bem como do espírito fraternal responsável e motivador deste 

movimento humano e empreendedor. A Cooperativa neste sentido tornou-se 

solo fértil ao florescimento da fraternidade. È neste ambiente que se encontram 

os maiores e melhores exemplos de fraternidade, que a autora retro citada 

denomina  “Economia  de  Comunhão”. 

 

 

3  CONCLUSÃO 

 

Entende-se a fraternidade como um conceito filosófico, de 

textura aberta, que está profundamente enraizado nas ideias e ideais de 

liberdade e igualdade com os quais formou, na época da Revolução Francesa, 

o tripé que caracterizou por algum tempo, porém logo a seguir abandonado e 

esquecido, o pensamento francês revolucionário. Vale lembrar que dos três 

lemas e princípios, foi o único que não esteve no pensamento iluminista, que 

inicialmente era: Liberdade, Igualdade e Progresso. O ideário de fraternidade 

foi estabelecido tendo o homem como sendo um animal político, já que fez esta 

escolha ao querer viver em sociedade, estabelecendo, desde então, uma 

relação de igualdade com seus semelhantes,. visto que, em essência, não há 

nada que os diferencie, hierarquicamente falando: são, na teoria teológica, 

somos todos irmãos e   portanto   do   italiano   “Fratelli”.   Conceito   este,   a   peça  

chave para a materialização da efetiva cidadania, posto ter-se como princípio 

que todos os homens são iguais, não apenas perante Deus, como também 

perante seus semelhantes e a própria lei. Desta forma, não se pode desatrelar 

a fraternidade da liberdade e nem tampouco da igualdade, pois para que cada 

uma destas se manifeste é preciso que a outra seja válida. 

A fraternidade é expressa no primeiro artigo da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem37, quando afirma que: “todos 

                                                           
37 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948 
(A/RES/217). Esboçada principalmente por John Peters Humphrey, do Canadá, mas também com a ajuda 
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nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e de 

consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”. 

Muitas vezes o vocábulo fraternidade é confundido com as expressões 

caridade38 e solidariedade39, embora ambas possam parecer sinônimas, tem 

significados, tanto léxicos como filosóficos, diferentes, na sua essência40 

Enquanto, a fraternidade expressa a dignidade de todos os homens, que são 

considerados iguais, assegurando-lhes plenos direitos fundamentais (sociais, 

políticos, culturais e individuais, entre outros), a idéia de caridade, 

implicitamente, assim como a de solidariedade, implica a desigualdade dos 

homens ante a evidência que faz crer que uns poucos possuam muito mais do 

que outros, tanto em bens como em direitos e, isso os torna superiores ou 

                                                                                                                                                                          
de várias pessoas de todo o mundo - Estados Unidos, França, China, Líbano entre outros, delineia os 
direitos humanos básicos.Abalados pela barbárie recente e ensejosos de construir um mundo sob novos 
alicerces ideológicos, os dirigentes das nações que emergiram como potências no período pós-guerra, 
liderados por URSS e Estados Unidos estabeleceram na Conferência de Yalta, na Ucrânia, em 1945, as 
bases de uma futura "paz" definindo áreas de influência das potências e acertado a criação de uma 
Organização multilateral que promova negociações sobre conflitos internacionais, objetivando evitar 
guerras e promover a paz e a democracia e fortaleça os Direitos Humanos.Embora não seja um 
documento que representa obrigatoriedade legal, serviu como base para os dois tratados sobre direitos 
humanos da ONU, de força legal, o Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e o Tratado 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Continua a ser amplamente citado por 
acadêmicos, advogados e cortes constitutionais. Especialistas em direito internacional discutem com 
freqüência quais de seus artigos representam o direito internacional usual.  

38 É um sentimento ou uma ação altruísta de ajudar o próximo sem buscar qualquer tipo de 
recompensa. Amor ao próximo; bondade; benevolência; compaixão; esmola. Caridade é uma das 
virtudes teologais e uma das sete virtudes. Tem o mesmo significado que o Ágape. É um sentimento que 
pode ter dois sentidos, o sentimento para si mesmo, e ao próximo. O Cristianismo afirma que a caridade 
é o "amar ao próximo como a si mesmo". E afirma que se uma pessoa não se amar adulterando e 
mentindo a si mesma sobre as coisas que a rodeia, defendendo somente o seu ponto de vista sem 
pensar no ponto de vista divino, pode estar "amando" o seu próximo, mas da sua maneira, pois quanto 
mais buscar o esclarecimento divino sobre como amar a si mesma, maior poderá ser o amor desta 
pessoa pelo seu próximo. Resumindo e usando as palavras do Compêndio do Catecismo da Igreja 
Católica, "a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 

como a nós mesmos por amor de Deus. Jesus faz dela o mandamento novo, a plenitude da lei. A caridade 

é «o vínculo da perfeição» (Col 3,14) e o fundamento das outras virtudes, que ela anima, inspira e 

ordena: sem ela «não sou nada» e «nada me aproveita» (1 Cor 13,1-3)  
39  s.f. Dependência mútua entre os homens. Sentimento que leva os homens a se auxiliarem 
mutuamente. Relação mútua entre coisas dependentes. Direito Compromisso pelo qual as pessoas se 
obrigam umas pelas outras. 
40 [Do lat. essentia.] S. f.  1. Aquilo que constitui a natureza das coisas; substância.  2. A existência. 3. 
Idéia principal: 2  4. Significação especial; espírito: 2  5. Filos. O que constitui o cerne de um ser; 
natureza. [Cf., nesta acepç., acidente (8) e substância (10)] . 6. Filos. O que constitui a natureza de um 
ser, independentemente de este existir de fato ou atualmente. [Cf., nesta acepç., idéia (12)] . 7. Lóg. Na 
lógica clássica, o objeto de uma definição genérica: o que uma coisa é.  
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inferiores em ralação àqueles, na medida em que são generosos e 

compartilham suas posses com os demais. 

Por outro lado existem fundadas alusões de que a 

Maçonaria Universal, participou ativa e efetivamente da Revolução Francesa. 

Malapert41, o Grande Orador do Supremo Conselho da França, publicou em 

uma revista chamada: “La  Chaine  d’Union,  no  ano  de  1874,  o  seguinte:  “Para  a  

prática da vida , procuramos uma formula capaz de reunir todas as condições 

desejáveis:  “Liberté,  Egalité,  Fraternité”  (“Liberdade, Igualdade,  Fraternidade”).  

É  a  que  melhor  corresponde  às  aspirações  dos  maçons”. Pensamentos estes, 

que foram aceitos pela maioria dos grandes homens da Revolução Francesa e 

também por outros que eram, em grande parte, Maçons e adotaram essa divisa 

como estandarte da Revolução Francesa. As ideias de afeto, união, carinho, 

fraternidade ou parentesco entre irmãos de sangue ou não, também estiveram 

fortemente presentes no pensamento grego comum do primeiro século, e, 

ainda, segundo o Livro Sagrado do cristianismo, no Evangelho de Pedro, esta 

era a união que identificava a todos os verdadeiros cristãos da época42. Sendo 

assim, todo esse comportamento humanitarista e filosófico, encontrou terreno 

fértil entre aqueles que criaram o movimento cooperativista, já que todos 

detentores do espírito fraterno, indispensável em ocasiões que tais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
41 Malapert, por motivos óbvios seu nome completo não é revelado, mas disse ainda:"Para a pratica da 
vida, procuramos uma formula capaz de reunir todas as condições desejáveis. Ela é a que melhor 
corresponde ás aspirações dos maçons... e foi estabelecida claramente por um de nossos Irmãos, 
chamado Saint-Martin. A força dessa verdade é tão grande que a divisa revelada por Saint-Martin 
deslumbrou os olhos. As três palavras: Liberdade, Igualdade, Fraternidade, dispostas nessa ordem, 
indicam o que deve ser uma sociedade bem organizada". Os grandes Homens da Revolução escolheram-
nas como divisa da Republica Francesa, e a seguir a maçonaria também as adotou, e levou-as aos seus 
rituais, substituindo assim a aclamação "Vivat, Vivat, Semper Vivat" - "Vida, Vida, Sempre Vida" - por 
"Liberdade, Igualdade, Fraternidade". 
42  Evangelho de Pedro. Cap. 2 Versículo 17. 
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