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Áreas temáticas 

 
 
 

1. Filosofia e culturas da fraternidade 
 
 A ideia de fraternidade está presente desde a origem de diversas civilizações. Em todas elas, 
assume o papel de arquétipo relacional, constituindo um ponto de referência na elaboração de 
suas visões antropológicas. Geralmente, a ideia de fraternidade surge no âmbito das narrações 
religiosas originárias. Os seus conteúdos, tanto expressos em linguagem religiosa quanto em 
termos secularizados, inserem nas culturas núcleos de significado que perduram até hoje. Ao longo 
da história, adverte-se, portanto, uma passagem das temáticas da fraternidade do âmbito religioso 
ao não-religioso. 
 Algumas civilizações propuseram o horizonte de uma fraternidade universal, apresentando 
assim o tema das relações entre as civilizações. A isso, soma-se o tema das instituições políticas 
adequadas à dimensão unitária universal, mas capazes, ao mesmo tempo, de respeitar e de 
valorizar as diferenças. Esta dinâmica entre unidade e distinção é vivida tanto nas relações entre as 
diversas áreas geopolíticas, quanto no multiculturalismo interno de cada Estado. Diz-se que a 
concepção de uma fraternidade “universal” só pode ser construída através da contribuição que 
cada cultura é capaz de dar, compreendendo e comunicando a própria ideia de fraternidade. A 
essência de “fraternidades diversas” parece não afetar a possibilidade de tender a uma 
fraternidade universal, que não substitua mas integre aquelas parciais. 
 A ideia de fraternidade está constantemente presente no âmbito da tradição filosófica e, de 
modo particular, da filosofia política. O lema da Revolução de 1789 sintetiza a complexidade dos 
desafios que acompanham o pensamento político moderno e contemporâneo, através do 
confronto entre os princípios – liberdade, igualdade – que inspiraram as principais correntes da 
filosofia política dos últimos dois séculos. As insuficiências e as fragilidades do pensamento político 
contemporâneo, colocado diante de desafios históricos, induzem-nos a questionar se a 
fraternidade não seja justamente a “terceira perna” da mesa da democracia, sem a qual o equilíbrio 
entre a liberdade e a igualdade será sempre incerto e provisório. É possível conceber as três 
categorias do lema da Revolução Francesa como verdadeiras e próprias “categorias do político”? 
 Não há somente uma ausência ou um esquecimento em relação à ideia de fraternidade. 
Existem diversas interpretações da própria fraternidade que negam a possibilidade de sua 
universalidade. Assim, a fraternidade é entendida em sentido nacionalista, sectário, ou classista. 
Qual é a relação entre fraternidade e conflito?  
 E qual é a relação entre fraternidade e poder? Parece que a fraternidade não aceita relações 
que não sejam de tipo horizontal, ou seja, que exprimam ao mesmo tempo a igualdade de seus 
sujeitos e a liberdade de cada um deles de escolher o próprio estilo de vida. De alguma maneira, a 
fraternidade redefine a figura, os deveres e os métodos do soberano? E de que forma as 
instituições poderiam receber a fraternidade? E em que medida talvez já o tenham feito? 



  A história nos oferece muitas maneiras de compreender a fraternidade. Mas há também um 
modo diferente, fundamental e originário de abordá-la, descrito como a “irmandade”. Qual a 
relação entre fraternidade e irmandade? 
 

2. Democracia e participação 
 

 As formas da democracia moderna se mostram sob tensão a partir de vários pontos de vista. 
Antes de tudo, existe a demanda por uma relação mais intensa e rica de significado entre sociedade 
civil e instituições políticas. Muitas vezes, a agenda dessas instituições políticas e administrativas, 
da classe política em geral, se revela muito distante das prioridades dos cidadãos. Coloca-se em 
questão, por vezes de forma radical, a atividade dos partidos e dos sindicatos. 
A relação entre representação e participação deve ser considerada com atenção. As dificuldades 
encontradas nas práticas participativas requerem modificações significativas dos processos de 
decisão e de atuação. Até os percursos de formação e de seleção das lideranças – entre as quais, os 
processos eleitorais – se mostram fortemente condicionados pela difusa sub-representação das 
minorias: as mulheres, as faixas etárias minoritárias, os grupos sociais e culturais mais frágeis. 
Exige-se da política uma composição adequada da multiplicidade das vozes e dos interesses sociais, 
enquanto continuam a agir fatores de exclusão e marginalização de difícil redução. Por um lado, há 
uma demanda por especialização sempre maior para fazer frente a temas políticos, por outro, 
adverte-se a insuficiência da abordagem técnica, que não pode substituir a representação política e 
as suas escolhas específicas. Os grandes desafios são de natureza política: cresce a demanda por 
coesão e equidade social, enquanto aumenta o pluralismo cultural e os conflitos assumem novas 
formas. 
O debate livre e aberto entre os cidadãos é colocado no centro de algumas experiências nas quais a 
fraternidade assume um papel significativo. Assim, realiza-se uma comunicação mais rica entre 
instituições e sociedade. Essas experimentações oferecem algumas indicações ao atual sistema de 
governança local, nacional e  internacional, para orientá-lo em direção a uma melhor e mais 
extensa realização no processo democrático. A evolução tecnológica da informação e da 
comunicação consente a oportunidade de realização entre sujeitos sociais em contextos 
democráticos e não democráticos. Em ambos os casos, realizam-se experiências que indicam 
direções de desenvolvimento importantes, coerentes com a busca de uma maior qualidade 
democrática.  
Não devem ser deixadas de lado, além disso, experiências significativas de educação para a 
fraternidade e de educação através da fraternidade. Elas desenvolvem no ser humano a capacidade 
de estabelecer uma relação construtiva e de assumir responsabilidades necessárias também ao 
exercício da cidadania e das funções de governo. 
Mas como traduzir a fraternidade para a linguagem das diversas disciplinas, em particular das 
ciências empíricas? Em quais “componentes” ela pode se expressar? Como tornar a fraternidade 
“operável”? Observa-se que nenhum dos termos usados por pesquisadores para tentar adequar a 
expressão “fraternidade” ao âmbito das diversas áreas do conhecimento é capaz de expressar de 
maneira completa os conteúdos que a ideia de fraternidade adquiriu no curso de sua história 
(dentre os termos cunhados destacamos “amizade civil”, “confiança generalizada”, “semelhança”, 
“solidariedade”, “reciprocidade”, ecc.). Verifica-se a exigência, portanto, de novos programas de 
pesquisa que, a partir dos dados da realidade atual, tenham condições de oferecer elementos úteis 
para o estudo da teoria democrática. 
Em um contexto que explora novas dimensões de pesquisa, há espaço para avaliar de que modo a 
fraternidade possa dar uma contribuição a uma definição de democracia que corresponda melhor à 



complexidade dos sistemas políticos avançados, uma definição que integre perfis diversos da 
organização democrática, não somente no plano da estrutura institucional, mas também naquele 
das escolhas e dos comportamentos dos sujeitos sociais e políticos. 
 

3. Amizade, fraternidade, comunidade: conceitos e práticas nas relações internacionais 
 

As relações internacionais se utilizam frequentemente de metáforas para representar situações de 
cooperação ou de competição, nas quais são por vezes chamados em causa fatores relevantes 
como poder, interesse, identidade.  

A mais recorrente metáfora, ao menos a partir da afirmação do Estado moderno, foi aquela do 
amico/inimigo, ligada à concepção de soberania como supremacia interna e resistência à 
interferência externa.  
O “remédio” a esta situação de potencial impasse nas relações inter-estatais foi encontrado por 
meio do mecanismo das alianças, operado como quadro de cooperação estruturada entre unidades 
políticas. 
No entanto, o conceito de aliança, ainda que interpretável como uma racionalização do sistema 
internacional, representa, de modo definitivo, uma consagração da lógica amigo/inimigo. Assim, a 
aliança pode ser transformada propositalmente em uma condição de co-pertencimento a uma 
organização internacional com caráter de estabilidade e permanência ao longo do tempo. Em certa 
medida, a aliança, principalmente sob a forma de acordo para a garantia da defesa comum, 
constitui uma forma de “fraternidade negativa”, justificada pela necessidade de enfrentar ameaças 
comuns. 
É possível, retomar uma tradição diferente nas relações internacionais, que a partir de uma 
acepção “inclusiva” e não opositora da noção de amizade se desenvolve na direção da fraternidade, 
tomada como pressuposto necessário para a configuração de uma verdadeira “comunidade” 
internacional. Na antiguidade clássica, por exemplo, existia uma separação entre as noções 
(internacionalistas) de amizade e de aliança, o que abria a possibilidade de não-coincidência das 
duas modalidades de relação. Um sinal evidente de tal distinção permanece na expressão 
contemporânea “países amigos e aliados”. 
Existe uma relutância geral das Relações Internacionais, enquanto disciplina, em “importar” 
conceitos que são normalmente relacionados à esfera das relações privadas, como a fraternidade, e 
não foram conceituados em termos públicos e menos ainda internacionalistas. A questão 
fundamental é, por um lado, investigar se e em quais condições a fraternidade pode representar 
uma categoria interpretativa e operativa nas Relações Internacionais, e não só fundamentar uma 
perspectiva normativa. Por outro lado, trata-se de estudar as possíveis implicações de policy e di 
polity que a “importação” de tal categoria possa ter para o sistema internacional. 
A própria expressão “comunidade internacional” constitui uma metáfora que serve hoje sobretudo 
a sancionar a predominância de alguns atores-guia do sistema internacional, terminando por 
assumir um significado bem distante do próprio conteúdo semântico do termo. 
 
Nesse contexto, revela-se oportuno questionar se, e em que medida, a noção de comunidade seja 
possível prescindindo daquela de fraternidade, se, e de que forma, a fraternidade, entendida como 
laço não utilitarista entre os atores, possa gerar ou veicular novas formas de identidade coletiva 
com caráter de estabilidade, enquanto não ligadas a interações em específicos campos de 
cooperação internacional. A título de exemplo, é possível inferir que o multilateralismo representa, 
na ótica da fraternidade, um fim em si mesmo antes de se configurar como instrumento ou 



contexto de composição das disputas internacionais ou de pesquisa de formas de cooperação em 
diversas temáticas de interesse comum. 
 

4. Fraternidade, ciência do direito, justiça: uma perspectiva relacional 
 
O direito, na sua função mais propriamente normativa, é marcado pelas diversidades culturais, 
diferenças entre ordenamentos, entre civil law e common law. Porém, o direito é também o 
caminho da cotidianidade das relações, da ‘reciprocidade’ entre direitos e deveres, que nem 
sempre encontra reconhecimento efetivo. No contexto da teoria do direito, observa-se um papel 
relevante conferido à dimensão formal do direito, ou seja à norma em si. Ocorre um 
distanciamento entre teoria e práxis, norma e vida. E mesmo assim, o direito possui a reconhecida 
função de disciplinar as ‘relações’ que dão forma ao tecido social. A própria globalização exige a 
busca por respostas adequadas ao encontro entre as muitas diversidades. 
Se a realidade coloca em evidência hoje, entre as tantas antinomias, a crise do direito e a sua 
insuficiência até mesmo diante do progresso da técnica, torna-se talvez necessário recolocar as 
“relações” que dão forma ao tecido social ao centro da ciência jurídica. Relações que têm sua 
origem na pessoa humana. É possível um espaço para o questionamento a respeito daquela 
fraternidade (cf. art. 1 Declaração Universal dos Direitos do Homem) que pode contribuir para 
retomar a essência relacional do direito, tornando-o fator positivo para uma autêntica realização do 
homem e da humanidade. 
O direito parece ter se esquecido da justiça, apesar de as teorias sobre a justiça no âmbito da 
Ciência Política continuarem atuais. Recuperar a justiça como preocupação do direito constitui uma 
tarefa di per se necessária. Entretanto, ao longo da modernidade não é fácil encontrar uma noção 
de justiça capaz de fundar o direito de maneira apriorísta. Dar ênfase às relações jurídicas no 
âmbito do direito pode permitir superar uma visão limitada à normatividade e abrir o espaço a uma 
“relacionalidade”, entendida como o apoio institucional e estrutural às relações. Neste sentido, 
mostra-se adequada e útil a perspectiva de uma “justiça na relação”. Para realizá-la, o círculo 
excessivamente restrito do direito deve se abrir à consideração da “socialidade”, ou seja, ao campo 
no qual o conjunto das relações se desenvolvem. Só assim o direito encontra a interação viva e livre 
dos sujeitos (âmbito da reciprocidade). É desse campo que todas as ciências sociais têm origem e é 
dessa forma que o direito pode se enriquecer através da interdisciplinaridade e abrir-se à justiça e à 
fraternidade. 
Os casos concretos do mais recente período histórico oferecem um quadro muito amplo e 
diversificado de experimentação ao elemento relacional e, em particular, à relação fraterna como 
fator característico da realização da justiça. Este aspecto emergiu, por exemplo, nas diversas 
experiências de justiça “restitutiva” que foram implementadas em países envolvidos em genocídios 
e em crimes contra a humanidade, casos como o da África do Sul após o apartheid, ou o de Ruanda. 
Nessas ocasiões, a justiça foi interpretada de modo particular como justiça de transição – 
transitional justice – de uma condição de violação dos direitos humanos a uma condição que a 
respeita. Por isso, foi necessário realizar uma reconciliação através da complementaridade de 
estratégias judiciárias e não judiciárias (judicial and nonjudicial strategies). 
As estratégias fraternas, não judiciárias, que visam a reconstrução da relação civil e a pacificação, 
encontraram aplicação também no âmbito da reconciliação pessoal entre quem cometeu o crime e 
a vítima. 
Os âmbitos contratuais (trabalho, comércio, consumo) se mostram como âmbitos privilegiados de 
experimentação das estratégias fraternas, como demonstra a  análise de casos concretos. 



Mas as estratégias fraternas tendem também a se tornar um elemento fisiológico, normal, no 
contexto de um progressivo aumento da qualidade das relações no âmbito da cidadania. Este 
fenômeno abrange ainda a relação entre áreas geográficas caracterizadas por diversos níveis de 
desenvolvimento. Atualmente, assume sempre maior relevância a visão da fraternidade entre as 
gerações. Assim, os cidadãos que viverão amanhã são considerados como “pares” e “presentes” 
hoje no que se refere à garantia de seus direitos. 
 

5. Fraternidade e Constituições 
 
As Constituições dos Estados apresentam posturas diferentes em relação à fraternidade. Algumas 
delas a mencionam explicitamente, pondo a fraternidade entre os princípios de referência da Carta 
constitucional. Não basta, porém, a proclamação formal do princípio. É igualmente importante que 
um ordenamento jurídico tenha se conformado a tal princípio, adotando os dispositivos 
apropriados para aplicá-lo, criando os pressupostos para que efetivamente a vida dos cidadãos seja 
orientada em direção às relações de fraternidade ou que, ao menos, a relevância desta não seja 
impedida. 
De fato, é possível que um ordenamento jurídico que não faça uso do termo “fraternidade” seja 
disposto de maneira a aplicar aspectos relevantes desse princípio nas políticas sociais, na garantia 
dos direitos dos cidadãos, no equilíbrio dos próprios direitos. Sendo assim, o que distingue 
realmente um dispositivo jurídico fraterno de um não fraterno? 
Por vezes, a proclamação da fraternidade pode não ser acompanhada pelas disposições jurídicas e 
institucionais adequadas. Eventualmente, verifica-se o risco que uma ideia de fraternidade 
reiterada com a força de um slogan por um Estado que não seja efetivamente produtor 
fraternidade. Tal Estado pode tender a ocupar, por meio de medidas institucionais que facilmente 
assumem uma natureza “vertical”, assistencialista, espaços de ação que deveriam ser deixados à 
livre ação do cidadãos e de suas associações. 
A fraternidade levada à ideologia pode até mesmo justificar uma verdadeira usurpação da 
liberdade por meio da força. Exemplo histórico disso foi a justificação dada pelo Partido de Varsóvia 
à invasão promovida por suas tropas à Tchecoslováquia, em 1968. A ofensiva, que claramente não 
respeitava a soberania tcheco-eslovaca, foi apresentada como uma ação de ajuda por parte das 
“repúblicas irmãs”. 
Existem, porém, exemplos opostos e positivos de mecanismos que se inspiram corretamente na 
ideia de fraternidade, tanto em nível estatal, quanto em nível de organizações internacionais. Como 
exemplo, é possível destacar a adoção da representação assimétrica dos cidadãos dos Estados 
membros da União Europeia junto ao Parlamento Europeu, onde não se aplica o simples princípio 
da representação proporcional com base no número de habitantes, mas valorizam-se os países 
menores. 
Verifica-se, portanto, que a interpretação constitucional da fraternidade não pode ser separada das 
experiências históricas e da cultura jurídica das quais ela emana. Assim sendo, existe uma específica 
cultura da fraternidade à qual o ordenamento jurídico deve se referir? É possível hoje, a partir das 
diversas culturas das quais temos conhecimento, encontrar a experiência de uma ideia de 
fraternidade que nos guie também na construção dos sistemas jurídicos do futuro? 

 


