Nota do Organizador: Pela crise política e financeira
em 1965, a equipe do MEB não conseguiu completar
este trabalho.

ESQUEMA DA FUNDAMENTAÇÃO DO PROGRAMA PARA 1965

1ª Parte: Estudos Sociais
1. Estruturas e tendências da sociedade brasileira
1.1 Cultura, integrações culturais, Cultura Popular (disponível)
1.2 Estrutura social (disponível)
1.3 Estrutura econômica
1.4 Estrutura política
1.5 Subdesenvolvimento e desenvolvimento (disponível)
2. Relações de produção e consumo
2.1 Formas de trabalho e relações de trabalho, no campo e na cidade
2.2 Direitos do trabalho e legislação trabalhista
2.3 Produção e consumo: leis de mercado e inflação
3. Potencialidades econômicas: fatores, planificação e industrialização

2ª Parte: Promoção Humana
1. Conscientização (disponível)
1.1 O Homem
1.2 O Trabalho
1.3 Comunicação
1.4 Meios de comunicação
1.5 Os condicionamentos culturais
1.6 O Homem e os meios de realização
1.7 A realização da pessoa na família
1.8 A realização da pessoa na sociedade
2. Organização (disponível)
2.1 Função social do trabalho
2.2 Cooperação: organizada e não organizada
2.3 Cooperação econômica
2.4 Ação política
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1.1

Cultura

Neste item ebordaremoe Cultura sob os pontos de ~ista filosófico
e antropológico. ~stuc1aremos; tamb:m, os processos culturais e o que
entendemos por cultura popular.

1.1.1

Con~ejto

de

Cult~na

Filosofia
,..

,

cultura se destingue ~a natureza e a ela se opoet esta e
sua
caracterizâÇ[õ inicial. A naturéza exprime o que é dado ao homem; a
cultura, o que é feito por 3le. Por outro lado, o m~ cultural não
se opõe, estàticamente, ao mundo natural, mas é sua transformaçno di~
lática om Bunda hUI:1ano. Enquanto o homem nega, pelB. II prro:::is l1 ,
nundo
natural cor~ m;;o dB.do ou ~si, êle o afirua como mundo cultural, ou
seja, trQnsformQndo ~ara-o-homem.
Â

°

10) Há, pois, dois ~SpGctos no concúito filosófico de cultura I
a) c.S(?~_cto .s_uJ?.jc~ ( que é o esp!ri to subjet.~ da cu1 tu ..
ra) que exprici8 a cultura cono processo de desenvolvimento do sujeito
que edificiJ.
Bunda cultural: seja o indi v!duo, em grupos sociais nais
vastos (nações etc), soja a huucnidade, quo tende a constituir um su
jeito cultural universal.
b) .ru!.J).Q.Çj_o__op.Jej;.iyE. (que é o eSl)!rito objetivo ela cultura. )
que exprin8 a culturo. cOrJO precesso de desonvolvincnto do L:.unc.o o. ser
tro.nsformc.elo pele.. "pro.xis" huma.no., ou a. sua. huma..nize..çcol sco a.s 11 0
bra.s culturc:,is" que consti tuell o L1un~o-elo-honel!l-e-pa.ra-o-honetl,
em
permanente evoluç~o.

°

Em seu aspecto subjetivo, c. culturG se desdobro., por SUt:l. voz. OB
duo.s dinensões que pa.rteD de u~a'única. origem, a saber, do ~
de
tra.nsforma.ção dia.létíca. elo Bundo:
do.
• QB.Ell1~_9:º-.Ae__c;.oAs_c.:i..ê1l.cif!:f que é a especific~çêi.o hur.w.nn
cultura em ternos de ideias, ve..lores, projetos(religic.o, filosofio. t
t
' .
)
c~onc~a.s, ar e, ~ol~t~co. ••• ;
• CliL1cnsco .ito o.E,ir, que é a especificn.çÔ:o humo.no. do. cul turo.
em termo~ de instruwvntos e tócnicc.s de tro.nsformaçÔ:o do l!lundo( nor
mo.e de convivência, leis posi ti vc.s, ciGncias aplico.das f instrunontos
de tra.be..lho ••• ).
• A.

..

PodaDOS, a partir dostes elementos, formular uma. definiçéo: 1I
Â
cultura é o processo histórico (e, portanto, de natureza. dia16ticn )
pelo quo.l o hor:wa, er.1 rola.çco a.tiva. (conhecimento e açã.o) CorJ o mun
do e com os outros hODcns, trc.nsfo~la c. natureza e se transforna ll. si
~esmo, construindo um D~do qua.lita.tiva.nente nôvo de significnções,v~
1o.res e obrc.s hUllC,nc.s, ro::üizc.ndo-se como hOlllOO nêste Llundo huuD..Ilo" •

,
, c) 1L Cult],lro. .cLEistóri-c_o:. A ini~io.tiva hutla..nn que crie. o. hiJ.
toria. e, prccisQilonte, c:, culturo.. A historia. nc.o é mo.is do quo o de
senvolvimonto ~o processo Dele qual se opera a. pG.SSa.gOD dia.l&tico. da.
natureza. or" Culturc:., ou scjc" do :.mndo natural 81:1 Llundo hunc.no. Logo,

.-.'0

6 um contra senso. Entretanto, sendo o honcm
sujeito de História, por ser o cri~dor d~ cultura, as fornas históri
cas das cri~ções culturais deve0 situar-se na linha das eXigências de
realizaçco do homem. Há valôrcs essenciais que a cultura deve cncar "
nar nas situcçõcs históricas
infinitcmente vari~veis.
Por excmplo,
06
A
A
N
hi
direitos de consoienci~ tr~zen, 08 si, UL1C exigencic de enccrn~çao ~
tórica, justcncnte por BcrCH v~lôros oonstitutivos do ~humano (aeo
êlcs ~ cultura G desUD~niz~nte e nlicnc.nte). Ur.m dotcrIJÍnc.d~ cul tur~
histórioa é ~utêntica quc~do permite a enc~rn~çco de tais vclôrcs e,
portanto, a construçco do um mundo-par~o-honen. Nesse c~so, a oultu
rc torna-se a expressco cutônticn dc c~nsci~ncia históricc reeI
do
honem (do grupo, da n~çco, dc época).

um~ cultur~ ~-histórica,

b) A cultura é s~i~!1. Coo efeito, ~ própri~ socicdnde sit~
se n~ linhc do ~rooesso cultur~l, como elemento essenci~l de Dcdinçno
entre ns conscioncics (~specto subjetivo de culture) o cono clemento
essoncicl do unificc~êo dcs obres culturcis, por Beio de uw conjunto
de significaç30s que pode0 scr apreendidas pelos indivíduos que cons
tituem o corpo sociel (aspecto objetivo de cultura). Assiu, c cultura
86 ter:: sentido e velidez enquf'.nto processo de cOIaunicc,çõ,o c.cs consci
ênOi~. O nundo cultural, caDO mundo humanizado, sendo nundo-p~ra.ni&
émundo-pa.ra-o-ou~. No. Llodiela eD que esta cOl!luniccçõ'o se insti tuciQ
nnlizo. nUDconjunto de si~~ific~ções, velôres, projetos, instrumentos
ideais (eXIleiS etc ••• ) ou ~ctericis (ex: técnica) tODOSt precisamen
te, c sociedcde. O indivíduo isolc.do, evoluindo por IIbond~de no.turc.l"
pe.r~ rcclizc.r-se cano honem (Rousseau) é UD Dito. A cultura. é c.utônti
oa, quc.ndo sue. dimensno sacicl se desdobra pleneI:lonte, isto é, quc.ndo
sues significe.ções e seus vc.lôres podou ser comunicndos e~ sue pleni
tude e. tôdas es consciêncic,s (do grupo, da naçc.o, da époce) ..
c) A cultura é ~ossocl. L dinonsão de consciência inpoo
~
cultura um cer5tor incliDn~vel de cr1~çeo humena. Ela ~, por oxcelên
cio., inicic.tivc. de liberdc.ele f enaue.nto supGrn o detorcinisoo de netu
reze. Logo, c. coounic~ç~o eles co~sciêncies, que se devo cstebclccer
pele. Lledi::"çc.o de sociodec~o COL10 suporte fundCl::wntr.l dc.s iniciatives c
des obres culturc.is, s6 podo sar ontendidc. nc forma do livre epôlo ~
rec.lizcçc.o dc pessoc, ouseje,
~coiteçõ'o etiva e ].ivrcuc~tp consen
~ dc.s siGnificações, elos vc,lôros G ideais do nundo cultural eu que
. d'l.Vl.'duo se l.nsere.
'
S o,. ..mqu::"nto pessonl, c. cultura e,. ne d'1.0..orD.
d
d D.
o l.n
libertaçn,9, isto é, do ;~.profund['.nonte dn consciôncic-dc-si, do pc.ssa
gen do henotl "coiso. (; objetol! (nC'-tureza) pnrn. o hOBcn"sujoito c pes 
soe" (hist6ria). Couo passon.l, a cuIturc., ~ plurn.lista. Tôdc tentcti
vn de nivolcB~nto ideológico, de hULlanizeçõ,o violenta, f~z de. cultura
t
1
....
... e nao
.... de l'l.berto.çco
... o roe1
''''
·
i nS'GruDen
o 'CiO CLoLunaçc,o
ü c.. I'l.oncçc.o
l.ZCçc.o.

c

_
d) ~__cultura.2_lffii~~~~al. Pelo conteúdo hurjano de sues signi
fic[~çoes (c.spccto subjotivo) e pala destinaçc.o humana do suas
obres

(aspecto objctivo), o processo do crieçco de culturc G cssonci~luentc
univ..-rso.l, isto G, êle tCl1de, e::.: princípiO, a constituir-sc cu clemon
t o de oe1ic.çc.o entre todos os honans. Sondo c.. conscicncie do si COnDS
no tcopo ~ci~ncia univorsc..l (pois pcrc.. refletir a si devo distin :
guir-se do tudo o meis ••• ), a cultura, cono aprofundenonto d~ consci
...encl.o.
. de si, deve propiciar e c..bortura des conscioncias
"
c.. ur1 plc..no do
univorsalidcde crescente. Assin, todo vnlor culturc..l autêntico ó in 

o h 

N
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tencionnlnunte universel, isto 6, dcstin~do à rcaliznç~o do honco cooo
oonsci~ncia im si, couo "ser univürsel ll • Este. univors2..1idc,do êln cul turo.
. que c,
, h'~s ...tio.·
t
nc.o a, antr8tc.:'lto,~bstrc.tn, L1O.8 ,Q.oncro t 0., po~s
or~c~nun a ,
enocrno.do.. Assio, c universalidcdu concreto., que torne eutQntico.
~~o.
cul~urc, _reside no. ~os~~b~jj~~~of~tivo. de ~oBuniccç~o d~.su~s signifi
ceçoos, a~ S8US ve10res, ~dceis e obres, c toucs es conSO~8nc~cs
quo
vêm a encontrar-Sé no ê.Llbi to c.~c. pr",sença do nunda cul turr,l -.::: qucstéo •
(l\.sSiLl, c v;Jrtiginose uni vorsc,lic:'c,de :::'..bstrc.to. elos sistm:lc.s... ::1ütaf!sicos
.
do. t ndio. temIic, o. justificer, do fc.to, ur:.r. profunda. di vis~o de consc~on
cics nuoc. socicdc.de elo cc.stes) ~ COllO intoncion::.lo,mte un~~ que C:.
cult~ deve ser dit:::'.. Eopul:::'..r.
N

,

A

NOT.t'i.r Este pc.rte .. Ooncoi to Filosófico de Cul ture, foi t1 cmscri tê\.
de
FUnc.~c.Llen tc.çco de IIViver ê Lu tc..r ll , :::'..provoi tendo -'Se cs idéias do fe.
Henrique Vaz 5J.
1

1_1.2

Conc~~to

de Culturo. no..

.\n~ropo10gio.

A etividede oriedor~ 6 nquel~, etrevés, d~ qual o honoo expressa
sue forne própria do scr existente no nundo. Esta atividedo crio.dora~on
uo prineiro nível de releções, so realizo. o.trcvés do conj1L~to do 0.9008
eo que trc..nsformc coises de ncturozê\. eu objetos do culture. A c:::'..se,
a
rode, o pc..pel, n néquine, séo elcuns d0stes objetos, que, eo ncior
ou
nenor greu de eleboreçco, rcprüsouto.u e rcsultente do esfôrço huncno ,
contlnuo.o~ntG envolvido no. tê\.refo. de integrer 00i8:::'..S do ooio c~biente ,
no oundo elo hODeo., ti ctrevés cleste, intoro.ção constc.nte, com o sou oeio
ncture.l, que o hODeLl se e.prcsonte cano criador e trc,nsforDcdor,
ncste
priLlc:.iro nível, de elenentos culturo.is elebo-rc.dos c. p~rUr do nc.,tcriel
fornecido pele. própric nc,turGze, ou c. partir de outros clemontos cul tu
reis Lleis sill)lcs e :::'..ntcriorDontc criados. A solução do e.lg'Ul':K'.s do sut:'.s
neo~ssidades fundc~vntcisf provocc, gereluonte, c eoercôncic do outres
nooessic.c.dos .:: problono.s oe.ia cODplexos. ~ êste o processo b~sico.o.tro., do quo. 1 o. cul turc est~' s.:'-lpro se renovc..ndo.
vos
iIes, 80 podoi.los epontc.r os objetivos Detoric.is eoo,) eloDontos
de
oul turc, pode;:cs, tc.:..:bén, c,ff.roe.r qU8 n3.o só ôlos consti tuoo tôde
t!.
cul turc do hOUCD. ]j e:"" sue conç~iç~o de ser sooiel quo o hODO'..l rca.11ze e
cultura.. Intogr:::'..do 0L grupos sooiei8, definidos segun~o ca.rc.ctcrísticn.s
deteruinc..dc.s, o hoooo se fez n.go~'l te do. cul ture, cric.ndo '" tre.ns::.:i tinc1.o
noutros hooens os 0lcllontos cric.dos. A pr6prio. ostruture 80cio.l é ex 
pres se. e Llodificc,dc., c trc-,vó s do to:...:?O, cooo for,le do cul ture. A fC::lília.,
c..s relnções !1entidc.s pelos neLbros de. f(1':'lílin segunc.1.o c. posiçc.o que ocu
pmJ.; es forr.lcs de cOLlUniccçc..9 socic..l; cs cstruturc.s políticc.s; os si.stc:
oea cconô;:.l!cos; o trr.belho, c,a fo!'I.18.s que o.SSU::lC, o significn.do que lhe
o.tribueo, as ostrutur~s quo os grupos se iopõco por roeliz~-lo,oa 010 _
o0ntos enfio, c.tr:::.vés dos qu,:,-is so cc.rc.torizo. e concliçc.o sociel de
un
"'''''
,
..
grupo, d o u:w povo, sno
oxpros300s do UD outro nl.vcl
cul'liurel, ncccsso.

ric.D~nte presentes ~!1 ~u~lqu0r sociodc..de.
A.'" oss::"
concliçco, sociel 0:1 sues núl tiplc..s oXIlrossões cul tu
. D.eSDe
,"
c. c~rcunstencio., propric. :::'..0 hO,:iOrl, do ser trensconclonte ao Llunclo
eo q~.:; roc,lizc. : :'. suo. cul ture, cO!':t'cspondo Ur.l conjunto do s:!:"lbolos
do
que elo se c,rL1a pc,re cor.,unic:-:.r-se o;.: todos os níveis. OorrcSl)onc"c, tC.I.l

.

rc.~s,

• 3 •
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i

i
f

béo, ~trcvés de expIiceção do signifiocdo dêstcs s!obolos, o ostcbole
oin~nto e o. evoluçEo dcs signifioaçõos que êlc cá n si oesDo, cos ou
tros hOLlons, 0.0 S.:...U oeio nc:t;urcl e C. sue. cul turco
~ pr5prio do honeo crieI' e integreI' eu sue culture; 0.160 do obje
"
I'
*
.,.,
tos !.lc.teric,is, c.lem
dc.s tccnicc.s, :::'.trcwes
d.cs quc.~s
c.S cr~cçocs
se ro
noveo; ~,l~l:.l uSs Dc.nif::str,xõos cul ~urcis do sue. c~i vic';.c.ê.o essoc~eti vc ;
ns sign2f1ceçocs dcdes e estes obJetos o o.contec1Dcntos, ctreVGS
dos
qucis justifico. e expresso. sue oxistGncie, seuS ctos, seus tonores
o
sucs espercnçcs. lTüste torcwiI1O n!vül cul turcl, cncontr::"::l-so t por oxog
pIo I cs nornc,s de conduta., os sistC~.lc-.S etrcvós dos que.is 50 procurc fr:.
, t'2Ça. - es crunça.s c os D1'
zor c JUS
os t
-, cs·
cr2cçoos pureDcn t o cr t'~s t'~
ccs C: oS sistooc.s de pensc:~,-,11tO •
N

.ti. cuIturc. Sw cOl::prcondo pois, OOrlO o conjunto int0Cro.do do crie 
çõos en quo o ospiri to huncno s;.; e1~pr(;Sse. (: Obj0ti ve, DH buscc de.. reso
,.. d o saus proo
' 1 aoe..s o tünaonc~cs
"
.
.
..
1-~os t ros
'"
,.
1 uçeo
pussoe..~s o SOC1C~S.
n1
.
b"
"
,
1
"
.,"
1
'
1
,
"'
t
.
.
·
,.
VG1S eS2COS uD quu nos e pOSS2VO ~~V1~~- e - n2VO e..l'e..P e..~1VOt n1VO 1
c.ssocie.tivo G nivel idüolócico (c.qui no sentido do n!vcl tlcni;el).. 00.
botl, (::'ontro de:. culturo.; os objetos no.tcric.is, cs cons'cl"'uçÕUS, os instr:B
Dtmtos do trcbelho, o.s 1.1~quii.1C,S, cs tócnico.s do transforLlc.çê.o de no.tu
rezc., o.s v6:rics fOrl::lo.s elo ,::slJortos, C.s crie..çõcs crtistico.s, o.s oatrutE;
rc.s (; norDe..s socio.is, e.. orgc.nizc.ç~o polí ticc., os sistc'Je..s juridicos, o
idionc., c.s cronçn.s, os sisto:.le.s filosóficos, toéLos os s!l:lbolos o
si
neis, o.s ccriuônie.s, os ritos do pe..s se..geo , cs tradiçõos, cs idcologics
e o.s forDcs pGle..s qucis 80 cxpresso.o o.s religiõos. A culturc. Ó, o.s3io,
tôclo. o. ox)ressco de. o.tivide.do cricéI.orc huoo.nc, sanpro intQnciono.l C
perticipa.do. por tC(~OS os hO:J.ons, onqucmto uonbros do socio(~edos.
E,
CODO tel, ê construido. por coiscs e econteciocntos ree..is, objotivos,
pc.ss!vois de obsQrvc.çco dirote. e in(~iri..ltc. Loca.lizc.-se, lJOrtc-.nto,nes 
tcs coisc,s, ní;stes o.contocí:.:.:.mtos, no tonpo o no espe.ço. Düntro dc..s p9§.
soas, no. for~o. de cronçes, cC ODOÇÕOS G ref10xões culturelucntc doter
uinc..dcs; dentro de tocos os procossos bésicos de conunic~çêo Of fineI.
oonte, dentro dos objetos octoricis.

Cooo ccrcctoristice..s fundc.r:lQnteis, c.trev.Js des qucis o. cultura. se
deste.co. co~ü roc.lidcdo csp.:cífico., se.b0Dús quo ele.. ó.o.) trcnsniss!vel
d~ uno. a. outro. gerc..çco, p~lo convivio socicl e c..trcvés co. cprondizegeo,
nco por hcrcnçc biológicc, oono por eX0:1plo: a. côr do. ~elc ou a. aI turc
dc..s pessoo.s;
b)
une c..tivié!.c.de
cxclusivo.r.ltmte
huocno.; C) ULl conjunto• in
";!l
,...
...
,
t t:lgro.l.!.o
U.e crJ.o.çoes; neo U::1 ccunulo cesorc.í.mcdo clt:: OlOl:.lontos oc_ter~cis;
d) uno. cIesse de coiscs e e.contociuentos dependentes do sinbolizo.çêo e
oonsidero.dos dentro de uo contexto extro. sO~lético.
Se estes tendSncie..s ~ c:·:iG~ncio.s huoene..s estilo presentes ou tôdo.s
c..s pessocs, por soreo inerentos
sue.. próprio. essência, podeDos entco
c..firuc..r que, n?:o
h5.
índiViCLUOS
çuo
nê:o
...
... p::-..rtici Deu dc cul turc. Se est5.o
prüs~n t os 00 tode..s c..s possocs, osterco, nocessc..ricDünto, ou todos
os
grupos socicis do que ale..s fc.zoa pa.rte. Noste scnticl0, podo;:.::.os o.firLlc..r
que no.o hc. grulJO socie.l so:-1 cul ture.

c

~

N

,

.

No. consic.lorcçê.o do fonô,:'::'Gno cuI ture..l, é inportc.n to dostcce..r sous
eleuontos 0 seus processos, e.trcvós dos qUGis c cultur~ se estruturo. ,
se trc.nsni te e so ;:lOdificc.

.4.

Os elementos oulturais •
• Traços oulturais. é'a menor unidade a que a oultura se pode reduzir.
Complexos culturais. é todo o conjunto de traços estruturados em tô~
no de uma atividade básica •
.. Padrões culturais: são as orientações básioas, dominantea e signifi
cativas em uma determinada cultura •
• 1reas oulturais, são regiões que se aproximam pela similitude eviden
te de traços e complexos culturais,
Tomemos o acontecimento :ZUTIRÃO, enquanto forma de trabalho col.§.
tivo, e tentemos uma ligeira análise de seus elementos, a partir
do
que vimos como caracterlsticas da cultura.
Um conjunto de homens, trabalhando a terra, representa uma ativ1
dade criadora. Sôbre uma determinada extensão de elementos naturais,ê~
tes homens exercem uma atividade intencional. Têm um objetivo e traba
lham, segundo determinadas técnicas, que aprenderam e que devom promo
ver o aparecimento do objetivo que os levou ao trabalho. O aampo
se
modifica, a natureza se transforma; abate-se a mata, limpa-se a terra,
ara-se o chão, os sulcos são feitos, o solo adubado e depois semeado.
Como instrumentos de trabalho os homens que participan de um wutirão ,
possuem foices, enxadas e aracos t feitos de determinadas maneiras def!
nidas, segundo o objetivo quo a eles se dá:. Eis alguns objetos consti
tuintes do que temos chamado elementos materiais da cultura~ As coisas
foice, enxada ou arado - oonstituem êstes objetos materiais. As t6cni
oas, atrav~s das quais 60 usa a enxada e se trabalha com o arado,
a
forma objetiva padronizada como se ara e aduba, semeia e colhe,
sao
acontecimentos de onde tais elementos materiais se originam.
N

Os partioipantes do mutirão associaram-se como um grupo social •
Não só agem em função de objetivos comuns, como também regulam easa
ação mediante um oonjunto de normas, de tradições, de costumes.Ocupam
postos distintos, oomunioam~ae de formas determinadas, esperam que a
oonteçam cortas coisas, que tradicionalmente ocorrem em tais circuns 
tâncias. O comportamento dêstee homens pode ser previsto por quem
os
conheça, de vez que são culturalmente determinados.
Quando se falam, usam palavras de um idioma oomum. Atrav~s delas
se ent~ndemf e com elas se referem ls coisas e aos acontecimentos. Cada
palavra dêste idioma pode ser tomada CODO um traço cultural. O idioma,
CODO um todo, constitui um complexo cultural.

"

Durfu~te o mutirão, os homens cantam, por exemplo, Ulla dctcroina
I'
a 2an çao om. que narr,2-m uma estoria,
um mito, ,ou em que o.osorevem o que
eatao fazendo. A cançao, sua forma, seu oonteudo, mesmo a maneira 0000
é cantada, constituem também elementos de cultura.

d

AI

O mutirão, cooo

Ull

todo, pode ser considerado

CODO

um oooplexo

~ultural. Cada um dos elementos que o constitu1.f~" .em referôncia

a
ele, um de seus traços. A roupa que os hooens usao, a naneira
oomo
oavao, os instrumentos cou quo trabalham, as eanções que canta0, a es
tória destas canções, são traços de um Dosmo complexo cultural. ~ pa

.5 •

.

..'

o,,'

drões oulturais quo se pode0 dostaoar da unidade de ootlportru.wnto aclot,ã
da por todos os partioipantes do nutirão e se fazer notar através
de
todos os seus gestos, atitudes e atividades pessoalncntc rcalizados;aen
do, oada um dêles, socialn~nte aceito e culturalocnte detcrninado.
Os
eleoentos culturais prosantes no conplexo cultural, mutirão, estão to·
dos intçgradoe. Não se trata de coisas e acontecioentos seu rel~çãoqual
quer uns cou os outros. Trata-se do processos o resultados dêstcs pro 
oessos ligados entre si, o suficiente, para seren coupreoudidos
CODO
partes de UD neSDO todo cultural.
Os honona, que participa0 do mutirão, fazou-no livrencnte, porque
a.credi tam eu certos fatos. Acha0, por exemplo, quo os honcns se elevou .§
judar, uns aos outros. Acreditan que o trabalho é neccss~rio a todo
o
honeo. Julgue quo unidos pode0 realizar, ou nenos tenpo, nais trabalho.
O conjunto destas crenças pode-se coopreender, tanbón, quando explicitã
dos, eo palavras ou nas atividades co que o mutirão so expressa,
cono
elenentos cultura.is.

Eo tôrnos globais, coopreondenos CODO áreas oulturais aquelas que,
t.leStlo independentoBonte de proxinidade geográfioa, aprcscntat'":l ULl ul1noro
razoável de couplexos culturais identificados, claraocnte, CODO soneJha8
t-e.a.

A cul'eura. 80 apresenta, sO:2J.)re, como realidade objotiva posta co
novinento, eo uudança constante, eu tôdas as fomas porque se expressaI
a) os objetos, que são elementos materiais da. cultura, cano UIl vaso do
barro, a aparelhagon necessária ~ irrigação de un canpo de arroz,eto,
b) os s!ubolos e coobinações significativas dêstes s!obolos, CODO as p~
lavras de u:u sistEma lingulstico, alguns cantos o contos êl.o utl povo .. eo
que as palavras dêsto sisteua se organizam.,UD conjunto de leis o nor ..
mas, os nitos, alguDas crenças, a globalidade de eloDontos eou quo de
teroinado grupo social reflete o :uundo e justifica sua conduta;
c) os acontecinontos do quo estas coisas se origina0, o ao que se Dodi ..
ficam, cono o trabalho do un artesão, a atividade padronizada através
da quel se f.:'.zen bonecos de berro, ou objetos de oouro,
d) as for.ncs sociais pelas quais os hooens organizAD e estrutura0
os
elenentos de sue.. dinonsão social, OOBO c f~nlliaf a oouunide..cQ o o gru
po pôsto eu trabalho comum no mutir~o.
lC) A forua de un vaso de barro, por exenplo, pode Ser uodificadc
ao pcssar de un a outro grupo social, ou mesno dentro de ~ só grupo,nc..
passcgon de uoa a outra goraçco. Eu elguns casos, pode nodificar
até
DeSDO a sue.. funçno, modificc~do, tanbéD, o seu significado específico •
O DeSDO vaso que, num; cul turc ou co u:.Ja época, é utilize.do 0000 roci. _
~iente de água, pode, eu outra culturc, ou na nOSD~ cultura. co outra
epoca, tornar-s~ objoto de decoraç~o. NUD terceiro grupo social, o DOS
Vc.so pode ser posto c serviço de c.tivido.dos religiosas, c, oono to.l.en
tendido COLO objeto sagrado.
22) A apc.rclhagotl noccss~ria

õ. irrigaçno de

u:.l cmlJ?O do arroz tt-on§.

; 6 •

_

','

- J

~

fornc .. sc 00;_1 O surgincnto do U:"l novo instruul0nto. msto novo instru.ncnto
te,nto pode ser crio.do por nlQlLl mmbro do próprio grupo, onde o a.pa.rc ..
lho é usa.do tra.di c10ne,lndnto, 00,::0 pode.. sar trc.zido por rügun Doubro de
outro grupo.

3 12 ) As :pnlc..vro.s do U;:i sisteuc, lingu:Cstioo estê:o ar.: COl1stc..nte LlU 
de.nço.: G:Ll sue fornc.., cu sue. função, 0'.1 seu signifioo.do. :i:':lc.s m:'1igro.o de
U:l o. outro 'JOVO. Junt::J:1-S0 o. outrc..s ü con 010.6 forLle.l:.l novc.s pc..la.vra.s
•
Rünovc.u-se. Doso.paroOOD durc:nto longo tO::lpO o surgoLl, nc.is tc..rdo,
CO:L!
une. nove. função 1ógicc.. Porc.o:J-se. A observação do dois textos - u::l 8i:
portugues o.tuo.l e outro 82 portuguos ne d'2eVo.1 - e' sur"2020n t e pe.ro. d 01.
xo.r clara c evoluçêo de. l:Cngut. n(',oiono.l, oono UB s1ster..le. OIl Llud2.nço. coE:.
t:Cnuo..
A

À

412 ) Llguns o)n tos e centos do uu povo deSo.pc.r00en

CO;J o correr do
tOLlpO. Outros sêo ,_,-oclifico.dos aos pouoos.t por exm:'lplo, se o grupo socio.1
po.ssa a ter uuo. nove. econouie do subsist~ncio.; se Po.sse. a vivor do cul
tivo do uilho e nGo De.is de. ceç~ e d~ pGsce; se é doslocedo do uuo. zona
próxima co oe.r pcre. uue outre Qist~~te dele, situcde. ou vnles dispostos
0.0 longo de Llonte.nhc.s.

52) Uu conjunto de l(;1is e nor:':'lcs, vigente cu dotoTLline.do grupo s.Q.
cie1, L.1oc:.ifica-se tC1-~bóL1, g0ro.li:1021to t c,dc.pto.ndo-se t. novo.s si tucçõ~s s.Q.
cicis, ou explicitendo suas pertos. Quendo uo grupo ó pôsto ou conto.to
COll outro, suc.s nOrLlCS do couporteLl8nto poden ser influencie.das ou in 
fluencicr norucs do outro ;rupo.
6 12 ) Os ..lÍ tos, clgu:.:.:c.s crei1ças, o conjunto de clo::-.lontos coa que d.s,
toruine"do grupo socie.1 roflc:te o I.!undo G justifico. c sue. conQuto., sofre0
todos o. DG SLe:. lJuclcnçe? c.O pe.s scrou de ULlC c ou tre:. gcrc.ção, elo -w:: a. ou
tro povo, ou nUDe nesue. goraçÔ:o (.0 UD DeSDO povo, Dodifica.n.. se do qua.l
qU0r for:la ctre.v8s do próprio uso~ atro.vés da. difusão de seus olcnontos
pelos diforentes Der.:!bros elo Grupo. Cada. pessoo. contribui nCSLlO CO:1 sua.
perte ele novc.s c:oscobortcs f:::.voreccndo e.os poucos O dcsG.pc.1'ocil:1O.1to te
elguns GlGDcntos de credibilidade, o c ooorg2ncia. de outros.
Necüssàrie:i:lente, os CCOj.Y(;ocÍl::ontos ar: que este.s coi82.s 50 origi 
· ~.
'" t 2,i:lbl'
.
ni?I:l e que o.s ;-.10'd 21~CC,I:~
se.o
O":l "1
o os processos con t'2nUOSI as t'ocn1cns
de irrigação, e.s ne.noircs do ne.rre.r os velhos contos, as for:l<:'.s elo cou
portc.r.h:nto dontro de fe.;:;{lie. ou dentro do grupo, e. roação provooade. pe
lo estc.belGcil:1Cnto de novos pcdrôcs de conduta.
~

,

.

d

,,,

propr2o C'. culturo. ost::,r cu Dudo.nça cont2nuc e.trevos ê!.o todos
os seus eleuuntos: do sinal quo Su fez no chão ou nes ~rvorOst couo in
dioc,ção de ULl OC..L1Ính2 a sOGUir, cos valôros espirituais,' tc.r:;bÓu êles si
no.is dados ~s consciencio.s, o nisso indicadores do rUDOS.
.G

A Histórico Dostra, clarcr:onte, o. existZncia do c_ireções doterldno.
des nc evoluç~o culture.l dos povos e de tôdc c huno.nidado. Ce.de. objeto
que sofre, individuo.loünte, uue. uudcnço. que.lquer, podo ser couproandido
c ouo uu trcço e;-l L10vin0y. to, insoriclo nu:.: plc.no De.ior, 11UD. cOlJ.plcxo cul
tural que tr..:...:bén se l:lOdifica. ~sto co:::plexo cuI turo.l fcz perte do tôdo.
u~c cultura que, atrcvGs de. Doclificaçco de seus elODüntos, pode ser to.E
betl ontoncliclo. C01::0 uoc reo.lidcc.lo que so trc.nsforua. cont1.nue.nonte,evo1u:itl

.7.

do. ~ ~ êsso processo de Dud~nç~ cultur~l, constante e oriünt~co, que
se dé.,' C oLUG.cnt e , o noue de progresso.
Enunor::xlOS 1 i..'..b.::üxo, c.1C;UTIS c1ôstos processos, os que eeo reo..lr:on ..
te n~is L ..portc.ntes, e elos que.is so origin~;:1 os outros, tocos rcspons.f':
veis pelo cOL:plexo dc,s ~udo..nço..s culturais, d~s quais, fincluonte o hoI'
neu, tc.Dbcu, ~paroco cor_lO ~gcnte.
~

. t 0:2eI't'~ce ou ass~s,
c po..sso..gcn, nedi~ntc ~prcn d'~ZCgOD s~s
te;.lé.tico.., de cloDontos cúl tur~is do u::::n. pc.ro.. outre gcraç~ot dentro
do un nesno erupo social.
• Acul turcçeo: c trocc, de elencmtos cul turcis, ~través do.. p~ss~.gen de
tro..ços, conploxos e pc,drões de une pare outr~ cultura, qucndo posto..s
de nlgurm forDe" en conto..cto.
• Difusco: c acoitaçüo do detenincdos eleucntos culturais recou-cria 
dos dentro do próprio grupo, ou inportados de UD outro, de UDa
outra
culturo...
• Continuidade: a pernanôncia do treços, através dos seus elcocnto8 de
fixação, pelos queds D.S gorc.ções se cODunican ou se li8a:1.
Deculturaçêo: o desl1pl1rOCluento progressivo de traços antigos em fun 
çeo do aparecimento de outros, nais recentes.
• Integrcção: c haroonizeção, ctrcvés de mecenisDos organizl1dores, dos
divorsos trcços de UQI1 cultura.
• Retardenento: una disritnil1 na acumulaçco e integração de eIenentos
culturais, fevorecendo
desenvolvinento, acelerado, de I1lguns trc,ç06
ou conplexos, freqUentonente, eo detrimento de outros.
• Invençeo I a rosu1 tan te de UDe. nova conbinaçã.o de elOIJlCntos jé exis ..
tentes em deterDinada cultura.
• Descoberto.: uma equisiçê.o nove no cl1npo do conhecír.18nto. O ::,,:;?:.',rccirlen
to de UI, novo e:letwnto cultur::ü ou seu sentido nu:ds pleno.

•

N
Tr~nsnisseo:

°

~ atrc.vés d0stes processos, nUL1e ução conjunta, seaprc integrl1dv,
e tendo o hOLeu CODO sujei to, que e.s vérie.s culturas se aocLificem. Ne,!!
te sentida, CODO estrutura orgc.nizc.d~ e eu procosoo,. G, cul-/jure
oono
ati vide.de hUIlene 0speclficu, evolui t progride e orgeniza-sc 0w formas
Dais acabades e cODplexes co lonGO da História,

1.1.4 Culture. Popule.r
,

'l'!I ULl rc,moncno
n'"
h'lS t'
.
, dCeLe
'
'h
' un (;.osnJ.
1
.r
.t!.i
or~co
que surge 8Il soc~e
Ol'lLC
• c.
veI cul turc.l entre os divorsos grupos que c. CO:lpõcm; ondo grc':i.1de po.rte
d~ popule.çeo nêo teu UDe pc.rticipc.çêo ativa seja no pll1no cultural,so~
cia1, econô:.Jico ou política. COD isto, nno querenos dizer que -coelos d,2.
veo tonar perto ativa ncs OOSDes ctivideces et1 Utl nesqo nível, ou que
se deve padronizcr ou unifornizar c pcrticipcçeo cc tocos c de ccdc.~
bro ne. sociecln.de. Nüo é isto, é clc,ro. P::-,ra ::lÓS, Ul.:l trc.balho ele Cultu
ra Popular surge t~nbéD, de consciência desse nc.rginalizeçco e ele. no .
cessidade elo libortc.çõ'o ele ui..~ contingente hunano que vive õ.. nc.rgem do
processa cultural.

A Cultur~ Popular surge cano conso~~~lcin do processo de nudcnça
sacieI. Assiu sendo, pretende a perticípo.çêo de todos n::,. olaboLaç.,río da.
cul tura da sociedade eIl que vi veo, beu 00110, e principe.lnonte, na. aEre
• 8 •

ensno e nf.!...~Jc.çno_ do sentido e...;.~ ..9111 turll, isto é, do c;.UG c. cuIturo.. si,g
nifico.. perc. os ho~ens desse. soci~elede. A Cultura Popul~r, port3nto~es
tó, vincu1t~clc, Il UI:1C. a.çco que nco 110de ester dcsligo.dc do .:2..o"'y.Q.,isto e I
dos grupos sociais que, por condicion~ncntos econômicos, pOlíticos
e
soci~is - e cspocic,loonte por COllcliciorl.D.rJ.cn tos oul turc.is - cst;~o l:1C.rgi
nc.li zudos da. cul tl.lrU ( Fu.:nC:.cLlontc.çêi.o C:.C IIViver é Luter").

. " 1 0.0 ~_~,lS
. to
CaLlo venos, c. Cultura. Po~uler; quc~do e,. coounlCa.VO
6, qua.ndo sues significc.ções, seus velôros, idea.is e ObTe.S, SO.O elesti
na.dos, cfotive~0nte, ao povo c rospondem ns ozigêncio.s el~ reo.lizeção
hu~o.na dôsso -:;Jovo, 00 :::.eteroinet..e épocc; responc.e, eu suoe, n suo. ..2.9Jl§.
.
. h'lS·t"orlCIl
lo' .
1 E"
' l qUG c cu1
'"
ClOnClE'..
.1'00..
e 'C;C'..'.:b'eo cooo U:'1lVerSo.
-Gura.
e ne 
cionc.l:-cnquc.nto integre. es consciôncio..s dentro ele. nc.çno, no ~lnno--dc
SUIl realizcçê.o hune.ne, e c.s situe, assÍI.l, na. linhO'. (1.0 DovL.l(mto histó
rico essencic.l de EP-.iY:2..rsn1j.za.,Ç.co ,.9fetiva. c do cric.çê.o C:O UilC, cultura.
pare. toclos os honcns." (Po. H,:mriquo Va.z).

Cono o.. integrc'2õ'o elo toc~os os hOL10ns ne. DeSUo. cul ture.. , vinculo..
se o. unc. trc.nsforLlc.ço.O elos pc.êrões econônicos, pol!ticos o socieis,

0..

Cul ture. Populc.r está tc.::'bén vincuIa.de.· ê. ree.lizc.çco do u::: projeto his
tórieo que pretendo. aquelc.s trc.~sfor3e.çõos. Um projeto histórico condi
zente OO~l uuc. cul turo.. ele.bore,cc. o pc.rticipe.dc. por todos. UiJ projeto que
possibilite c. toclo o povo e.ssTIuír o seu papel do crie.cor o suj0ito de
culture. dc. sociedo.de eu quo vivo ..
-

."

\~,~:

"l~'J.

Sendo nssín, pode-se dizor que Culturo. Popule.r n~o é uu fenônono \.
neutro, indiferente. Ao contr6:rio, nasce da un conflito o ~'lêle dcsemb.Q. ;\."
00., pois ela existe e se C'.presonto.. 80npre eu terl:10S de liberto..xã.o,
de
prom ;çêo hune.nc.., no sentido J:1c.is c.nplo. Donde se conclui que no.o
é
possível U!.1 tro.bc.lho de Culturc. Popu1er desligado do processo de cons
cientizaçâ:Q,. E, ~or estar lig-e.clo. c. êste processo 5 quo elo. u.eve lCivo.r
Sel:.lpre c. UL1C opçc.o. Devo der pqssibi1iclc.é'.es de Opçc.o 0..0 povo, eoboro.
nc.o posse lL1pOr osso. opçe.o, porque elo. devo sor encontrcC:.c polo pr~o
povo. Este. opçÔ:o decorre ele. plone. consci3ncü. que O honen a.dquire do..s
diforGnço.s o degn!veis entro os 3rupos quo foruno o. socicde.do o de. no
1
1
COSSl"d c.ae
LG
une. tro.nsfornc.çc.o dos pe.c.roos culturc.ls, polltlcoS,
socie.ia e econôt:icos que os c.otor:':'linc..::J .. "
..--~
,..,

. '

.
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1.2.0 - Estrutura Social \

Estrutura é a armação
alguma coisa. Aquilo que sustenta um o~
ganismo, um prédio, um caminh~o. Cada coisa tem sua estrutura, O or~
nismo humano tem o esqueleto c~o estrutura, um"prédio tem os funda 
mentos e as vigas mestras que o~:~ste!ltam de pé.· Um oarro tem o chas
sis sôbre o qual êle é montado .. sã.o su;:"~ estruturas próprias"
As;:dm, tôda a estrutura tem Ulíla porç.2.Q de partes q~ quando
se
juntamformw~ um todo onde alguma coisa po~~ se sustentcr. O esquele-·
to tem diversas partes assim como a estrutux~ de um prédio tem as pa~
tes dos alicerces e as partes do teto, das colunas, eto ••• Podemos en
tender que ~__~s:~]:utu:;,_a, gual<l.-q.~r_9..uJL~s_e...1§...L.....9...9;,;té~ divers.as J1.8.}'.tlU!,
.QF~das_....p.D.:r.a_J.o.r.!ll?-_:;-__~~_.j_o.i!.9..J_"~E!."_c.o_nj..ull_'t-º.L..ll~un~.
Que seria então uma estrutura social? ~ uma estrutura que diz ~
pei to
sociedade dos homens j o modo como &les se organizrun para vi...
ver melhor, porque ninguém pode viver sozinho. ~ social porque se re
fere a uma porção de homens, a uma porção de grupos humanos que for
mam o IItodo ll social. A sociedade humana tem uma unidade, mas tem tam
bém uma porção de Eart~~~__~~~Fj_~am de gerta forma - a estrutu
ra s~oial ~, sustentanto a unida.de do ~ru]o humano.

e.

Como se trata de homens, as estruturo.s nno pocam ser materiais
como as da cesa, do ceminhco, etc. S~o estruturas pr6prias do. socieda
de dos homens. Tem que estar marcadas com qualidedes que s~o humanas:
Ora, o homem tem, fundo.mentalmente, vérias qualidades que o dis
tinguem das outras coisas: a consciência racional (inteligência e voa
tade), a liberdade, a afetividade, o. capacida~e de oompreender
as
ooisas e de dar nooe a tôdas elas, ~uer dizer, de dar significado que
s6 valem para si e pera seus seuelhantes e a capaoidade de poder sô
bre as coisas; quando êle te~ uma pedra, êle pode fazer ÚDa estntua
ou picá-la eu pedaoinhos: exerce seu poder sôbre a pedra.
Então j& podemos ver que as Estruturas Sociais têm que respeitar
exat:::'L101'1te eSS2.S quelidade pc.ro. sereu II~CLoiaisll f quer dizer humanas •
As Estruturas Sociais têm que re etira"

.

\

•
•
•
•

a oonsciência racional (inteligência e vontade);
a liberdade humana;
a afetividede do homem - o CBor;
coises e de comunicar êssee
a capacidade de der significado
signifioados o. todos;
• o exe:t'clcio do poder' humano sôbre o.s coisas, sôbre a socictl.a.de
e sôbre o próprio homeo.

cs

Al"em d'~sso, como o homem e,teubem
. , um ser biologieo,
,
,.
tem todas
ns

4

o.tividades e funçõ~s dos sêres vivos: nascer, crescer, comer, assimi
lar, reproduzir-se, viver um tempo a rJ0nitude e tudo isso e depois
entrar num processo de r'le6::':""'i;:,:!J.~çrt, (de ;"";";:';:'!;.) e tender para o. Ilor
• 1 •

te e para. o deso.p~recimento físico. Todo ser vivo S0 distingue dos nao
vivos porque é c~p~z de tircr do Deio 00 que vive o que lhe é ncoeBs~
rio pcr~ crescer, reproduzin~o-se, etc. Isso se chcma processo C8 ess!
uil~çco. Umo. plc~t~ o.S6ioile de terre os eleoontos que pr0cis::
pere
viver. Uu cnimcl cssimile do que cooe c energi:: neoessnric pere conti
nuer vivo. Eo.s to~os tê11 UlJ lioi te. Q.uc.mlo pesso. c perder Dei s elo que
recebe, oOl!leçc e envelhecer, c::ai::;.he pcrc. e norte. As cstruturcs
dos
o.grupcoentos hUDC~10S teu que levcr lsso ao conto.. Teu que conJuócr es
Sc.s funções que sco ele toc.vs os sôrcs vivos cou a.quelc.s o:.pc.oid:.dcs e
que.lide.dea, que vinos c.clm!:'., que s~o sonento dos hOi.:.l.;;:ns.

...

..

Vimos o que es estrutures socieis ~ê11
pl:::.noss o dc.s qu::liccdes e o eles concliçocs
so n~o existe sopcrc.do, une cois:: lé. outro.
uc S1:.1['. pc s soe., nU2~ oe suo grupo h1,lt2cno, ~e_0.0
Por isso

tGl~lOS

elois
que respeito.r nessas
biológicc.s c.o honen. l:~s 1..fi
cqui, ~is~o jU.!l_to., nUllc.
BeSIDO tO_DpO.

quo ver dU2.s coiso.s I

lQ o que sustente o.s
2Q c.s f0I'11C.S

CO!::C

estrutur~s soci~is e
essc.s cstruturcs nos e::;?:::.rcccD.

...

ViDOS que &ss~.s estrutures quo nos referimos sc.o hummc.s. 1=C.8 nei:!
por isso sco tôdes boc.s, tôdcs respcitc.ndo e nc.turezc. do sor h~c.no ,
Sendo ê'.ssim, é necessé.rio U::1 trc.b:;,.lho quo torne os homens conscientes
disso pc.rc. que tôelc sue. c.çco sej:~ nU11 sentido de oelhorc.r Cc.el~ vez J:d.s
c.s estrutures da. sociedede eu Que viv~. :;~e.s, jé existeu une. porção de
normc.s, vc.lôres,
costUE.CS que têd vigencie n~ sociode.de dos hor;Hms
e
".
-,,--,-
que ~J~r..2.::1!l_ .<lu.9...J?:..S__?..i:lJ3_~ll_ts::H. ~or que isso? Porque c. sociec.c.ele
dos homens nco pode ser sustentcdo. so pel:::.s coisns m::teri~iB. ~ e.s nor
mc.s, os vc.lôres, os costuues s~o escolhidos e a.dotc.c.os pele. sociec:.c.ê..o
dos homens como moios ele regulc.r ãü~';;id~--Socic.l. Elc.s representc.n une.
ctuc.çê:o do. liberdc.de huwc.nc., quer e':.izer, os homens escolhera.úl.. n~.s ~:--"r:::.
si livremente. Entre~c.nto, essc.s noruc.s, êsses costunes, êsses velores
p8rl:::mccen nc. sociedc.de e, J::lui tc.s v~zes, o que ore. bOD nUD dotor,J.inc.do
tenpo, deixe. de sar bom, ombore. continue existindo. Entco, c.a norne.s e
Vf'. l ores pc..sscn c. ser elenc::'1tos de opressc.o p c.. r::. o hou,m, ou pc.rc.
grupos de houens nUDc. sociedade. ~ por isso que se deve tor consciêncic.
bG~ clcrc pera reconhecer se as no~~c.s e vc.lôres que regulc..u nosso co~
port~uento sociel s~o cindc. v~lidcs ,~rc. o hOBen quo vive nos nossos 
teüpos. Se foreu vGlides, devo~ ser canservc.das, se nc.o foroI: v~lidc.St
dev~rã.o ser uuelaelo.s. Essc,s fôrçe.s os-cê:o contielc.s DC.is dirotm..:.:;:n-;:;e nos
vo.lores. Vcjc.uos cOrJa cc.de. una poC'~e sor explicndc.:

-~

A



• Vel;res: go~ .§..sc_oJhj...f.2..8..-.2::~,_y_c~-S.:.._['.ti tude dos ho~. Po 
deu ficcr atuando conscionteuonte ou inconscientenonte. Por eXI
A2o.r
os p'cds e os filhos b U11 velar; ser livre pc.r::. f?zor o qUe quisor
t
outro vclori respei tc.r os outros é tc.Dbón uu vê..lor. Isso tudo ve.i ::,,:;?e
recer ctrc.vés dos costunes o nor:::'l~S que e. socicdc.&e edotc., As ciforen
"" e.pencs de Gro.ducçc.o.
...
çc.s en t re 61. Sc.o

.2.

• COS~1.luos: -*UodO?__C±.9 q,g,i_r... socialuoll:te a$r..2...;a(9J3.• O,uando.
un
houou vai a escola ele so oouporta de un Dedo proprlO. Quando vaJ.
a
ort
una fasta, se couporta de outro Dodo. Se fala coo sou pai se cODp
2
de Dodo diferente daquele co:.: que fal!:', COr.l sou filho. Os costV"::'lOS sao
diferentes para cada ocasi~o.
• Norno.s, são os [':..s.~.-,os l:!,9c,os de couportmlOnto s.9..c..isJ:, :-olo.S já totD;h
Dente acoitos e que s~o onsino.tos na sociedade CODO coisas a sorCD ob
'\. ,
t e. S,...
",
t e obrJ.g::~
'
tI',
. rlglCLanOl1
scrva d o.s WllS
ao 11ecessarJ.c,non
OZ'J.c.s.
,..

. . ,

, A .

N

"'"

• COllt.E.9.le Soc~: S:._gur...(L~.EJ_to.do G.c. obser:."'!.~l9]._~.9.ll.!t'l9.._Q..bs9.d:~
ci~o. t~cl.o...Js.!?-o~~.JJ_c1'L.o_?:'G..':~b_9J_~eido. Se algueu nao so COi~:)Orta.... do
acordo 00:'1 ~s costuDCS o as noruas da sociedade, vai sofrer pw~içoos o
repreensões por parto elos outros clow:mtos de; sou grupo. COD isso
so
estabelece U~1 "contrôlellsocialll sôbre as o.ções do cc.e~e.. l)0SS0a. ;:; do ea
''''
" 'De..lO:i.~()S
,
ao e:, grupo. A
\:~uor"
cuzor, 1
le.. o.provc.,çoos
e reprovc.çoüs
ou Danores ,
,..
t'lpO d.0 açao
!-"
4
A,
DonIor~e o
eS~lvor nalS ou nenos ~C aoorao cou o que
a
sociedade esporava.
~9G~~qt
Ó ULl tipo do contrôle social Iluito rfoido quo a socio
dc,de iw.poe :'.. lli~la pOSS02. ou c. gru?o social.
,

,

,

.' 1Qi: e um:" norDO- sociel, tlr.l conportaocmto que o oXiglCO de to
dos e quo. qUffi1do nco 2.coito, provoca una coerçco Duito forte.
Essa
. ,.,
~
,,',
' 1 csnon t c socJ.e
' 1 t Ja
, I ' ' ' '"
pUl1lÇ/lO,
que :pOCcC
scr nora 1 , J.ls~ce
ou s~np
c . . . 0 t c,;:
:r.:1inc,da antcriorI.:ente. Quor c"..izer, se alguóo rouba, elevo sor Plli1ido; se
De:. ta, devü ser pu..'YlÍclo co:~: pris2.o etc •••
, ,
1 (
. nos rc f
'
't· 1
R 1 lí3'~aO
• _o
e úora.:
aquJ.,
cr~::~os e:.penc.s ao cc.ro. er sooJ.['.
;-tO
~
-1
...
,.
,
,
"b
"')
~
,
d c. Ro 1 ~glC.O o ae. .:lore. ; 11['..0 e une, COl1Slc.:.eraçao so rc a 1 0 . T ocos
os
grupos huncnos tên ::J.c,nifcs-cc..çõos religiosc.s, quer cliz,;;r, a.quola.s
que
expresscn sues rolações COl:1 Daus ou COD as coisc,s clivine..s. :::::1:1 goral,e,ê.
'" t e:.çoes
"'"
. . .c.S reaçoGs
. l . .t.O~·_l f c.
t r.8 Ilc.n~lOS
CLlzer.::. reS~;Ol,to
quo o grupo h
Ul.lc.:.10
ce a c.lgu.."1.S fenonenos quo :1C.O sao tota.lncnte conpreenslvels l:lc..rc. ele:
c lJ.orte, c. vida futur!:'., r, sue:. O.i.~iber2, o oal, etc. Vejr,:los que.l o.. dife
rença entro at_o reli1ii~0. e at.o-..B,o.r...al.
_.0

N

AI

Ao

00;;1

_

N

,

•

A

a) i,te l1eligioso é c,c~UGlG que 0xpressc cle.rar:G~1to llilé"_ relaç3:o
Deus ou C 0::'1 c.s coisas sag:i.~a.cle,s. Por ex. uissa, sacr2,rJ.entos etc.

b) L-co _:oral é x-ql.lo1e quo oxpresse. 1m jul Cê,;:' c r:. to sôbro as coi
se.s que;) hO:::G:": faz, sobre sou relc.cion<1uonto C 01:1 os outros ho::.~óns.Por
.,
'b
"
,
'.'
eXI e.Juc.cr
os ou t
ros
ú ,OE; rOUJe.r
e l:le..U; odle.r
o pro:x~'J.o
c Da.U.

Uui te:.s vôzos a.s coisas dc. ~kligiê:o c da l;orc-.l S2.0 ::loios do contrô
la socie:.l.
OOSDO e.to poclo sor entendido de diversas =aneirc.s. Aju :
der UI.l a;:ligo pode sor ent"::l1CILlo c.l0 três fornas diforcntos: é U::l ato re
ligi.2.§Q, onquc.nto oxprossc. Linha. oC'-ridr.do, emque.nto vejo n010 ru:m i!J.a
gcn de D01.'.S; é t2,::'lbÓI.l UIl ~to_~O_l:~, porquo Ó llilU coise.. boe..; Ó aino.o, ur..;.
o,to sünJ10~te social, porquo u aprovc,do pE::le:. sociud::'..0.o o;:: quo vivo.
Tôclo.s ostc,s coiso.s sÔ:o os fUl1dC'-r.:0ntos de:. estruture.. sociul. Porque
nala.s é quo o houo= =ostra sue:.s qualidadus~o hODon, diforonto [c.s coi

. :; .

so.s na. terio.is e sL.rplesnente viVo.s.
PoCLenos ver, c.gora., c,s fornc,s

0:1

Ç.U8 se expressar.l estc.s ostrutu

ro.s.

Até a.qui ViDOS brevemonte C01:.:) os grupos sooiais sã.o sustC:lta.d.OS
por v,:lôres, nOrcic,s, cos tU!J.es etc. ?odOl:1OS prcsto.r c.tGnçê:o e not.:-.r quo
o.s forlJ.C'.s os que êstos grupos nos e,po.rece!J no. soci0d~de s?:o limito vr.....
ric,dc,s.
Os tipos de grupos que se for~a.~ nc. sociedc.de s~o b~sioc.~8nte
=l
•
,
•
•
C!.OiSf o grupo prJ.jj~.rJ.o G o grupo secunúc,rJ.o.
~,

O grupo prül~rio te:-.] es sG.;uintes c,,-rc.oterístico.sl

"
t
' .
J
• A
'S pE:ssoc.s VJ.
vou nuJ.
o pro;aGc.s
o se oon h eeeD CEl t oc.os
os seus
c.spectos. Convivea li fe.ce c. fece 11. Seu relo.cione"LlGnto inplicc. ;:.foiçÔ:o
dc.r
e conpreens~o e, ou gero.l, h~ inti~i~c.dc ontro si. Isto podo se
especic,lmentG no. L~;;.ília., nos grupos do c.::dgos, no.so.ssoeic.çõcs poqu.§.
"
. nc..s, e, o.lguL1C.S vezes,
eu grc.ndes c.ssocJ.c.ÇOGS
DCS COD c.penc.s c. 1 guns
uGabros que se tornares o.uigos.
i
• As rclc.ções cconôDicc.s, c1;:;:1 tI'O c:c s tE:: grupo, nc,o sc.o c.s T1C.J. S ;~1
portc.ntos.
Nem a.s relc.çõcs de orgc."1izc..çG.o ou de poder de: docisr."o .!'l':~Q.
,
11a. U~:.c. bscelc. ele qucm pocle ter De.is ou nonos c,utoride.de.
~
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-
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• As rol2.ções entre:; seus lJc,bros s3:o ele cC'.ré.ter cssoeir-.tivo c tâ.:.1
senpra UilC fin~lielcdo detürDinC'.d~. Potu SOl' u~~ c.ssocicç~o eOD
1J.n6
lucrctivos, etc. Poclo ser tc.;-übÓT.l ULlC e.ssocicçGO po..rC'. L1ülhor conseGuir
defender os diroitos de seus Doubros, CODO UD sindic~to, UD pC'.rtido
político, uu centro social, etc.
,."

,y

,."

IV

,

• As relcçocs sc.o cordicis, DC.S n<1O sco J.ntinc,s. O rclc.cionC'.IlOu
to é regulado mo..is pelo. finc..lidccc que os uünbros busccm no grupo que
pelo.. nmizc.ele ou 0..10iç20 que têD~;tre si. Há nêste grupo liDe. s~rie Qe
nOrLlO.S de couportc.uen to que regulau a.s cções des pessoo,s conforne
o
po..pel que exerceD no grupo. UD é o presidente, outro é o contc.dor,ou
tro o vündodor, outro o secretério de UD sindiccto, UDa. pessoo.
pode
ser U!:l e,luno e outrc. o professor. Cnda. qua.l tem seu conportc.:'lCnto ele
teruinc.do pela nc.turezo.. do grupo. E a finc.lidcde do grupo senpre seré
o.lcc.nçc.de nc. medidc. 811 que os papéis forei:! Llelhor executcdos.
Os grupos priLl~rios e secuncl~rios podeu ~pnreoer nc sociodc.ele dn.s
- . d·J. verses f Orcic.s. UUC. f C,LiJ.'1·J.c, soro., por nc. t urezc. UL1 grupo prJ.~lc.rJ.o,
. , .
UC..J.S
oom UD relecionc.uento íntino entre seus eotlponentes.Eo..s ele,
poderá
ser gro..nde propriet~rie. ele u~c. fé.brica. ou de usa f~zendc G por isso c..
presenter t~béD relc.ções que sno próprio..s ele u~ grupo secuncério,co;

• 4 •

'" que nos
,. f e.ÇC.::'lOS
lucrC',ti vo.. De Dado quo f qu~lCiuer sope.re.çc.o
te~ seDp~e une. finc.lidc.de: c. de cstudc.r ~elhor o.s estruturas de
cc.dc.
grupo~ nc.o quer dizer quo ole.s só podou e.pe.rocer c.ssi~. Nc. reo.lide.dcf
c.s relc.ções, o.ssin CODO os grupos, se cruZo.u, foruc.ndo UD con~lcxo 62
c1c.1. t:ste conp1exo soc1a1, pc.rc, ser cOL1preonc~ido, tO;~l quo ser estucL.f::
do por pc,rtos; tl2.S CSSc.s pc,rtos diflcilncnte existcu iso1c.dc,s nc. roe.
lidc.dc, CODO nós c.s considere.Dos, quc..ndo o.S estudaDOS. Por isSO,VC.LlOS
o.~le.lise,r c.l~Do.s dessc.s for;]c,8 c_o c.D~:.recij]ento dos grupos socie.is sou
pc.-:nsc.r que eles só pode:} existir e.ssin. nato soré apeno.s uu Dodo
de
estuc.!é..los. Ainéto. o.qui, fC.le.nos dc.s foru2.s e~ que c.s ostruturc.s c.pc. 
recou.

finc.lid:::~êLe

l' F.AI=1LIA

:c

dos 110dos w:ds ioportc.ntes de existêncic. socic.l e o L1c.is e.ê.
por todos os que queron oo~hGcer bOD c.s sooiodades ou quo vi
v:.m. ~ U,-:l grupo pril::ló'rio por no.turoze.. A convivêncic é nui to !ntine.
.
entre todos os seus nembros, porque vive~ nc. DeSDo. ce.sc., 002e~ e uesDe. Des!:'. e pc.S8r.::.: grcnde :pc.rte do teDpo de. vide. juntos. Crio.-s0 Ull e 
1c.oionc..w.:::nto a.fetivo tlUito intenso .:mtrc os seus ueubros. A iuportc.n
cio. de. fe.wílio. se fez cede. vez ne.iar porque ele. de8eupenhc 0.0 DeSUO
tenpo ~c. porç~o dc.s funções sooieis que s~o deseupenhc.dc.s ne. sociede.
de :pelos grupos Bciores. Por exe2plo, UDC pessoe se socialize. c.tro.v~
de. escole. e de seu relc.cionc.!:.lento cOL! os outros, uc.s esse socie.liz:::,. 
çÔ:o teu iníci;) nc. fc.r.:.ílio., desde que esse. pessoc~ nesce.
Ul:1

tude.~o

.

r

Une. possoc so integre. no contoxto culturc.l de sue. cOL1unidc.dce.
trc.vés de sue. fc.nílic. que vive nêsse contexto e pode exercor por sou
intcruédio Uí.lr'. e.ti viclc.de lucre.ti vc, ospocl.fic~-~D.ente econônicc' f
do
1:1081]0 Liodo cono c. exerceria. en UD2. rébricc ou nuna eDpr~se.. Por isso
tudo, c. fc.:uíliG é o grupo socie,l :.:['.is ostudc.do. ~ nele. quo so proces
so. de ;:'1üdo reconhecido COrlO legí tiDO er.:quo.se tôdc.s C.s sociode.c.os
o.
"';)~cc. eSJ}0cJ.e
, . h unt.nc. cono SOl' b'J.O 1"06'J.co. A 1 egJ.·t·J.!"lf..ÇC.O
M
~
perpe t ue.çe.o
c.o
:-.to sexucl, U:J. c.to que;; onponhc. 1:'.1:'.is lntLlc..J:'-ente· cc.dc. p;Jssoc., Ü reco ..
nhecidc. univorsc.L.18nte q,u!"".ndo ro.:'.lizc.c1.o 11::'. fc.!:,11ic. ou eLl fU~1Ç::O
de.
f'o.ul1ia. •
_ _ _de
,,___ to>
FC.:.!!lio.
En c'orcl
costu:.:m-se dizer que c f'c.::,,11ic. tew
• _
FOrDc,s
duo.s fo~;J.c.s pril1cipo.is - a. .:r:.c.l~:Ç..ljI'!"rext.e..l}..~, pctricrcé.l ou Be.tric.rcc.1
e .~ f~~,;l.liÇ;.c_nu_cJ..9_9:!, consti tUl.dc. so de po.is e filhos.

li!:'. sociodc.do brc.siloirc. h~ e.indo. u:.:.! :"l[l.!or núnero do fo.i.l!lic.s po.
tric.rcc.is, quer dizer, c.cei tc.ndo nore.r juntos filhos e nores, filh:--.s
e genros, netos e sobrinhos. i.=cs Q processo de urbe.nizcçno, c conoon
trc.çê:o e UL I,lc1or ~1Úr:lOrO de pessoc.s nc.s cidc,des grc.ndos, vc.i tornc.ndo
ce.d:::. vez r.mis difícil esse.. forne de existônoic. fo.r.li1ic.r. O quo se vci
torno.ndo no.i s oor,lUD é a. forne. de fcx.:ílic. nuoleo.r onde só pc.is e filho
Dora.u juntos. E onde o relf..oionc.nonto o.fetivo ficc rostri to o. UIl mtti2,
ro nenor de pessoc.s.

Eu outrcs s.ociedccles hé. Qutrc.s fJri:le..s de fc..nílic,s f onde u::.;, ho:wr.:
pc:de ter duc.s ou cc.i s mulheres; ondo u.:J.C rJulher pode ter ::'lc.is de
UD

.5.

qU0
L!c.rid.o. Tud.o isso b detorrlinc.c1.o ou condicionc..do pelo r.lodo do vide.
p:'.l'c.
si
e
pelos
neios
elo
subsist~n
...
'"
~
esses
grupos c.dotc.rllo cono vr:.'1"~Ci.oS
oic. 'lu€: podeu conseguir.

. l

d~ ~"~:!l'~
• Fu~~._<.~j-_;:;.:,~
__~

. • c gcrcçc..o dos filhos;
sc.tisfo.çco 6000ion0.1 f soxuc.l e c.fctivll;
• c.. educcçê:o c soCiclizc.çco cos filhos;
• o. c..cul turc.çeo, quer cli zor, c.dc..ptc~r seus I..lonbro S

•

..

:l

cul turc.
locc.~;
....,
li('
• funç:t:io recrec.. ti va - ht. sooicdc.dos ondo e. recrec..ço..o 0 funçé..o
exclusivc.. da f~l:!lic..;
funçco econô=lica, quo.ndo de estruture. fCtlilier depende.
c.
subsistêncio.. e c o nÔi:':'i cc. do grupo.
;,

(Ver c. êstú respeito c.lgu.;.i livro de An~ro~olog~o.., e~pecio.lllen..
te. R,Linton, "O honen", Uno.. Introduçc.o o. Soc~olog~e).
2!! COLU1HD1.DE

t uma do.s formas nais OODunS eil que c..pc..reeen os grupos socic..is·
no. que1 c..s estruturo.s 600io..is sc.o ll~:ds fáceis de sareo estudedc.s,

e

A conunidc.de cO::lpreende, e11 gero.l, UD grupo huuc..no bc.sk.nte grc.nde.
onde tôdes es funções de.. vide hunano. eco exeroido.s eu eonjunto eonêe
tôdes c.s neoessido.des encontrc.n seus grcus d.e setistc.ção, rics esscs :f'un
çôes e nec0ssida.do8 são li~itc.do.s pelo. ároo. geográfico. onde o grupo vi;
vo.

Assiu, Ur.la. cOLlunido.de tC;;l w;a ..Q.Q!lJ...i..BJlro.ç~o .fJ~ de~er:'linC'.cle. ~e1c..
lrcc onde eI::!. 80 encontrD.• Isso e ÍLlportc.nte porque e de. c.roo. gcogra.f1
o~ que deverão seir os recursos ;:o.terio.is pera. o. subsistência. do grupo,
UJ:.lC. couunido.de que vive no 1:10io ruro.I teu uoios de vide. bür.l diversos do
quo uuo. couuni(lD..de que vive nm.l :1oio urb.::.no já bnsto.nto q,esonvolvido.Oe
l7l0i08 de cO::J.unicc.ç[o, o. a1in,m to.çc.o e os ::lodos de conporto.nonto vc.ric.o
' ....
f'"
oon f orue c.s cond J.çoos
geogrc.' ~c~s
c.e. '
c.roo..
Do meSIlO :Joco, ['. cO:lUnido.d~ ter6: UI."!.C. con;tizuraçc.o pzicol_&ii~, Sous
171odos de o.gir e suc.s o.titudes VcO vc..ric..r conforne o pc.drc.o do oultura.
que o. oonunido.dc c.lco.nçou. Nuna. couunido.do conscientize.do. o oe.pc..z
de
o.n0.1iso..r tôdc.s o.s condições eJ que vivo, c. o.titude dos grupos hunc.nos
que o.. consti tuen sGrt. de o.çco tr::msfoZ'r:.cdoro.. o de J:.lcIhorio. ec,do. voz tclor.
Une. couunidede 0;.1 que nc.o há. UBo. o.ti tude de ::má.lise de SUo.s condições t
eLl que tudo (; o.oeito de nodo po.ssivo, cma U1:lo. visco confornista.. n210 1'.2
dern progredir Duito, neu ter o.titudes de Duda.nço.s pera. nolhoro.r
sua
situc.ção.
Nu~a. couunide.de existeu tôdo.s a.s funções nocessário.s ~ vida. de Utl
grupo hU!:l:.no. P-1guuc.s desso.s funções podem ser l1Cis desenvolvidas
que
outrce, ocs tôdcs elce cpnrcoen, de o..lguü Bodo. An~lisaoos, c. seguir,a.l
guucs das funções Deis iDportc~tes.

c) Fun~no econômioc - t ~quelc que provê os reoursos ua.tericis

.6.

do

.,

,
".~

grupo, o que êle pode produzir e o que pode oonsumir, assim como
dos como estas coisas são distribuidas entre o grupo.

,

'.

os mQ

,

b) FunSão ~01Jti2~; Consiste no exero!oiô do poder atra~es das va
rias formas de autoridade criadas pelas sooiedades no sent1do de 2e
manterem integradas e de decidirem seus pr6prios caminhos. A fun9~0 PQ
lítica exercida diretamente em assembléias ou indiretamente atraves de
D&ndatos faz D&rte da or~aniza~ão
de qualQuer grupo.., humano
que define
tipos de coaçã.o , do puni çc.o, "SforDQ.s ,te pr.rtioipaço.o.
P21 1'ti 00., esoc1 0..,UC cutoridcde, obrigctoriedcde de ouopriilento de dec~soeSt oeios de d~
finir e clco.nçer o bem COOUD.
C.>

.J:

,..

c.) E.tgl.9ão--LelJÃ.i~o.~ - n; a que reflete os modos como as pessoas
da
se relc::.cionam COLel Deus e COLl as coisas divina.s. Eu f)'eral,as
funções reli 0 iosas são necessárias para o equilíbrio emoc~onal do gru
po hu~&not porque trazem uma certa tranquilidade em relaçao a al3UUo
problemas que nunca encontram resJ?ostas adequadas, oomo os da morte,do
mal, da origem do homem, os da vid~ futura, etc. Qu~ndo as fth~ções re
liGiosas s~o bem coupreendidas e beü vividas pelo grupo pode-se dizer
que há uma autenticidecle religiosa na comunidade. Q.uando, porém, h~ e
xo.gêro de crenças e .ri tua:i.s, a vivência do grupo se torna quase irra
cional. Isso pode D,conteeer com qualquer religião que não seja bem co,!ll
preendide, (Ver, sôbre isto e eY.::?licaç~o referente a NEB e Igreja, no
Documento w;J:::B: sua' Origem, sua lLção e seu Conteúdo~ assim cono €'. par..
te sôbre ::';struturas de Igreja. Consultar, te.mbém o livro "Sociologia
l~eligiosa" Alain Birou).
co~mnid8.d.e

d) Função .J'~c..:r_e-f':.tiva - Compreende as atividc.des de lazer que se e..
xercem em tempos illl::.iS ou menos deter'íLlinados pelos grupos huwcnos. l't'u~D.
tribo de índios, a luta pode ser um~ recreação. Nume cidade grcnde,vo.i
se ao cinema, jogc.-se cartas, passeia-se. Nas comunidades rurais,
hl
muitos jogos, muitas festo.s~ cede comunidade tem suas festas t!picas
J.ecrecção nc.o é só à ctivid[~de dc,s cricnçc.s, embora sejam c.s c:riançcs
que por nC.tureza necossi tem me.is de recr.cc.çEo. Tôda comunidD.de tem es
truturc.s recreativcs e de simples l~zer. Bordar e fezer cestos pode 001'
uma funçao economica t m~s pode ser.recreativa tambem. UjJ~ festa reli 
giosa pode ter sue, função religioso.. e pOde ter, tc..mbém, uma fun·ção re
crec.tiva. .. Como dissemos antes, tudo se cruza, nD. recÜida.de; s6 sepo..:ro...
mos as coisas por~ poder estud~-lC'..s molhor.
'"

A

'"

e) !.unçü2 c.s_l?g_cJ.9:.tJXE: - ti exercid!:'. p~rc. sa.tisfo.zer c.s necessidc.<les
de . ~ssocicçao quo
o hOi'uem te"l numa. cOl.lunidode. Assim, embora o.. fCJi1!lin,
.
seJa o grupo pr1.11C
1.. pC, I ej.l quo que,se todc.s ;::,s funçoes necesserJ.o..s para
a vide humano.. s~o exercidas, há necessid~de de outros tipos de grupos
para ~lgumas funções específica.s numa comunidade. Por exemplo, um sinw
dica.to. represente, c, necessidc,de de cssocicção de um grupo profissional
pc..ra. melhor exercer sua profiss~o e ser melhor compreendido pelos ou
tros grupos. Pode ho..ver sindic~tos de poscadores, de levrndóres, de 0
per~rios etc. 1:as h~ outros tipos de associaçic. O Partido Pol!tioo ,
um.:. formo. de associaçao que existe nV.1ilC cOLlunidcde p[',ro. que osgrupoe
possam pc.rticipar orgc,nizc..d".monte do poc~er. H~ pa.rtidos que represen 
tCill certc..s clo..sses sociais e ou~ros representam outras classes, oo..da
quc.l buscc.udo rec.lizcr melhor 6e'lS ";'c.. :r-;rôsses. H~ tc,mbém ,c.ssooin,ções
A

• 7 •

..,

,

•

de tipo econ3uico 8 com fins lucr~tivos como um~ socied~de coserci~l ,
que c;mprc. e vende cGrtc.s I!lGrc~dori.:::s. HG sociedc.des industri::-,is
que
rGunem gre.n.de número c:'c pessoc.s pc.rc. produzir eu conjunto outre-.s l:H;rc~
doric.s.

Ré. cindl:'. muito.s outrc.s funções nUj.~c, oomunidc..de hu;:]~,nc., sej:::', elo.
grc.nde ou pequenc.. =[',.8 pc.rr, nós, ~=~j3, u:üc, coisc. deve fic;:"r nui to cla.rr:.•
r.côctc,s c,s comunidc..uos, COB sues funções, só têu sentido o devoi:.1 SOl' re~
p8itc.dc:.s ellqu,:,nto 8:'0 rcC',lI!lCl1te moios elo ro"liz~.çê:o huwcmc... Dosdo que
qu~,lqucr um:" delc.s sejc. utilize,de. pc,re oprimir o ho:c.et1, perdo sou scm
tido e <1ev0 ser DUC1.:..',cc.•

Pode-s", pOl~::,;u:'1-;;c..r, C>.O in!ci02 .'~ Isroje-., eooo instituiçéo divinc..,
podo se enquc..drc..r e~ deterDin~d.:::s estrutures, 80 ela. oo~portc. da fc..to
,
• ?
~.
c.lQluc.. ostrutur:'.,ç~o? TIl.l que mediclc, isso lJ:10 é neeoss[',.r~o. em que mouJ._
da. isso lhe 6 projuQici.~?
TerJ.Os que notc,r

du:::~s

COi8'::'8 funC.C'"i.!lG:é,"ta.isl

e) L Ie:rejc. ü U::':'::-. cO:.~UL"'1.iíl:.clü 0spiri tuc,l de toclos ['.qu~les que
crec1i k.l:1 :1:", rtevolc..çÕ:o (; n,:', Rüc.onç;'o pelo Cristo.

('"..

b) A Icreje.. existe pelos hono~s,
-c os homens 0 deve rospeitc..r
r.s exigê:C1Ci.".s que .' n--..turozo. c'.o homen pede p.::.rc.. SU2.. rc~~,lizc.. ..
çc.o. A pc..lc..vrc.. conunic~:'..c1e, c..qui, '~8iil UIil sontido diferente do
que foi usa.do c..ntes. Usc..uos o têriJO _c2.~mnidc..de de 11ft'cjc..,c,go
rc.., nun s.0~1tido !::l::'.is espiri tU[Ü do qu,", socic..l.

CO.IO ume. co~nn~idc,de visível, encc..rnc..de. no mundo, c. Igrcjc..
te;:;).
sue. estrutur[~
juríC:ico.
como
outrc.s
cOLlullid:"des.
N8ste
sentido,
ele,
~
,
susceptJ.vel de Llucl:'..::1çc..s c progresso. Do mcsmo modo,como Ur:1C'. estrutura.
hurüe.nc., perd0 sue. rc,zso de scr, Q.uC'.:1do nc.o fc.ci1i te. c.. ro::-.lizc,ç;:o
de.
pe880c., ::'.ssim tc.;~1;.l6m, u:.r.c.. Qstrutur':', de Isrejc, pode sürder sue. ra.zeo de
ser se n2:o fc.cili te.r [~ cora.unicc,ç~o (1.:;, Grc.çc., de. pc.l::-:.vre. de Deus. Er.l 0E.
tr:::.s pc.l:,vrc,s, COi,;:O :'..8 estrutures hl'.l!L::'l1.C.S progridem OOL: o desenvolvi ..
I.1~l1to G SD torne.lU Bc,is couplexc.s, pc,r~: e~:orc€)r deter1l1in::~dc,s funções
o
c.t",r.cler c.queles ;:, C:UOi: e1::-,s sc dostin:::-.m, U::1:' estruture,
19rojo.., en
quc,nto org~.nizc.ç~o 11u11::-.11.o.., pode scr iI.oc.1ific;:;,dc. desde 'lU8 seje, p,~ro.. UG
lhor cOLlunic::-,r o q1.hJ Deus quis.
:::-,8) é e'-. r::"z3:o ce 8U"'. origeu e nC'..turczC'.. que c. Igre ja. difere dc.s
ou·'-r.
. . '" cor::mnJ..5;:'..clE::S
'"
-, b
' U';i~:' COLlU:1J..C.::,QO
. o '1 VJ.SJ..
•
>#
1 hi e rerquJ..Oc..
>#
•
" .,Q
• .Gm
or~. seJc,
VQ,
, e"
U::.1:' org:,l1Íz:-'ÇC.O Íl:sti tuid:. por Cristo, coa sU:J.S funções, S1.L', estruture.
e os poéteres qU8 ::-, ... 1.::: pertences. !iNc, :::lU:'. essêncie, mc..is profundc.,
c.
19rcj::-, é : -:. preSOll.ç"', púru::.ne11.to nc qU'~c:ro de, Históric. do rmndo, do ver
bo do Daus foito HO::.lcm. Dl:. 6 :. co~cratizc.9~o história~ d~ vontc..do sc.l
v:lfiac, de Deus col::.uniac..dc.. c..tro..vós (10 Cristo" (Ke.rl Rc.hllGr, lIission
Grc.ce, vol" 11, Serviteurs étu PeulJ10 c10 ])iou, EJ.l.IE, 20 éd., F::.:'c..nae
,
1 96 3, p. 30).

ct
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AléJ,l do que jé.. vinos devel2.Os tontC'..r fa.zcr coüpreonder, OOL! nos 
sc.s cmlo..s, aue
stem outr:.s for:w.::.s c:ü ostruturc.s socie_i8 e que c. ':'10
(lida. C:.:l que ·umc. socie
proJride, essc..s fori!l2.s v~o so nul ti~lic::,_ndo
e se torne.ndo me.is coraplexo..s. Por isso 6 que ume.. pessoc.. de. zonr. rurc.l
do p',is, qu::.ndo vem c. urde. cid:.de gr,-:.nc.o, fio:'.. onbc.re.çe.d:::.. Porque
ele.
nco conhoce tôdc,s c.s foruc.s de rGl::,.cionc,L~el1to que o..oucle. co,.mniCr.c:.e u::..~
bc..n2. utilize.. iil:, V0!:J.
U::::J. ;:10io :':'1:::.i8 si:.:.rples e cujc.s cstruturc.s
sc.o
rec~uzü!.c.s c, ,3'ruj)os pri::::1::"rJ.os, fr,::J.IJ.:-.res, ou c. c.ssocJ.:::..çocs e ...grupos s.s,
cu:r:::~é..rios k,: .. bém D.ui to sLlples. 11:::1 tr ,b::üho de conscientizc,ça.o deve 1,2.
v:,r :::. e8SC.S pesso:,s c, id6ic, c.e que I lJor :L1c.is coüp1ic[:dc. que sojo..
U!:.le.
~
h
e S't ru vur:::.. 8ocic:.l f c
so
rc.ze..o do S8:;:'
::lor
cc,use,
ClO prollrJ.o .I. O:.lCr.l.C
,,J;.
i
que nln~\10L1 se (leve
eLlbc,r'~çc.do so porque n~,o conhGce 08 no os
de rcl::-.ciolL'.!.wnto sacie.l que outrc.s cOE11.'2lidc.des ou outrc..s ro:.;iões uti
lizo.u. :Ucvü-se insistir ::lUi to nisso: o honm:l ~ o il8S::!O c::: quc.lqucr cir
"
,
CU~1st·ncic.; v;~,:rie.!.: ::'.8 fCJruf'.s de G Stl~ turc..ç~o soci.:::.1, porque ho. concen
'"
~
"
.'
t rc.çoc:s
eLE;
seres
hU::::2110S que necossl.. te..~: <lessc,s rele..çoes.
uC.s no1'1h ua t·l.
po é:.e rül.ç2:o, por _:::"i8 cOilple::::c. clue soje.., fc..z que un hOL18:.~ S0je..
I::lC:
lhor ~o que outro, só porque e..s conhece ou porque vive nUDe.. couunidc..dc
, t ;;'. 'I'odc.s -:'8 pesso:'.s teu quo ter conso i"encJ.c
. d'J.sso, p2.rc. ev~..
QU0 c.s (',no
t:.r, ju~te:c:::\.;ate, c. fOl'n::-.Çeo de prcco:1coito8 de cl2;.,?s8.-!?t do S?,.c:..s}.c..Z' c.c
.k~jl.o_l?_~ÍJ?..O..ê., .:r:.C:.c..i..c.i S e te. que sG.o ou trc.s .f.o.!:D.f:s__dQ .!dq},iI.;.s_t.:!çf':o~ ilo
.:;;.l.~W.l.c§. ~.s.1r}:l;tp'rc:s.,.s9.c.:i:.c..i.s.J.. NenhuLlc. dele..s e.eve prcvc:.leccr sobro C!uc:.l..
qUGr hOlllem, quer sejc, cle Ulll meio onele 01:::.8 sejc..:.1 31:..1p1es, qUGr soj:'. de
m:; meio o:i1clo Glc.s seje.u I:lui to COi;2plo;c:",s. A único. coise, que deve p.4cva..
1",cer, S'::L'\pre. é o hOnei:l - c.. pessoc.. hUllc..nc. - sôbre quc.lquor tipo
de
estruture,.

..

-

..

,

.L
..

•

••

-

•

~

AI

" . . . .

,

'1

••

N



A

...

Ve,wos tente.r colooC'.r ::-. lgullC,S explicc.ções sôbro cc..dc.
outrc.s forD1c,s.

UDi:

c.essas

1º- CL~_SSbS SOCIAIS: sco constitu:!G.c,s por grupos de pessoc.s quo,
'" .
,
.
1 t"Gil C mesmc. 81. t ucçe..o
d e mc..nelrc..
gere..,
coonO~1cc..t
os DOSDO TIOLOS
de
couportc,mento) 0'0 1:1eSLlOS vé',lôres ü que por isso c,dquircH:l o que s;) chc_
Inc., C:Jllu!:.J.onte, de ;;consci~:1cic. de c1c:sse ll • Tên c. consciG:'1cie. de este...
reu n:~ llleSDC. si tuc.ç3:o e por isso C:OfC:lc!O:;: o :.:CSLlO tipo elo vide. p::.r:-. seu.
grupo, este.búl~c0"1.do d.iferençc.s IInc.turc.is ll 0:1 relc..çêo :::. outros grupos.
Ponsem que c, sociec..c,de hUl1cne, SÓ cl0V,? se equilibreI' de Uil c.etOI'",::ine.do
uo<lo onde êles encontrou 1.l.1tiC, de te r=.:i n;.'..d c. posiçê:o bm:'1 2.ssegure..da.. Ass1r.l,
,.
,...
..
.
.
h .'" CJ.versc.S
expressoes de consciGncJ.c. de clc.sse ~ c. d~~ clc.ss(; 1ctJ.ftm 
c.i~rie., !:', de.. clcsse dos gra.ndes inü'.stri:::..is, [1, de. Cl~.8SE) ::0cli:::., e..
c. c.
clc.sSG oper~r1c, e. d~ clc.sSG c:'.~]onesc. etc.
Cc.de. um:;. delc.s poue pensc.r quo ~.~ sociedc..c.e hUl:l['.na. devic. so orzc.
nizc.r Qostc~ ou cl['.-~uelr. fornc. o c:,uo c,ssL] lhes cc.bari:: ost;: ou o.quolc.
...
1
.
,
i ~por~. CJ.e.
ness~ orG~nJ.z.:::.ço.o de. s~ciod::é:.o. co~
80, Qe..d~ c o.SSC
ox
presse. os i::tGrêssos Que ten p-:.re.. si c fc,z. ~c. lIideologie.." quo
pc.esc.
c, (.~ofonder. Cm~:J jé: vi:Jos, c.s cle..sSGS sê:o t::-.:.:bén cstruture..s socie.ia c
'"
... do honer.: e n:.o
... dc.s estruturi',S .Esso.
i n t oresse
nosso ~
dove ser c. -pro:.:oçc.o
prouoç:"o seré: cc.d;: vez uúlhol' conforue fôr na.is pe:rniti<lo Co c.fir:lc.çco
do homeo eu quclquor tipo de es~ruturc.. ~ste prob1eno. ~ bo.ste..nte COD

.9 ..

•

p1oxo. o quo está aqui 11.3:0 cliz tudo, por Qste.r ooloc[1o.o do lDC forutl
r..lui to siL:.p1ifice.de.. Pe.rc. u:..~ l~:o,íor aprofundo.r.1onto ver o.. bib1iogro.fic. oi
t~d.c.

2 º - CLS'J:IA SOCILL: b te.;::bbn UL r.grupaL:cnto hU::le.no c orl 0.8 :~G s;:ms
c onotc.çãos c.n tcriores, I'.peúc.s ;:::C,i8 c.grc..vo.do pelo fochc.:c:cnto do
grupo
os re1c.çfio a outros grupos. U~o. custe. so focha por ~otivos do procon
ceitos reli~iosos, raciais, culturais etc. Nio perDito ~ ontrada
do
outros e:loD2ntcs f noo une. nobilié'.e.c.o el0 seus Dembros pc.r;]. o~tros gru
pos. Tcm U::':2- i2.0010gie. ::'1Uito ;:'1:::ís clure. c iLlutével. I',LUi tas VOZ0S,
una
cc.st::'.. é ur.~ [leio que cortos grupos utilízaIl pc>ro, dofondore::.~ seus inte 
ressos e suc~ possi bilic.c.do c'.o clO;:lino,r outros grupos. :C o cc.so do,s C0.8
ts-s, ninc.e. o1:ístey.tes 0.:2 cortos p::'..íses, que dívícl€ c ! o povo e:-2 r>c.rce1a.s
t2-0 dístinte.s que nunc2, se pode p::'..ss::'..r de w:.:::'.. c outrc.

i

3º - P....'l.ÇAs é c. díferoncíc.ç3:o que se oncontre. nos grupos huuc..nos ,
provenil.mtes de co.rc.cteres 0sscncis.l::0nte biológicos. AssL1 os negros f
,. grupos rc..c~s.~s
,.
"ov~conliOS
, .
OS b r:.ncos,'} CLlClr0 1 os sc..o
os t ros
L1c..J.S
no. 60
ciede.do elos hO:'l0ns. "~ diforo~'l2::'.. é só biológica que.nco se f::.lo. do ro.çc.
seu ter nonhuLlc.. outrc. cOl1sequo:lcíe. cul turo,l ou intclüc·~u.['.l po.rc. c.. pos
soc... U:~ nogro o.uerioc..no vivoric. os T.lOSDOS pc.elrões cu1turo.is c.'-:oricc.nos
(nO.;) fôsse ['. sogr8go.çr.o r2-cio.l) CO::lO quo.lqucr chinês (ro.ça .:::mc.rolc..)quo
se intogre,sse nc vido. c.;~oricc.no..

4º - GRUPOS :úTNICOS: sê:o tc.llbóu Dados de vivêncic.. sooic.1, ondo 80
e.C011tuc..n o svO cíc.luon to c.lc;uns c OS-(;ULlG S (; norur.s de cc..r5:ter ;:ic..is cul tu
re.1, r0l2.oion::.dos 00;::1 c. 1 í11 [;1.:1. c.. , COStUL~OS rogiono.ís, tipos físicos (10
tar~in2.dos por conCiçõos do 01i~e., do rogiê:o gcogr~ficc, etc.
AssiD,
UDe. c.lc1oio. elo pesco.dores no norte da A1cnanhc.. tcm cc.ro.ctor:Csticc.s bo::."
é'..ivorscs 0.0 u.::1::'.. 2.lcloic elo ",)(,scc.(:o1'os no nordesto elo Brn.si1. ULl DOVO de
ur.m rogiê:o couo c. 111(:'ia to;_ ee.r2.cteristico.s divorsc..s dos DOVOS ;::;rq?o~
e c.r.lOricc.nos, c:.:borc. n2:o sejo.::.l re.çc..s c:'iferentes. As (~ifcr~l1çc..s 112.0 SO.O
' .
+
I'
,
SO,. b'~o l o~J.co.s,
~as vB2bcu cu1turaJ.s.

*

*
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1.5 Subdesenvolvimento e
Desenvolvimento.

.

1. SUBDESEIlYOLVnlENTO E DESElfVOLVIllENTO
nA humanidade cresce ràpidamente, todo o mundo o sabe; mas poucos

· .J

homens têm consciência da rapidez dêste progresso e,-poucos também, são
os angustiados pelas conclusões que- d~ste fato se deveria tirarn(Lebret,
Suicídio ou Sobrevivência do Ocidente? Duas Cidades, S. Pau10,1960;p.22)
O problema que a humanidade tem que resolver é o da pr05ramação
humana conjunta, atendendo a cada pessoa, a cada comunidade, a cada re
gião, a cada país. ~ necessário dar uma resposta precisa a cada homem

,

enquanto pessoa e enquanto membro de uma sociedade. No caso dos pa~ses
subdesenvolvidos, essa resposta não poderá ser dada a altura se não veu
cermos alguns problemas do subdesenvolvimento. Ou melhor, esta resposta
não será dada se não houver uma modificação grande de estruturas, de ~
talidades, de valôres ••• de tal forma que todos os homens e cad~ homem
sejam reconhecidos como sujeitos~
Diante disso tudo, poder-se-ia perguntar: mas o que é o subdesen 
volvimento? o que o caracteríza? Em um sentido lato, poder-se-ia denominar
de subdesenvolvidos os países atrasados. lIas isso é muito vago. Preferi
mos dizer, então, que o que determina o subdesenvolvimento é sobretudo
uma grande complexidade de problemas, dificultando a melhoria do nível
de vida e a promoção do homem como pessoa, sobretudo nas camadas mais P2
bres e necessit~das da população. Essa complexidade é talvez uma das ca~
sas que mais dificulta um país atingir um certo nível de desenvolvimento~
Como veremos a sebUir, não é resolvendo problemas isolados ou mais imedi
atos que chegamos a superar o subdesenvolvimento. Como é sabido êsse pr~
cesso de superação tem eXigências especiais que precisam ser ordenadas;
hierarquizadas e planejadas. Com efeito, o subdesenvolvimento é caracte
rizado por vários fatôres ou problemas que dificultam a plena realização
do homem e da comunidade onde êle vive.
2. ALGU1IAS C.-'l.RACTER:tSTICAS DO SUBDESElTVOLVI1IENTO

2.1 Dependência sconômica - Uma das características mais marcantes do su~
desenvolvimento é a dependência econômica. Sem um mínimo de autonomia e
conômica, é ilusório falar-se de atunomia cultural e, de certa :orma,t~
bém política. Os países que dependem econômicamente de outros sofrem, sob
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vários aspectos o pêso da dependência econômica estrangerira. Por isso;
o desenvolvimento econômico desses países nunca será apenas resultado de
um progresso interno.
A
Essa dependencia

~

•

econom~ca

'
se reflete, principalmente, a t raves:

a) do comércio exterior - em geral, os países subdesenvolvidos exportam
para os países desenvolvidos os produtos brutos ou agríCOlas, ou alimen
tícios (no caso do Brasil, por exemplo, o agucar, o manganês etc.) e im
portam destes os produtos manufaturados (eqUipamentos, por exemplO).
b) de uma situação deficitária em que vivem de um modo geral os países
subdesenvolvidos. Tal situação é de certa forma, também motivada pela ~
neira como o mercad0l importador determina os preços. Poder-se-ia
dar
como exemplo o café no Brasil, que equivale a mais de 40% de nossa expo~
tação e apenas 0,4% da importação dos EEUU, cujo preço é estipulado por
êste último, o maior mercado comprador.
'"
c) da política econômica e social dependentes muitas vêzes dos interesses
de grupos ou firmas estrangeiras;
d) da posição de destaaue Que ocu~a o capital estrangeiro na economia dos
países subdesenvolvidos. Dêle depende a importância e grande parte da es
pecificidade das produções do país, assim como de sua situação de integrã
ção no mercado internacional (Yves Lacoste, Os Países Subdesenvolvidos,Di
fusão Européia do Livro, Col.Saber Atual, são Paulo, 1961,pp 17-19)
2.2 Pouca Industrializacão e Dificuldade de Ser Ampliada - os países su~
desenvolvidos encontram mu~tas dificuldades de se industrializar, O Depa~
tamento de Assuntos. Econômicos das Uações Unidas, estudando estas dificul
dades há alguns anos reuniu-as em três aspectos: econômico, social e int~
nacional:
a) no aspecto econômico, temos que levar em conta, além da pouca poupança
interna, a falta de capitais ou o emprêgo de capitais estrangeiros em ge
ral nas indústrias de transformação e não para a infra-estrutura, assim
como as dificuldades de transporte, a insuficiência de energia etc.
b) quanto ao aspecto social pode exercer influências negativas ou positi
vas. No caso dos países subdesenvolvidos, não há dúvida que as influências
sao em geral mais ne 5ativas. j bastrulte lembrar o bai:o nível de instru-"
ção, o elevado lndice de analfabetismo, a falta de operários qualificados
e a não existência de um ple~ejamento que leve em conta tôda a população
tôdas as reGiões, visando um desenvolvimento global.
N

c) com relação ~o aspecto internacional há também vários tipos de obstác~

los ao desenvolvimento industri.al dos países subdesenvolvidos. Lembrare
mos apenas dois: as restrições que os países desenvolvidos em geral im
põem aos subdesenvolvidos para conceder um empréstimo de capital que pu
desse facilitar a industrialização dos primeiros; 2 g a tendência dos pai
ses desenvolvidos de fazerem dos subdesenvolvidos meros fornecedores de
matéria prima, dificultando ou ~estringindo as possibilidades de desen 
volvioento destes (Lebret, obra citada, pp 100-105).
Todavia, é preciso não esquecer que embora a industrialização seja
a1so muito importante para o desenvolvimento econômico de um país,
ela
*"""
nao te::n um fim em si mesma. Ou seja, a industrializaçao para nos so tem
sentido se ela contribui para uma real promoção do homem, se ela contri
bui para elevar e melhorar o nível de vida sobretudo das camadas menos
favorecidas da população. As fábricas, as usinas, as grandes emprêsas e~
fim podem ser retrato do desenvolvimento econômico, mas ajudam o homem a
ser mais homem quando contribuém para satisfazer suas necessidades mais
essenciais a se realizar como pessoa •
IN

(
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•Baixa Renda Nacional - Uma das distinções que se pode fazer entre
os pa~ses desenvolvidos e subdesenvolvidos consiste justamente, na dist~
buição da renda nacional entre habitantes ou entre as diversas camadas
da população. De um modo geral, nos países desenvolvidos as camadas mais
pobres têm um nível de vida superior aos subdesenvolvidos. A título
de
ilustrcção daremos apenas al~Uls dados referente a renda anual individual
(chamada têcni3amente de renda per capita), em 1959, de alguns países:E~
tados Unidos da América do Horte: 2250 dólares; alguns países da Europa
Ocidental, assim como Austrália e Nova Zelandia: 1.000 dólares. Bnquanto
isso para o conjunto dos países menos desenvolvidos a cifra corresponden
te foi mais ou menos de 100 dólares anuais, sendo que a maior parte dos
países da África, Ásia e J\mérica L~tina apresentavam uma renda média de
10 a 80 dólares (Bl Corre0 de la Unesco) •

,

•Deficiência na Agricultura - A agricultura nos países subdesenvol
vidos, de um ~odo geral, é muito atrasada. Há grandes quantidades de te~
ras cultiváveis não aproveitadas. Ha América Latina, p. ex: apenas 1/5
das terras cultiváveis são realmente cultivadas. (Yves Lacost,obra citada
p. 12). Há fatôres que podem explicar essa quantidade tão pequena de ter
ras cultivadas:
• estrutura agrária injusta e obsoleta;

i

:

• interêsse de grupos econômicos nacionais e estfangeiros;
• falta ou insuficiência de meios técnicos;
• desgaste dos solos;
• falta de fertilizantes etc.

,

Todavia, a maior dificuldade a ser vencida pela agricultura dos pa1
ses subdesenvolvidos provém do custo dos bens materiais. Um dos meios
de
satisfazer tais necessidades seria a fabricação de suas próprias máquinas
agrícolas, de fertilizantes e de combustíveis.

,

todos os fatores que dificultam a agricultura nos pa1 
ses subdesenvolvidos, podemos entender, assim, porque, apesar de serem na
maioria países agrícolas, apresentam baixa produção, não conseguindo
nem
satisfazer as necessidades alimentares de seu povo.
Consider~ido

Desequilíbrios entre as Cc~adas Sociais - A grande'maioria da populâ
ção dos países subdesenvolvidos tem condições subhumanas de vida. A verda
de é que um número muito restrito tem um mínimo necessário para viver como
pessoa e apenas uma minoria tem a go~a de todos os privilégiOS.
Uma das maneiras de se caracterizar êsses desequilíbrios sociais
é
a distribuição proporcional da renda nacional pela população. Iro caso bra
sileiro, por exemplo, êste desequilíbrio é evidente.

:;

Outro índice complementar é o da distribuição da propriedade rural
brasileira. Em números relativos, a área territorial brasileira dos estabe
lecimentos agropecuários, em 1950, era expressa da seguinte maneira: os d2
nos de propriedades de mais de 100 ha representam apenas 16;67'0 do total do
. número de propriet~rios e possuem 85,67~ da área total dos estabelecimentos
agropecuários do Brasil, enquanto que 83,4% do número de proprietários po~
suidores de menos de 100 ha detém, em suas mãos, apenas 14,~~ da área to
tal (Antonio Rodrigues Coutinho - lanistério da Agricultura, Contribuição
ao Estudo da Bstrutura Dconômica Agrária Brasileira, Sego o Censo de 1950,
p.20).
~ dentro dessa faixa menos favoremida que certos problemas;caracterí~

ticos das regiões subdesenvolvidas se tornam mais chocantes.Aqui estão al
guns dêles:
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• Para cada 100 crianças nascidas 'vivas desta faixa morrem 24 an
tes do 1 2 ano de vida, enquanto para outras camadas sociais morrem 10 em
100 (Nelson Rodri6~es dos Santos, O Problema da Saúde no Brasil). Dados
recentes, mostram ainda que: a chistosomose atinge 6 milhões de brasilei
ros; a tuberculose 1 milhão e 200 mil; doenças de chagas 3 a 4 milhões ;
malária 8 milhões. A maioria dessas pessoas atingidas habitam à zona ru
ral e estão incluídos nesta faixa da população menos favorecidas (A Pop~
lação Brasileira, Dados do IBGE, 1960).

"
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Com efeito, o que se pode dizer é que estas deficiências contribuem
ainda mais para baixar o rendimento econômico, agravando cada vez mais
as condições de vida dessa camada populacional. ~ vivendo e sofrendo és
tes problemas ,que .tr..Jil.balha grande parte da população dos países Afro..asi
ct....!,.,._ ~ j...t.: --<-\,..
". r'"Em
at~cos
alguns desses pa~ses, o n~vel de vida e tao baixo que ha
um
verdadeiro círculo vicioso, onde o homem já não tendo esperança, acha di
fícil romper com essa situação de miséria.
A

,

,

,
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De um modo geral, o que preaénciamos é que por causa de grandes d~
sequilíbrios entre as diversas camadas sociais e entre os povos do mundo,
grande parte da humanidade tem condiÇões de vida subhumana.
Os v~rios dados apresentados abaixo servem para mostrar o grau de
desenvolvimento ou subdesenvolvimento de alguns países. ~ preciso conta1\
to, que não se pare numa enumeração pura e simples dos mesmos, nem
que
se pretenda uma comparação com um ideal a atingir. Os dados referentes a
cada país falam mais quando analisados no seu conjunto e só vistos e an~
lisados globalmente é que podem ser comparados com outros países •
• i .~-..

"
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• Mortalidade Infantil - Para cada 100 crianças nascidas vivas num
ano morrem 3 nos EEUU, 4 na Inglaterra, 7 na Bélgica, enquanto no Brasil,
Bolívia e na Colômbia morrem 15 (onu, Rapport Preliminaire sur la Situa..
tion Sociale dans le i.~onde, 1962).
• llortalidade Geral - De cada 1000 habitantes morrem por ano 9 nos
EJUU, 11 na Inglaterra, 12 na TIélg~ca, 25 no Brasil, na Bolívia e na Co
lômbia (idem):
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Vida liédia - 70 anos nos EEUU, 65 anos na Bélgica, 45 anos para o
Brasil, Bolívia e Colômbia (idem)
• Alimentação e Fome - Segundo Lebret,. pode-se admitir que mais d,

50% da população do mundo se mantém em um ~&ntar inferior ao estrita·
mente necessário em calorias e 75~ dessa população, aproxima-se ou ape .'
nas atinGe o nível mínimo exigidO pelas atividades humanas normais.
~artindo desses dados e fatores verificamos que há uma coincidên

cia de níveis para alguns países. ~stes países por uma série de razões
ou de fatores são chamados subdesenvolvidos.

3. EXIG6NCIAS ESP3CIAIS PARA SUPJJRAÇÃO DO PROCESSO DO SU:SDESDNVOLVI1JlliTTO

3.1 ,o crescimento demográfico deve ser acompanhado por um crescimento

..

.
nom~co

ec~

proporcional.

-

O processo de superaçao do sub-desenvolvimento exige antes de mais
nada, que o ritmo extraordinàriamente rápido com que crescem as necessi
dades dos povos subdesenvolvidos seja acompanhado por I crescimento eco
nômico superior a~ "'necessidade~i da população.
A explosão demográfica nos países subdesenvolvidos é no momento a
tual um fato que ninguém pode ignorar. Isto é consequência de vários fata
res:

a) os países subdesenvolvidos têm uma natalidade muito maior que os
outros. Como exemplo, lembraremos que para cada 1.000 habitantes nascem
anualmente na Europa e nos EEUU de 18 a 25 crianças, enquanto que em zo
nas subdesenvolvidas como a África e a ~nérica Latina êste número chega a
mai3 de 40 (Camargo, Demografia 3conômica, 1960);
b) o rápidO crescimento pode ser explicado, também, pelo descrésci
mo da mortalidade verificado nestes países. De fato, essa mortalidade ain·
da é bas-cante alta. No entanto ela vem. diminuindo gradativamente graças a
uma certa assistência sanitária que é dada aos países subdesenvolvidosjem
bora de forma muito precária e sistemática.
Ora, para satisfazer as necessidades de uma popUlação que aumentou
tão ràpidanente, é indispensável um esfôrço muito grande para produzir
bens e serviços. :10 caso do Brasil, por exemplo, a população anual aumen

'-,
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tam na razão de 3% ao ano. A economia nacional precisa, então; aumentar
sua capacidade de produção dá maneira que chegue a satisfazer as neces·
sidades correspondentes a êsse aumento da população em matéria de alimen
tação, vestuário, habitação, instrumentos domésticos, educação, emprêgo;
serviços sanitários (água, luz, esgôto, t

L Itt etc.).

~sse esfôrço é tanto mais dif!cil porque em consequência do mesmo

crescimento econômico rápido, a maior parte da população em idade ativa
é muito menor em proporção àquêles que não fazem parte desta faixa (cri
anças, doentes ••• ) Por outro lado, como os pa!ses subdesenvolvidos tem
um nível de vida extremamente baixo, a economia deverá não somente acomp~
nhar o crescimento demográfico, mas taEbém aumentar, em certa medida êsse
nível de vida. No entanto,êste países mostram-se no conjunto, incapazes
de expandir sua economia numa proporção satisfatória.
Das razões que impedem o desenvolvimento econômico mais completo e
mais rápidO, temos que considerar ap que se prendem à estrutura das eco
nomias e as que dizem respeito mais diretamente ao crescimento global de~
ta economia.
3.2 Independência Econômica - Como é muilto sabido, a estrutura econômica
dos pa!ses subdesenvolvidos é altamente centralizada no setor primário;
sendo pouco desenvolvido o setor secundário e terciário (Ver o item ~,E~
trutura ~conômica).
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Por outro lado, embora a população rural nestes pa!ses representa
quase sempre mais da metade da população e esteja muito concentrada no s~
tor primáriO, nem sempre produz todos os gêneros necessários à alimenta
ção e muito menos outros produtos por ela exigidos. Como consequênciaj ê~
tes países são obrigados a importar bens que não são capazes de produzir
dispondo apenas de alguns pontos para efetuar as trocas.
Ora, os países que se mantém sem indústrias e dependentes da impor
t~ção de poucos produtos primários irão fatalmente cada vez mais se empo
brecendo face aos pa!ses desenvolvidos. Enquanto isto a produção industrial
destes últimos irá crescendo cada vez mais, pois os homens sempre querem
bens industrializados em maior número e variedade. O contrário acontece
com a produç2.o agrícola cujo crescimento fica na dependência do consumo

pessoal Que é limitado.

Outro aspecto que nem sempre se leva em consideração; é que junta
mente com a importação de certos produtos são importados, também; a pro
paganda e o exemplo dos países ~esenvolvidos cujos níveis de consumo
são muito mais altos.
..
Dominada por esse
"efeito demonstraçao"
que se soma, a I"1a5, ,as ne
cessidades crescentes decorrentes do rápido crescimento demográfico;
a.
população subdesenvolvida se esforça para comprar mais, produzindo mais.
,
- pode ser aumentado alem
, de
Mas, o consumo de produtos agro-pecuarios
nao
um certo limite, aumentando-se a oferta os preços tendem a cair. Assim o
trabalho do povo se desvaloriza. (econômicamente falando)i

Quanto as matérias primas cuja demanda pode acompanhar a produção
industrial, constituem elas, reservas suscetíveis de serem esgotadas, ou
de perderem seu valor comercial em decorrência de inovações tecnológicas.
Além do mais, na quase totalidade dos países subdesenvolvidos; a explora,
ção dos seus recursos minerais ob~ece aos interêsses de grupos estrangei
ros e só a êles beneficfa.

3.3. Desenvolver a Industrialização, aumentando a capacidade de produção.
A industrialização está condicionada por um certo número de fatôres
e deve subordinar-se a certas prioridades. Uma dessas prioridades é defi
nida pela necessidade de substituir aquelas importações de bens de consu
mo que ocasionam maiores dificuldades nas relações de troca do país. Ou
tra será determinada pela necessidade de se criar nos países as industri
as de base, isto é, indústrias produtoras dos materiais de equipruJentos
necessar10S a crl.açao de novas l.ndustr1as.
' .
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Dos fatores que condicionam a industrialização, coloca-se a necessi
dade de uma infra-estrutura adequada de traasporte~e comunicações e de e
nergia. ~ evidente que as indústrias só podem desenvolver-se se há ener
gia para acionar suas máqUinas, estradas para trazer matéria prima e dis
tribuir a produção e os meios de comunicação para que as emprêsas indus
triais, o comérmio e os bancos possam coordenar e organizar suas ativida
des com eficiência.
Por outro lado, as indústrias não poderão fortalecer-se se não aumen
" dos que po dem comprar ~ua pro d
" " ·1Sto e,
, se nao
,., houver
t ar o numero
uçao,
mercado interno crescente no país. P-i "il ielJe, é- p~~eo .. (i);l1& dece~_~
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O crescimento global da economia dos pa1ses subdesenvolvidos, nao
pode ser obtido com a necessária continuidade e rapidez se não forem supe
rados os obstáculos que constituem o chamado "círculo vivioso".
"

H

!:ste ttcírculo vicioso", em geral, pode ser caracterizado por uma po
pulação muito grande, com um número reduzido de indústrias, pouca mão de
obra qualificada e produzindo pouco, com níveis de salários de uma certa
maneira muito baixos. Salários estes que em muitos casos dão mal para su
prir as necessidades essenciais e em outros dão apenas para o coasumo. Há
ainda, uma minoria que embora ganhe muito gasta quase tudo em bens de con
sumo (vestuário, automóveis, etc) sem aplicar em investimentos produtivos
(fábricas, indústrias em geral, etc). Nos vários casos, como vemos não é
feita nenhuma poupança.
E o que é popança? no sentido amplo, pode-se dizer que o que não foi
gasto foi poupado. Mas, para que haja poupança, realmente, é preciso não
só determinar um aumento de capital que é o estoque sobrante, porém inves
tir em bens de produção. Donde se pode dizer, que para haver um crescimen
to glObal da economia de um país, é necessário que os recursos que era~de~
perdiçados ou empregados somente em bens de consumo, sejam, aplicados tam
bém, em bens de produção ou em investimentos produtivos.
~stes investimentos podem ser feitos de duas maneiras:

a) o govêrno obrigando por meios de leis os setores privados a investir seus
lucros, de forma mais justa e adequada, em setores que venham a contribuir
para um maior crescimento e desenvolvimento econômico da comunidade.
b) o próprio govêrno recolhendo êsses recursos através de impostos compul
sórios e investidno em empreendimentos que constituem a infra-estrutura (e
nergia eleétrica, rêde de água e esgôto, estradas de ferro e rodagem, por
tos etc.).
Isto deve ser feito através de planos econômicos que reunam os inves
timentos públicos aos investimentos particulares, sem permitir um exagerado
...
lucro as camadas sociais que já gozrun de uma situação por demais privilegi
ada.
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Em resumo, a poupança e um elemento essencial para o desenvolvimen
to global econômico de um

,

pa~s

,..

e deve ser forçada:

,

a) impedindo todo consumo nao necessario e excessivo;
b) aproveitando plenamente a mão de obra ou o trabalho das camadas da popu
lação que está sendo pouco utilizada.
c) aumentando a produção pelos meios já citados e especialmente pela prote
ção alfandegária que impeça a penetração no país de produtos concorrentes
estrangeiros.
Finalmente, para que todo investimento possível seja efetivado é im
por~ante que o trabalho de uma hoc parte da população até então mais ou ~

nos/nativa seja aproveitado em setores essenciais. O aumento da produção
exige não só o aproveitamente de todos, mas também que haja um certo plane
jamento e que obedeça a certas técnicas. Contudo, o povo só se enquadrará
neste regime de maior produtividade e só se capacitará para êle se tiver
consciência da situação e se houver motivação suficiente.

3.5. Tomada de Consciência por Parte da POP.1.qação - Para nós um dos aspec
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tos novos do subdesenvolvimento e talvez o mais importante, como diz Yves
Lacoste, é a tomada de consciência da pcpulação da sitUação em que se encon
tra o seu país. Isto é importante, porque não se pode falar em desenvolvi
mento como algo abstrato, como uma idéia apenas.
Só quando tÔda a população toma consciência e é mobilizada para ven
'
1 o que falamos anteriormente e' que
cer os probl emas que lorrnam aque" 'e 1
c~rcu
começa haver condições políticas favor~eis ao desenvolvimento.
n

Poder-se-ia dizer, também, que a tarefa de desenvolvimento é essen
cialmente política, e as necessárias atitudes favoráTeis ao desenvo1vimen
1'J __
t o so' poderao ser tomadas num regime de certa disciplina coletiva. Ora,~
N

r.

sa discipfina tanto pode s.er imposta :Qel.,Q. fôrça
s~r. exercida ppr J:PD.a q:i
,.., ')IT~ ().A::;' €> ~7;"'\, !~>.:- '"\A.?<- (..U...L~ó2c.- e.~ '..a.T"-:<' ~.. ~<..;;:::M.. ~~"'{
tadur~como ser oeeelhids pGP ~e~~~ pOTO num olima de respeito ao outro
co~o pessoa, CODO sujeito e não como coisa.
Por outro lado, êsse esfôrço tanto pode ser feito num regime de in
justiças que apenas exija sacritícios de uma classe e não de outras, ou
num reGime onde os sacrifícios e as responsabilidades são igualmente repar
tidos entre todos. Ressaltamos ai~t~ obra do desenvolvimento é inadi
ável, complexa e essencialmente ~18.'la. Donde a tentativa de um prooesso
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que caminha para o desenvolvimento só será autêntica se atingir a tOdOS~ ,
f.o~

os setores.
Terminando, diremos ainda que a tomada de consciência vai exigir
uma mudança total de mentalidades, de estruturas, de relacionamentos. Uma
reestruturação nos setores econôDicos, políticos e sociais da sociedade
global.
Gostaríamos de insistir para que se tivesse em conta que as divers
saa partes da. fundamentação do programa do I,:iEB, são uma tentativa de estu
dar os aspectos diferentes de uma mesma sociedade, a sociedade nacional
brasileira, em relação com sua posição no mundo, seus valôres culturais;
suas tradições de sociedade econôrnicamente dedicada ao setor primário,
o que deve e está sendo mudado. Por isso, chamamos a atenção para que se
tenha~ sempre em mente os diversos fasc!culos, não como ~oisas separadas
e independentes, mas como tentativa de estudar elementarmente os proble
mas fundamentais que devem ser conhecidos por elementos profissionais que
se dedicam à educação de adultos do Brasil.
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INTRODUÇÃO

o trabalho de promoção humana é intrínseoo à própria eduoação ,
uma vez que eduoar não oonsiste em adaptar alguém a determinada si
tuação, a determinado tipo de sociedade, mas dar elementos e eondi
çoes
pera que o homem se forme. Eduoar e, levar O homem a t omar oons
oiência de seu fi.,napel de sujeito do mundo. ~ integrar alguém na... obra,
cultural, na açao do ho~em que transforma a natureza. A educaçao
e
uma exigênoia e um direito de todos, uma oondição para que o
homem
se realize, se afirme como pessoa e, oonsequentemente, se promova
Esta promoção não deve ser individualista. Deve ser uma autopr~
moção comunitária, através da qual se procure ajudar e apressar
Na
integração de todos no processo de oriação cultural. Com isto
nao
se pretende uniformizar homens e culturas - o que seria Ullla aberra
ção - mas humanizá-los, aoeitando e respeitando as diferenças.Dentro
desta perspeotiva, aohamos que só há promoção quando as necessidades
da pessca tendem a.
ser satisfeitas.
Só há promoção, A quando há não a
,
penas um despertar, mas tambem uma tomada de oonsciencia do valor h~
mano e da posição que cada homem ocupa no mundo. Só há proLlOção,qua.ll
do o homem tem acesso aos meios de comunioação e quando, no seio das
instituições, pode exeroer sua liberdade e responsabilidade oomo pe~
soa humana. Só há promoção, quando há partioipn~ão ativa da pessoa ..
Só há promoção, quando a pessoa escolhe o que e mais adequado à sua
reali zação.
-,
M

Evidentemente, em um trabalho de promoção há diversos estágios ..
Por isso, não se pode esquecer que tudo que foi coloo~do como sendo
promoção pode se prooessar em um só momento ou em momentos diferen 
teso ~ essencial que se tenha presente e bem claro até onde se quer
chegar, porque êste trabalho jameis pode ser feito deslig&do da épo
ca, do momento histór~co em que o homem está inserido. Em nosso ces~
por exemplo, seria utópico pretender-se fazer um trabalho de promo 
ção humana sem levar em oonsideraçüo a realidade mundial, brasil~ira
e de L::EB.

"I

. Como, através de um trabalho educativo, se pode contribuir para
a autopromoçãodo povo? Inicialmente, forml:mdo-o, inoentivando-o,in~
trumentclizando-o e criando condições pera que tome parte etive nas
associações e organizações de sue comunidade, criticando-as e melhO
rando-as. Estas associações são oportunidades de cada um exeroersuos
responsabilidades e liberdede. Por seu intermédio, não h~ apenes Q~
despertar, mas um comêço de promoção do povo todo, promoç~o nno ind!
vidualista, utilitária, mas e serviço de comunidade.
A I , .

,v

N

Promoçao humana e ascenç2.o de oc,da homem, de ceda fraçao da hu

manidede, dos grupos que i~pulsionam esse mesma humenidede. Dontro
dessa perspectiva, nco podeillos acoiter a presença de marginalizados
por miséria ou por privilé3iOs de classes ou de castas. (Ver 1ebret ,
Ko.nifesto por uma Civilização Solidária, :p:p. 15 e 85).
·1.

,

A recuperaçeo do home);1 :ac.rginc.lízc..do jc.uc..is ser:1 conseguido. por
um simples trabc.lho de c.lfc.betizaç~o, porque, embora haja una corrol~
ção entre o.nalfabetismo e mc.rginc.liz[!.ç~o, assiD couo entre c.nc.lfc.be 
tismo e subdesenvolvimento, nco se pode dizer que o analfo.bestisDo s~
ja a causa da marginalizaç~o e muito menos do subdesenvolvimGnto.~cei
tar isto é querer, como diz Pierre Furter, tomc..r o efeito pele causa.
A alfabetização purc. e siLlplos nc.o tem sentido, uma vez que c. tIera a
quisição de alguns conhecimentos de leitura, escrita e c~lculo
n~o
leva a participar r.'
conscientemente
do
desenvolvimento
do
pels,
e
ter
..,
-,.",
um::. consciencie cr~ ticc. de. realid,',de. A alfC'.betizc.çac de c,dul tos deve
levc.r o conjunto de populc.çõ.o a participe.r do desenvol viru3nto do peJs.
Só dentro dessa perspectiva, estcré contribuindo pcrc.. a integraç~o do
homem no processo de trc.nsfOrli12.çG.o cultural.
f"\o

Diremos, c.inda, que um trc.bo..lho de educc.çêo, dentro desso., pers 
pectiva de promoção, para ser autêntico, deve pc.rtir de.. necessidc.dede
libertc.ç~o das clesses menos favorecidas. Deve procurar propicic.r os
elementos necess(rios pc.rc, que c:.dc-, homem tOLlo pc.rte c.tive, no desen ..
vol vimen to de sues cOLlunid~d.es, fe.zendo opções pele. conservo.çê:o
ou
modificações de reelidade em ~ue se encontre. Cremos que isso é fundQ
mental t porque "uma. sociedc.dc Lloderna. e democr5.tica. teí] necc8sida.de de
umc. cuI turc pc.rticipc,dc. por todos. Este.. cul turo. deve perDi tir c. tô
des a.s olasses ou co..tegorio.s sooio.,is, o., todos os indivíduos, qualquer
q~e seja seu esta.do profissiona.l ou nível de instruç~o, uma. particip~
,., n
' " na Vl'd a. economlca.,
" ,
' 1 , po l't'
ç~o
~ t
1V~
SOCla.
1 ~oa, o.r t'
18 t'l ea., c i cn t"f'
1 l CC.,
espirituc,l,t.(Joffre Dumezedier, Rcfléxions sur l'entro.inencnt :L.1Gntel,
Paris, PEC, p.I) •

•
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1.

C01~·SCI:'::ETIZAÇÃO

Para se ter consciência de alguma coisa, são necessários apenas

ao~s termos: o sujeito que teH consciência e a coisa da qual êle to

ma consciência. O ~o ~e con~~i~~, en~retanto, exige a presen2a
de uma segunda pessoa; exige UBa cOBunicaçao entre dois sujeitos so~
bre alguma coisa. Contém, assim, três têrmos: dois sujeitos e um ob
jeto. Conscientização implica consciencia de si e comunicação dedois
sujeitos, pela mediação do mundo. Conscientizar é, portanto, dar el~
mentos par~ Que o homem tome consciência do que êle é (consciência
de si), do que os outros são (coillunicação de dois sujeitos) e do ~ue
é o mundo. A maneira de se conscientizar é que pode cariar, de acor
do com a época histórica, a concepção que se tem do homem, a
viseo
que se tem do mundo e o sentido que S2 tem da história.
Todo trabalho que visa à promo2ão humana não pode deixar de si
tuar-se numa linha de conscientizaçao. Logo, neo se pode pensar
em
fazer um trabalho de educação, tendo em vista uma autopromoç~o e uma
a2ão visando uma mudança de estruturas, sem conscientizaçüo. O homem
nao pode se formar dentro de uma certa perspectiva, dentro de um co~
texto hist6rico determinado, sem se tornar consciente de suas respon
sabilidades de ci~J:..dão e consciente de suas responsabiliQ.ades de ho
mem, criado
im~~u de Deus.

c

Donde Se conclui que educer, forme.ndo a pessoa humemo. dentro dep.,
ta
perspectiva
de ,
promoçêo
,..
. , comunitária, implica sempre conscientiza~
ç&O, uma vez qu~ e imposs~vel educar sem dar elementos pera que o hg
mem tome consciencia do seu velar couo pessoa, sue.s exigências
de
reslização, seu dever para com os outros, sue. capacidc.de cric.dora,
sua cc.pc.ciC':c.de de comunicc.ção etc. (Ver o trabc,lho !lEducc..çeo e Cons
cientizaçeo H , de Raul Lc.ndim).

o

processo de conscientize.c5o v~ric de ac3rdo
que se tem do homeu. Que éS o hOl;18:,. pc.re nós?

•
•

COD

a

..,

conccpçeo

Encarc..do somente eu. sua clLwnsê:o c..ni mo..1 , o hor:leü pOdcrú ser re
00:;10 os outros animl.Ís, a Uhl ser que
nao tr2.nscencle a naturezc. e estú submetido e seu det~rminisr.lO.I=o..s, o
comportamento J.nimo.l é pure.mente o..dc.fJtativo e a c.çco do hO'·,lem é,c.lém
de 8odeptc.tiva, cric.dorc.. A 1I000 ç 3.0 11 do o..niae.l nê.o crie. 1111 ,mndo nôvo,
me.s se estrutura e12. ll1e~ma CO:':10 ,9.0 ;,mndo. J2. o honeLl, to;:lc.do como sêr
que co~hece o mundo e nele oria eme. ordem humana, apresenta-se
nco
c~mo ~e~d~2~~ndo, mes~como UD sêr~~o ~undo. Sue. vida, sue. c.çê:o rea
l~zc-se no mundo, mes ~le o transcende; transcende a netureza, tor
ne.ndo-a humanc.. 00"10 Ser oonsciente, o honlem se c.firme. COIJO §...u..ie.ijio
do mu~do, tornando-o seu objeto.
d~zido .::, um .9.bjej.fLAE:':.._TJi1tu..~e_ze.,

• 3 •

..
Conhocenà.o o mundo, o homoD escolhe p::cr". si um sentido, dê. a. seu
oovimento, e su::c QÇ~O um significedo que trQUscende e orde~ ncturel •
Dei dizer-se que e inserção do homem no ulmdo realize-se com anbigui
dede: é UD sor que trenscendo o oundo e, por, isso, recuse-se e situe~
.
t o 1n
. t r1nseco,
'
se como sor do o~~dco Entrct~nto, sue eçeo,
seu mOV1men
que o eperfeiçoc., reclizc.-·s8 no !2mndo.
pelo
A relc.ç~o do hur:lOo COrJ o 11Undo, ê umo. rel:--.çco ocdietizada.
trc.bc.lho, B. cinde 1 frent~ ~os outros homens, ume relcçco de comunic~
ç::o 1 que :pode ser expresse. 00 domi.nc.ç~o ou eo ;:-'0c,oTI...'1ecinento., (Li:E]B,Fur!
d,c,mente.çév, de :rViver ê Lutc.r", Pj). 1-4).,

Ume. vez feita ~ cu:~cc.ç~o do que , o homem no sentido gen'rico ,
seré e.bo.::'( ;,]0 '.....'ll ponto que
qí.l.J.se umo., decorrência dêste: dignidede
feminino,.

e

Iniciclmente diremos QU9 no.,o h~ nede. que distinga o homem de mu
lher, no ple.no de. dignidc.de t1U~~e., cnquento ser recional, ce.paz
de
trenscender o mlli'1do, em ('xis têncie :pessocl rele.cionc.de com os homens
e com Deus. (l]i;B/ FundeL1cntaçao, de "Viver' Luter" p. 22). Se fizer
mos uo estudo dos texto:::: bíblicos 8 dOêl docunentos uontifícios que
tra. tem de. fl'll1:er, e~:.contrc,l·e::os trechos prove.ndo qu~ elo.. e O honem s?io
iguc.is, quc.nto à n'2.
ZC. o dign.ido..cle: criou Deus o honem e. sue.
ime.
gem; criou· o ê., ime.p,'GLl de :::(.1.1S e cri(}U··os honem o T:mlher" (Gen"I,27) •
Comoveuú~, o texto n~o fez elusZo elguwc. n superioridc.de de um ou de
outro sexo~
No..s e:plstoles do S~o Pc.ulo, 11.8; t~bém1 várias Pc.ssc.gcns onde é'le
abordo., o problema dentro desse. perspective de iguelde.de dos sêros hu
menos. Assin, ne. ]~ Epístole eos corin~oos (XI,11:12), o apóstolo nos
diz: " ••• nem o hOr.í.E:D exisi;e SC::i e mulher, nem e mulher 801:1 o homem $
no Senhor. Porque se e mulher. foi tirc,df. do hon:c!:1, t2.t'"':lb'm o homoLl foi
concebido pole L!ulher 1 l:l~.S tôdes c.,s coíses vêm de Deus" o Dirigindo-se
aos Gále.tes? diz: ! l o . , não h6 judeu, nOD gregos nco h~ servo, nom ho
mO:1 livre" n~o bá hOI:.leD) no::.'l B.ulher. Porque todos vós sois Ul.] só
em
.,
C·
1
"-I
,.8SUS
r~s"GO",.''/ (...
,'J:::',.,.
1.:. ~ 2 8) .

•
•

Pertindo desses colocc.ções 1 UlilC. pergunte. se irJpõe: ei,l que consis
te esse. dignjdcóe que e Llulher recebeu de Deus? Pio XII responde
de
Ui'le. formc. oul. to lllcidc.: é só interrogc.r e. no.,turezo. huncuc., tel
quc.l
:Deus!). foJ:'uou elevc.Cc:, e rcsgc.tedc. pelo sengue de Cristo. Em sue. digni
dede pesso~l de FilhGB de Deus, o houem e e mulher SQO ebsolutamonte
igucis ••• "(Pio XII, Alocuçco ~8 mulheres itc.licuas, en 21.10.45) •
" Com efei to,,, pode-se dizer que c, rlulher e o homem sco iguo.is que,,!!
to c. nc.turezc, e c. dignide.de, eT:1borc. haje o.lgumes diferemçes de fU!l.ÇÕa3.
A :primeirc. delc.s e e. meis funde.D<:mto.l, né.o reste. dÚvide., é o. biológi··
ca. A própria estruture. fisice do houem e de. mulher det0ruino. funções
diverso.,s, no que concerne e. proc~io.ç~o .. Ao ledo desses diferençcs e
xistem as de ordem psicolôgic.::.s c que se e.presento.,o sôbre vários o.spe,9.
tos. Sc.o esse.s diforençes d.e funçoes. .físico-ps~quicas quo levam o ho

, 4

o

t'
BeD e Co li1UIher c, se cOrJ.pIGt~reEl. 1LC,S , nr.o so.o G 1 as que d
c ori::1.nc..n
o
,
,
.
"
'
d
"
'"
dc
que e proprio pr.ro. o honGI! ou par:::. c. mul~er, eLl terrlOs 0.0 1. V:lso.~
trabalho G d0 possibilid:::.dcs d0 rec.lize.çao. Acrcditauos quo as d1.fc 
renças existem, mas são devidas,GB grande parte, a condicionaDcntos
sociais.
-

N

'"

C. I1ulher, sua. próprie. c..ve,liaçeo co
,... U;-J fenOLlono
"
h':lS t'or:lOO
.
mo objeto de que os honcms se serve!:, sao
e cv i 
"O trc..bc,lho servil e,tribuiclo

dencicm una. si tuc.ção dG injustiçc. e de dor.;'inc.ção por pc.rte do soxo n.:l
culino". (r·mB, Fundal':wntaçc.o, de lIViver ó Lutar ll , p. 22).
Atue,lr.lente nc..o só a tlulher reconhece suo, dignidade, rJC'-S te.nbbl:1 ,
cada vez mais, tone. consci;ncia e reivindica direitos e devores con 
sentê.neos 001:1 ess::,. dignidade, te,nto nc. vida fc.milie,r, OOBO na vida s.2,
oial (P.T. 41). Aceitc,r que a r:1Ulher é pessoa, no sentido pleno de, ~2
I avrD.. , é e.firt1D..r que ela é igue,l c,o honem e negar que ele. seje. UH ser
que encontre sue. rnzc.o de existir no honem. Partindo dessas colocações,
podemos concluirl n r.1Ulher nê.o Gxiste c. surviço do honem, nGlí1 o hODum
a súrviço da uuIher, Llas todos os dois a serviço da obre. do gênero h~
I:!D.no, a serviço de, construçê:o do wundo (Je.cques Leclerq, "Vors unú f,f!
mille nouvelle - Ed. Universitc.ires, P;::.ris, 1962, cc.p,lIl),
1. 2

Tre.bc.lho~.E:!!.Q

V::rios sEo os sentidos d:;,dos e.o torno IItre,be.lho". PC.re. uns, b êlo
o mediador entro o h0l210n e o nunc1o; pe.ra outros, .3 o :;,0io pelo
qur..1
une. obre.;
tlui tos jul
o honem c.teste:. sue. presençc.. pcssoe,l, construindo
...
li"

g~D-no, enfim, CODO o sinel dr.. transcendencia do homem sobro o mundo.
LIas, nco é sonGnto neste.: pIe,no que se "-lc.nifeste c plure,lidc.de dos sen
tidos d~da co trC'.balho. HistoricC'.D0nte, tGub6n, toe-se dcbe.tido sSbre
seu vc..lor. Pare. os Gregos, por eXQL!plo, ['. dignidc.de do honeo estc'.Yc
ne. e.tivid~c.G contenplativa, sondo o tre.baIho m~ual desprozedo.
A vis~o bíblico. no entc:.nto, é tote.lnúnte diferente: Deus ~ende.
que se cultive o pc:.rr..ízo (Gên. 11,15). O trc.,bclho penetra, 0ntco, no
ín tino do s.::r. :h:lo fc,z pe,rto do plc-,l1o fundascn tel dG Deus sSbre o gê
nero hm.lc.,no. O pece.do, entretr.nto, degra.de o honea, E, dai Oi~l dicmtc,
cn te s de expriuir e. puj ::.nç a do hOX.:CLl, "ÍElcgem do Daus
o trc,bc.lho se
torno. mIC. (1ç20 úrdue. e penosc__ N::.turclw.mte, o tr~.bclho devcrio..
SGr
ULm c. ti vid::.du ospontânee.. e c..Icgre; uas, pelo peoc.do, torno..-so élificil
o doloroso. A EncD..rnação e c:. Redonçco renove..m cste visno, dcndo UH
sentido po..rtioipc,ntenente crie.dor c rodem.tor co c.gir hunc.no J DOSDO se,!!
do o tro..bc.lho Ur.l~, tn.rofc. :::'rclua, nôIe se desvende.. a r.1c~is íntiLH1 o fun
de.mental espcrc,nçe. do hOUOtH a eSIJorençc. da Sc~lvc.çc.o,

/I,

•

A oul turo. nodorne.. c.presentc cOrJa denomine.dor COL1Uru o huaanisI10 do
tro.bc..lho f é c, pc,rtir dêle que os ve..Iôres se torna0 fundcuontados t
O
houeu constrói un ~undo hunano, onde se hun~niza, huucnizn.nélo.
Eu
SU41n.s o "brc.bc.lho reIc.cione, o hOIJOD con o mundo, hU!:1c.niza e. 11::' turoze c
oOtlunicn os hODens ~ntr8 si, dando à açê.o hUDcnn UDe. rcsponso..bilide.de
universe.l.

.5.

o v::"lor

".
'"
do tr~ ~
~
z .e,. obre. per cle
p rod'
llZ:J...
do., a.ntas - expre.s.sc. o vc..lor dó hOIlOU que ,pe.l.o-tr~ r~vc~e o ln
tino do seu ser r sue trc.nsecndêncicv sobre o LlUndo 1 sue.. o,çc.o cricdore:.
de UE D~O huunllo. Ê, pois, o trc.be.lho.que revele:. o sentido do ho
08n. Ê po."
ser êle dinaDis:.:.lo prónrio de UT.l sêr consoiente e
livrG~
que gc..nha. a. suo. digniclc.do C.J:B, F~do..:J.entc.çE.o de "Viver 5 Lutcr" PiP.
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o hone:1 é UI:! ser de relc.ções. COtlO ser consciente, dicmte de. n.fl:
tureza, êle nc.a ,c,pel1.CS c, conhece, L1o,S tro.neforna-a. pelo tro.bc.lha, h!!;
ncniza.n~.c., e c..trc..vés do trcbclho se conunico. eoo os outros honena.
Este. conunicc..çc.o ,entre os honens pode ser feit~ sob duc.s forocsl de.
reeonhe~iDcnto e de douiu~çCo.
A conunice.çc.o é de reconn&úinonto q~ndo uma pesso:::. procure. ~~~
to,r a singulc.ridc..de de outra, nunc atitude de reconheciuwnto e
de
coor; quc.ndo nco h~ conuniccdos j nas conuniccç~; quc..ndo nco hé ct~~·
tude de deBpotisoo ou de sinples indiferençc pelo que o outro é, nas
sitlum:::. atitude de CJ::10X e de respeito pelo outro 0000 pess.oc., cono .
sujeito, COLlO ser presente-no nundo, responsével pelos outros seres ..
Nilo posse eles si c:::.r, neI:1 definir o outro 1 mcs ccredito nele c
o
re.s'P Ed to. Enfim c cOLluniccçã.o, sob e forJ:.lc. de reconheciucnto, é equ~
.la. que se dirige co sujei to e quer sue rec.lizeçco oono pessoe., coco'
liberde.ee, quc..isquer que sejen seus dons ou defeitos.
Âo contr6.rio, c c.ouuniceçê.o se fez so~ e fornE).. de dO~Jinc.çê.o,quca
do "treto o outro COilO objeto. quendo o treta CODO U11 a.uscmtc, 001'.10
un repertório ele: dominc.~co qu; !:lO podu ser útil ou cano Ui:1 instruuc!);
to ~ minhe clisposi2coll \Enu:mucl Eounier f O PcrsonclisLlo,p. 63).
Hn.
re~cçêo de cloLlÍncça.o o qu\.! c.contGce ó UJ:l i'echcnonto sôbre O cu. N~o
hcuu Bovi:w."m todQ .2.l! pcrc:. O tu~ e, fir.1 de se che:g::u' ao ~1 este.bol,g,
condo, cs
,üT.l bcses ro~is, u.w. l1undo do. crio..çeo hUJ:.1C.llc. Finc:.ll1ontc,
pocle~se dizer quo e. co:.:.:.unico.çê:o ele donino.çco, rigorosc.Dcnto f c:. 1 c..ndo ,
N
N
N
,
N
nc.o Indo sür to~ 00;:10 C ol1unicc.ç 0,0 , porquG nc,o hc. unc, rolcç"'-o
do
eonsciê'llcics, nc.s c,poncs cO:.:lunicedos ou' inposições entre honens.
?

'

,



Lb
' d C', comunJ.ccçc:.o
. ' " cn t ro os h ODeus
V:i ro.wos r t C,~,1 b"cu, que uI' c. t r[wes
q~e o hO_lGLl recrio, c Ci.~:' '~·':Q.D.Qn to i pcrticipc..ndo t CSSÍLi t no c. to de, Cri.f'.::
ge.o. EstL COUll..'1icc.çõ-o, êste ['.to de C,Dor é o reflexo do Deus na cria
ture. t rio l,ODOU"

.

"Ir.•cs

c. \; ::n.luni CC.ç co entre Deus e o hOLleo nco se r~ SUl.lG nc. obro, do.
crJ.c.çc.o 6:l ),U8 Deus se I.mnifesta., porén, é um~ relGçco que continua.
a existir e '2.. rec..li.zcr-se c. tr:õvés dos teupos e que v~i cté a Pc..rus1~
•

N

I""

.6.

Não se pode fala.r eu cor.mnicnção desoonhecendo-se os meios
possibilitem sua realização.

que

O primeiro dêles é o lrab_2:..J11o.. O trnbc.lho, cooo j5.__foi ,c1ito,t~an§.
forma. e na-cureza y ateste a vide hunane e e aperfeiçoa. :",-,\S e, tc:.':lben ,
a nosso ver, o principel meio pelo qual o honem se comunicc.. COB os ou~
tros homens.
Ao lado do trabalho, outro ~leio de comunicaç~o que mereee um real
- t
'"
' " .omo pr~
aes
aque'e a ~JLu.~aJLao.
Se entendernos e ace~'t armas a e d
uoaçao
cesso global de reelização hUllll:me, que iaplica eu ação cperfeiçoadorc..,
nc.o só por pc.rte do educ2.ndo, Em8 tG.~:1bém por perte do educador, proco§.
so pelo qua.l o honeu cresce no contato eoo os outros h01:.1ons e 00::1
a
nC:.tureza., tr2.nsforw:mdo estc. em cultura. e conunicando-ee com os outroe,
,.. soro.., necesser~c.l]en
" , . t e a.~a
' . '1 ogo; sera.' I1e~o
. d o COE1Ul1~CC.Çc.o
....
n e d ucaçc.o
ou
a comuniceção por excel~ncia.
Outro meio que nos pc,rece UlJ dos wüs espontêneos c, por isso I.18.§.
OO,UI: dos mc..is rioos é G. E:.:;:te_.l'-0..12.~ar. " A a.rte popul:;;r ;:;lo..nifostc..
a
sensibiliclc..de geral dos que c. praticC,!il, por UL1C. seleçr.,o de ;:lotivos que
sco ume espécie d.e linguc.geJ:l oifr2..da.. Por detrá.s desses elOi:wJ.ltos, a.pa
ren temen te sinples, a.pc,rcntei.lcmte desconexos, mui to,s VêZiCS, 0,0 observ,S
"
. ., ,
d or es t rem h o e pouco d ese..v~sc.o.O,
03 t 0..0 c.s ~n f'~n~. t e..s e ve..r~aíl~S3~'.K',e
ex
pcriÉlncic,s re:,lizc,dc,s por :m.1i-bc.s geraçõos". (I'IEB, Justific:~ç;2:o de lIVi:
ver é Lutc.r", p. 86).
.
N

•

110

Ao lado dessos meios, tc,lvez os a2.is ricos, lem.bro.re:;lOS OU'bros 0,2,
veremos c, seguir.

L. .Q.QP.v~~_.r..s.Q, por e~:eLlplo, é Ul1 dêles. No meio rurc,l, sobrotudo,ol2..
tono. o lugc,r da lint;Uc,gen escritc.. Lpresentc.-se sob o..s for:::lc,s D.sis vc,
riadc,s I desde os ilbate-pa.pos", os liDoxericos 1i , o..té o,s not{cia.s que s~o
trc.zidas dos oentros urbo..nos a.tro..vGs do Severino que foi
feiro..
ou
do chofer de oc,ninhÔ:o que pc.sse.. todos os dic,s 11::', estrc,dc.•

c

Ao Ic,do ele, converse.. oro..l, outro Deio de coounicc.ç~o que uercce
ser lembre.do é ~ .9...orr~on~~'I!..cj_c::: cc,rtc..s d; negóoio, a.ssuntos fc,;1ilic,
res, pc,rtioipo..çoes socic.is eto. Tudo isso e c..ssunto dr., converse.. ascri
tc... Reconhecendo a. ililport~,l1cia dêsse Deio la.r!1ontc..oos o fe-,to do Lmi tos
homens n~o o podoreo utilizc.r, pa.rc. 80 OOrlunicc..r eoo outros hOlJ.Gns .!:::a.s,
.
"'..c. d'~ s t"~'~nc~a,
.
'I'
a. cOL1un~ca.çc.o
coril o a.OSOl1VO
V~Den t o d c, t"
ocn~ca, n:-:.o pr.,rou
c.i. Houve uo erc..nde c.perfciço:',L1C:ntO. liíovos meios surgiran: tJléc;rc,fo ,
telefone, iaprensa, r5.dio, cincuc.. , televisão etc.
N

o te~bg.r.~,f.o, por exe~,lplo, vaio resolver o probler.lc, dr., rcõpidoz dr.,
comunic:::.çc,o üscr~ ta, eilborc, 8ejr., UL: "'leio ust,do qu~so quo c~,clusi vr.,Don
te nc. zonc, ul~b::,nc.• J2. 0 tülofone nê.o só fc.cili tou, L1c..s t,-"'Llbbrü foi UD.a
, ,.. pc..r:::;, r:!U~.uC,S
...
'
'
t"Or~c,"1Cm t c, G:Gg~e..n
..
sO.iuçao
COl.SC.s
que, C.TI t es, obr~gc..
UH
cont:1to direto ou escrito. Desdo os recc..doa utilit~rios, os ch:::~nCl.dos o
.7.

e pedidos de fornecin8nto c.tC os siuples bc.to-pr:,pos, o telefone si:J 
, " " ..c. C!.J.s
,. t""::nOJ.e.,
.
R
. • ",'
('lU
P 1 J.. f'J.oou nuJ.. t o c.. CC~lunJ.C:::-.Ço..o
.. es t c.. 1 0Llb re.r, 1ioa.~.vJ.e.,
':lo c
,,..
~
.,."
t
'
..c.
no nosso pC.J.s esse :-18J.O ele CODU11J.C:'Ço..O S0 ros rJ.ngc quase 2.pon::'o8
...
t
.
zona ur b c.ne. e, c.ssJ.r:1 UClSi:lO, prGoc.rl.c.:,10n e.
CorJl rel::.çeo c~ irüpronsc.., podo .. se dizer quo ;;lc. foi 9..U:030 Ul:l suco ..
dana0 de.. convorsc..çc..o ore..l e de.. corrcspondcncie.. COLlO est2. t ele. ü to..ü
"
" voa:::.
, d c. ::. UD grc.n d
e 'nUDero
ao .l'1OrJons.
b er.1
A

N

..... -

A

,

..

,

O hOLWD, ctuc..lBGnte t conte. cor:: outros r:teios de OOUU-'YJ.1C::'ÇC.O.

•

O oine~, por exenplo, que.ndo beD ree..liso..do, é uu dos neios no..is
•
110
'
, U1:10.. espcele
".
d e De d'J.o..Clor
1
,." VJ.Clc...
,
rJ.cos.
CJ.neDc..
G
en t
re '
nos e c. proprle..
entre os n::>ssos olhos e dos outros llomens. Atrc.vés do c1118:::0., o houon
torna-se trc~nspo..rente. i. luz eloq{ientc dirige .. se pc.rc o rosto,
os
olhos, que nos revelc.::l c. SU2. persone.lide..de. Uco Llportc quo seja
o
. ,. .
t 2. t u t C. ou o or
"fN
vlgC.rJ.O,
o..
pros
0..0. U1:.12. purgun t C. seLlpre G' .I. Gl:jjC.:
que!:],
H
A ,
H
Sc.o eles? CruzcDos di::.ric.l:lente COD centcme.s de pesso::.s, nc.a ne..o
nos
encontr::'Dos. Fe.ltc.-nos teopo pc..rc isto e, sobretudo, disponibilide..de.
Eo.l olhemos o próxir:lo. O ho::te~:. tor!lo.... se UD::' "eois::. u , u'-: "objotol! pc.rc.
o 'Jutro hOD8::l. 1'.18.8 o cineLl:J. nos obriga senpre e. pergunte.: qUO;:'l
s~o
ôles? E ue..is cindc., nos leve.. ~ indcgo.ç~o: qUCD sou eu? (Guido Logger,
sscc. Educar pare.. o Cineua, ColoçGO ~duce..r perc. e Vide, Cedorno 2,Pe
trópolis, Vozes, p. 7). Co;.:.o VODOS, D. iuportê.ncic. do cincua. OOi:lO l:1cio
de conunic~ç2:o t; enorLle. In.fcliz!Jonte, é, tc:-::bén G ~oIillClc", rcstl~i to
zono. urb c.n c. •
.!'

••

c

(J
t o ::'0 ro.'d'
. Donos rJ.Co
.
'
·",u::'.n
-20, c.pese..r de s;:.;r ur::. iJ.eJ.O
quo o cJ.l1euC!.
t
sue.. penGtro..ç~o c-uuito D~ior. O rt.dio chego. aos lugaros do acesso ixds
difici!. Por seu intar;'.:ódio, o honen de. zonc. rurc..l, por o:ceuplo, podo
tot1c~r conhE:ci:'Jcnto n;:o só do quo 80 pc.. ssc.. nc~ cidc..de pró:~i~:l~, 1:~C..S tCj,~1béIl no p2.is, no r.;undo. O próprio ·fe.to de o rédio ser utiliz::'.do
cono
UiJ ins trunen to dE: oduce.ç?:o Ó UL1::'. prove. de seu v.::>..lor.

Entre o Oi110::1C, C: o ré:dio poder-se-it). situe.r o. te18visê.o. Nê.o res
qUG G U:1 elos L!cios ::1:,i8 Dod;:)rnos do conunic::-~ç2Co~'-;·- que
nOD
seGpre 6 be~ aprovQit::.do. Sue. influ3ncia, ontrete.nto, fico.. licitada
c.o Deio urbe.no, ou colhor, o.os gr~ndcs centros.
t;::. dúvidc.

"" so pode f'l.cc.r proso
A
, . D010S
.
.
... co
T o d c.vJ.· e.. , nc.O
c. ost0S
de CO:..,u:;.11.Co.ÇC'.O

so

sendo os únicos. Outros eJds-cer: e dCSCl:roq..'I1h::,D UD pc.pel deoisivo
bre e..s popule.ções, co;:~o é o oc..so dc.s estrc.dc.s, que pouco c.. pouco vÕ:Ó
lige..ndo
po..is todo. Sobretudo o tr~fego c.éreo inpriDc e.. esto.s co~un!
cc.ções a re..pidez do século.

::'10

°

Atu::-.liíl . m te, j~ nc..o constitui novidc.d0 c.lgune. dizer-se que grcJlde
nÚt10ro de brc..siloiros n::o pc.rtioipe. de. vide, cul turo.l do Pc.!s. Ne::l se!]
pre, porén, se teu consciêncie de Que c. !.:!c.iorie. dos hor.:ous :1S:0 ti _,tu..
• 8 •

10i t~ dc. 2.1.lJ t~f ril:l.S sim .Q..bjcto dc, cul tUl:a.: de una ;:li~oric.. e que
o
de sn~ vel cul tural proporei ano. UI.1 tipo de i2c.rginc..lizc.çc.o que dificulte..
e próprio.. conuniccçco entre os homens e entre os diversos grupos so
cie.is.

•

o desnível cultural gere. COUUI.lOnte desníveis nos plenos Gconôoi
co, socirü, político e religioso. Por cC.use dêsse desnivolanento,
e
sociedede bresilcirc, c..té hoje, esté foroc.dc por grupos culturc.lu0nta
e strc.tific::-.dos. Nco for:ü;c. UrJ tocio t no quel o rasul to.do dC'..s olc.boro. 
ções cultur~is é pcrticipc..do por todos, oesoo que êles ~~o pc..rticipeo
dc.s oeSLlC.8 etivid~déS ou no ueSLlO nível. Todos colc.boran 112. ole.boro. 
çco oul turc.l, uC.s nen todos ta:..J. tido oportunidc.de de p.::.rticipc.r pro 
porcionc..lnonte dr. suo. 8ignific:::-:.çeo. Ore, isso nco podo ser c.oeito. ~
preciso tr::.o::üher por UD tipo de socicdc.de eL1 que se aceite o so e.pro
voi tee. oontribuiçco de todos.
preciso tre.bC'.lhc.r por up tipo de 80-::
ciedc.de onde o. oulturc. suje. ce.pc.z de so.tisf~zer ~s verdo.doirc.s e to
tc..is necússid~des do houem.

:s

- ,G necossc.r~o,
'. t
I
~.c.s,
~r bO::'l clC'.ro
qU8 qU:1 '
quer ~n t ünço.o d o propor 
cionc.r c..o houcu :1lgun ::'loio d.o i.l-.;lhoric. cul tur.:::.l teLl quo p;'.rtir dêle
'
d o prlnc~p~o
" , que eAI c, h oucn, o' o ::'10 t'J.vo pr~.u
.
raSSDO. T G!J-S8 ({Ué pc_r t lr
cipc_l de: sue:. própric. forne:.çc..o. TO::"l-se que c.judc.r o houou e. se si tU8.r
eu seu contexto e sc,b0r distinf;llir o que o difercnci:1 ossencic..lL1ente
d.:::.s estrutures soci.:::.is, dos conclicion~,::i8ntos de. n:1turczc.. c dos outros
hO::'1ens. 11 A priuoirc. te,rofe. do crist2ío, sc roc.hlOnte for c..r:.:.re.do
de
"
d
'
t
f
"
.
d
b'.I'
..
,
t
'
lo
c.:::.rlc:.o. e, e r.:::.ns oruc..r OSSi3S nO;,éOnSG o JGt.O G,:'I SUJCl'"CO, c orno. s
rG:,_luen tei:lc.ge:l de Deus, se o.utoconfigurc.nclo • .TI) so este'. c..utooonfigu
" 'so
, so po d G f c..zer nc. ln
. t erSUDJO
' , t'~Vl'd c. d e
. . . . .e"
.
rc.çc.o
conSClOnC~o.s,
ov~
den te quo o hOiJo::,; nso pode sor suj .::.;i to de cul tur.:::. sc:'';' so intogro.r no
processo culturcl, soci.:::.l G hist6rico.
N

Reto:J.':,l1CO, nc.is u:r~ vez, o cua j~ foi dito, lonbrc~roDos que
D.
e.çeo hUHc.nc., per ser co:.:unic;;çeo -elos honans entro si, ter.: sC?,'lprc une.
d~oanseo socic..l. 1l. cul turc, prõpric,::;wnte di tc., nc..o é o produto dc. 0.-;
çeo do hOtleLl singulc.r, l:2CS dos hOD8ns socic.loGnte relr:!.cionc.dos. Se e
c..firncçco do hoc.en
ele. n::. turezo., trc..nsoendendo-o. e tr:;,.nsfOrj~lc.n
do-c.., 6n teo el::, é, 00:10 prosençc. c~o homeo no r:lundo, elenento de ligo.
ç~o dGS hOBens entre si~ por isso, ten que ser vivida por todos, pro
porcio~e.lnento. Cric.dores dêsSG ~undo hum::,no, todos s~o rosponsáveis,
pesso~üLli:mte 8 8:i.lquc.nto todo socio.l, pelo. justiço. e injustiço. do.
ord en hUD~no., de que eles s::,o sujeitos. Aceitc.r ou recusc.r
injustiça
(~c. oreleu 20cic~1 n3:o é to.refc. do hOl.le::l isolc.do, DC-S de toclos os honcns,
,mquc.nto sêres conscientes , livres G c oJ.:lUni térios.
A
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A condiçê:o priueiro. pc~r~" quo o hOr.l21'1

,

pOSSOB
e
que os direi tos que 8Llcnau de suo. próprio. ne.turezc. sejc.::'l respeitc.dos.
Dntre os v~rios direitos sc.liunt~rcDOs os seguintes:

" 9 •

s~

~001izc

COD0

..
,tA ,
• direito e eX1senc1~;
• étiroi to ::'03 [leios l1cousst:rios p:"..rc. viver dignD.L1011"~O ~
, direito ~ pesquise do. vurdcdo e c infor~~ç~o vo=!dico. sabre
o.conteeiuentos públicos;
• diroito D. p~rticipo.r dos bens do. culture o ~ oduccç~o;
direito
yscolher livro~o~to sou pr&prio ostndo du vide;
diroi to :;, trc.bc,lhc,r liVrEll!lOn te e de f;lOdo hULIC.nO;
~.
. J . . 'o. o.qU~S1Ç~O
•
de oons;
d 1re1uO
direi to [', locomover-se clontro de. co;:::unidcde polítioc,;
diroito o. a.ssoci~r-so;
direito c pcrticiper ctiv~~0ntc de vide público..

03

r

N

•

"

(pere. ULl estudo deste. p:"rte, vür. ospocic.ljJcnt~, c enc!olioc
eGD in Terris, pa.rágrefos 11 c 27 e c Doelcra.çc.o dos Direitos do
L1el:! de.. ONU t 01:1 1948).
Couo os direiios do. possoo. ast~o bOE axplicitc..dos no. p~ocu
in
Terris e CODO o tono. Cultura. pcrticul~rjJQnte no o.sp0eto do. nU8ossido.
de de todos pcrticipo.rc~ o cprovuitD.ro~ dos benefícios de obro. cultu
ro.l ~ a.bordcdo 00 outro. perte do. Fund~u8ntD.çno, verODOS o.qui epenc..s
o c.spccto referente 0.0 direi ·to que ·God.os os hOiluns tÔil Ó. instruçê:o, o.
educc..r-sc.
Como j~ foi visto, cduc~r ~ l0vcr o hOill~D c.. t08~r consci~ncia da
S8U p:::.pcl d0 sUj",i to do :c.:lmdo, 6 illtogrc.r c..lguÓLl n~'. obro. cul tur::-.l. nc.
" ' doh 0"-:"01:1 que t rc.nsfor:.lc.. o. nrdiurezc... A educc.ç:'.o
... e, UI.l.~. o:;aG~ncJ.c..
,#o,
c.çc.o
ü
Ui:.l direi to ele todos. U:l:::' conc1iç~o 'p:"r~'.. qu:.J o h0L10;:: se roc.lizCi c
so
Af1rr:,.e aouo pessoE..
"" d
; ser u:...: 1nSl;1.'u:cwn
..
t o d u c,u t o-conSC~Cj.1
.
t'J.zc..çc,o
...
dc
ucc,çeo
üvero.
nu gro.ndu co.1ti,Jí.mto huneno, quo vivo õ. l.lc..róoIl d:-, vide culturc..l. Di;) ...
voré. o.juder o hOI!1oU e tOo.os os honol:lS a. S0 d.e si::lnvolvoreu G c se into
grc..reu no. couunido.do, trc.zondo pare. elo. o.s riquezas individue..is o do
grupo. Todavia, pc.ro. que; iste e..contoça, n úduca.ç~o teu de ser pf'.rc. tE.
dos, tera de:: ser pc,rc, o povo. :'=o.s, que se exige dD uuo. 0ducc,ç~0 que so
quor cbertc c. todos, uno. educc.ção po.ro. o povo? Exige-so que 010. sirva.
".,
,'"
,..
,..
i nE. t o d os e n<:',o
c.penc,g o. es·cc.
ou o.quelo. cl::.sse, c. estes
ou o.quoloB
t~rêsses. :O::ige-so que sejc. flexível e responde, às necessidc'-dcs e ex.:!:.
gencic.s dos c;rc.ndes setôrGs sooio.is cnergentes
vide.. l1.t'.ciona.l.
'd
,H.
E)

c,

! esoo10., couo instruDcnto d~ do~oerctizcç&o de.. culturc, e~bGr~
n?1o ~penc,s orientar os que c. procurnn. Dei:lOCrc.tize.do., sue, funçõ'o sur~
nc:.is L.lporta.ute : reprf.:.lsenta.r o povo, integrcmclo-o n:. sociodc.de» nê::o
pc,rc. quo ~le se torne consuuidor :pc,ssivo do u.:1c. cultura. que não f3z ,
- oc,s pc,rc, que sejo. trc.nsforuo.dor (: criedor de cul turco
Podemos concluir Qste i toa dizendo. n8.o se pode c,ccÍ'i:icr uu:'.. odu
c::,ç~o 00. quo t5dc. e quc.lquer :p<.;880e nco encontro oondições :po.re. u::o.
c..utentic~, ree..lize,çco, UlJL ecluc~çê:o que nco possibilito o. rGa.lizf'.çê:o
dc.s exigol1cic.s de hUDcnizcçêo senpre crescl..mto d::. possoc, htE.1D.:ilo..

• 10 •

11 ~\ pvssor. 8,. d.8 t C 1 '-1'.) d O SCC1C.
. 1 qUíJ n1nguel,1
. , . pO d· b·'"~. s t r. ~ c' O"
si
l:lç;SiJO O viver, n(:-. nod;:,; v01'cc.r c.o P:::\,i SOL 1wnbrer-s0 elOS il'i;1:'.OS.
~
,
.
~
f...·
,...
propr10 d0 cC.de. hOi.lO:l c.tingir :.: sue, p,-,r (;içc.o nc.. CO;iUl1lC:~ÇC'.,O COE
os
outros. T:::\,l socic.bi1iclc,dt.), ;';i:: prii:lOiro lu~;c..r, SU 8xprine nc. cOLltmide,...
d(.; fc.::.lilic..r, ond;:; o hOllOl~l 0 c. :_:.ulhQr, constituídos n:., ~_[3/~::::._4..iul.i...9-..::"'..qs,
so ordene.!:1 uu c.o outro ;,; c.os filhos pelo vinculo do c.Dor pJssoc.l ll •
0

•

'-'-'-";;:

L.

Pr'.re, quo :::. fc.L:ílio. c..jude rúcluente c. rcc.lizc..ç3:o de seus l.:''''l:l'bros ,
necess6..rio Que ele. dê eonc.ições pc.r:::. qU0 todos d~sonvolvc.ll sue. pIJr
sonc..lidcdo u hcjn uc vordc.,doiro respoito e cccitc..çeo antro todos.
~
,
"
'"
J'f urençcs, C V1' d
" .
'. c"d"~
proc1so
qUG sOJcu
c.,C81tc..S todc..s
c..s Q1
C propr1c..
U0
UH, c.ssio COI.10 suc.s inicie,tiVc.s. Isso só Se processe., no Qntc.ll.'cG, quc.n
do hé:, roeln-.:n to, c or:.fic.nç c• . J ll t:'G a'jUS Dunbros, quc~ndo h~ CO;:.iu:;,1ic~~çê:õ.
ErJ ULle'. pcl::.vrc., qu::.ndo h~ caor.

6

r

LO

PC.rtindo dti:ssc.s c::'loc ..çõcs, &,:'.::o-nos conte. que o ·.:~bi..;nto !'o.ni..
,
. "-COCtOS Su r0::'. l'J..ZCll, qU:"'.n d o G0US .L~'..:",:O.LQ",,:.l(;l~_
' .. '.,.,
'8
so, , e, U:':'l ::.1.:b'1011. t e ono.u
1 1.c.r
DO disporsos p=los uncc.rgos qu~ tGu for~ da cc..sc., so süntu~ felizes
que.ndo se GnContrc..ll, ou C],u'-.,ndo os filhos gur..rd::..u d::-~ inf~ncic, ou
de.
juvGntud<:: c lc:.~br:-.nç'::-: du ua l:-.r onde cncontrc.rcJ:1 c,':lOr Cf por isso ,
..:l'
""
:J
O
·
.
.
conuJ..çocs
pcr~ su uosbnvolv0re~.
S pc..1S
qua procurc~ crJ..c..r
cu t'"oucs
C.S occ,siõcs ULl sabi0:i.1to ojldo os filhos sojml considcrmlos COL:O sujüi
tos t COi.:.10 soros dote.dos d0 cOl1sci~nci.::'. e libordc.dc, sc.o s.J7:1prG r(;COi.;
s L····
~'
, ~. , 'lU....:~..
.'.~ f~··l1.'ll.·
'" on d \,j- s u UO"-' n -"-"Dros tond , n
\,;~'brn···os
~"J..J.
,,1nc~,""oI'l~
t-..
.P I.".í"ns"'-'" d o.
v c.: rdc.d", i rC1i,.; utCJ t c. roc.,liz8.r;J~l-sG n2:o é c..quol2. onde h5. ,lUi to G.inhoiro,
I:1C,S onde h~ U11 l..línino da condições hUl.1c.ncs ü c,::lOr, onde: toe.os sr.o tr.s:
te.dos co::~o su;j",i to o nc.o nOLiO coisa.. (VGr Jeccqu~s L8clorq, Vore UIW
P,.. . ~:lÍlle? P,-"ris t ::';d. Uni V(;1~8i tr.ircs, 1962, cc.p. V).
Q

,

...

.1_.1.1..4 ..,,,'

•

t.,:J,....;,

,

A fe!Jílie. t8D dirQi to e. c-:.:rtc..s condiçõ<.:s, te.nto do l1c.tur0zc. eco
nÔ;,lica. G social, coa0 cul-curel ;;; '~lorc.l, que contribuCiJ pc.xc. consolida.
lc. e cLlpc..ré..-lc. no dos0mp\.J:llho do sue, funçc.o (P.T.§16). 80;2 :l.S l:.líniIleO
condições G.l: h;~bi tc~ç~o c de <Js"ccbi11d::-,de; 8conôuice., por oxo:.:plo, c. !'f:.
"1'~C. ne.o
... po d
" 11JU d c..r c. todos sous ;"Wilb
:'11
ürc
ros c. sc;'
Q.csenvo 1 VQrO;:l o
[1.
s~ ro~liz2ra~ co~a pl:S80c..S.

Por outro l:.do, ilCOLlpotc C.os pc.is o.. prioridc,d0 do é':.iroi to
"" do sustento o oducC'.çc.o
N
1'.,
I
~)'"
ques t co
dos proprlos
f11hos" \P.T.
~17 .8:',0 eles
os educo.dores netos do seus filhos. 1!l U8 diriáto, L1['.8 (; tcnbeb U:.l do
vor qU\,;l corresp . m dG c.o diroi to Que te:.l os filhos de exigir dêlü6 êsto
cuidcdo. Dste. oducc..ç~ot co~o o sustento a.os filhos, davo prolongc.r-so
nt'"" qUl:::.....os t es, 01:1 COn0.1ço08
, . ..,
,
' ,
'nortle.18,
possc.n v~. ver por oon t
~'. proprl.e •
A

..

.
" t'c.,UGJ.
~'l'
roc.liz::"ç3:o de: uu:::. f~',;"líli~ n?:o dcv..: s",r UL1::, COlSC'.
013'01.8
~•
,
te,ric. ~s qUG têm condições pc.re qU0 seus m0~bros 80 rGclizo~,
dGVG~

der UL1 pouco d G 81. C. outre.s qu,..; nca
goznr.l dêsses ~osuo vc.l&ras.
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A pessoa " por essSncie, uu ser soci~l. Por ser U2 todo ~b0rto
e g",neroso, conforoc .::~ oxprossê1o de l'se.ri te.in, é que lhe ú peculi:.:.r
un:::. corte eburturr. ?-. cO[lunioc.ç~o Q quc: 01::-. teLl que vi vor 0:-1 sociodc.
dv. ~ no oontQto 00;.1 os outros houcns no dié.logo, quo o hOiJon
so
dli scobr8 e se integr:::. ne. couunid~cle,
couunid~de ae.bo c.jud.c.r o ho
ne!:1 c. c.. tingir plene.wunte sue.s porfíJições, c. se roe.lizer.

1.

Segundo Leco XIII, II C• soci0declo nco foi ins ti tuíde de !:lodo
quw o hOlJOL1 c. busque 001:.10 ULl fiLl, i:.~c..s pc.rc. que, nele ü por ole}. pos
sue. neios efice.zcs per~ sue. própric.. pcrfoiçê:o ll .(S.C.194). TI Joco
X;~III, ne Pe.con in Terris ll , d.iz quo II sando os honans socieis por nc.
turezc., ê ;:::lister que convivQu uns cou os outros Q prouov[~n o bca uú
tuo. Por este. rezã.o, é GxiGônoie do u;~m sociedede hUij:',nc. be;'l consti
tuídc. que, ;~lutueuentG, sc je.Ll roconhecidos e cULlpridos os ruspoctivos
dírGi tos e dGv..;res. SO[;110-S0, it?,'UQIL!onte, qU0 todos dcvcn tr:-.zor
D.
sue própric. cOl1tribuiçê:o
oonstruçê:o de uue sociodedell(P.T. 31).

c

lIGs C'. construçã.o elo U:.l novo tipo dli: sociúdedo, de U~lo. sociodo.de
D~is hUDGnc, dúpendern d~ col~borcç~o de todos, dns diferontes roli

giões, dos divorsos grupos ~tnicos ou idoológicos. O cristco tOil que
oster presente nesse novo tipo de sociodo.de. Sue presença é exigide
pele. ceridc~dc e é Ul1 iupcrc.tivo do próprio Ev::mgolho. Por outro lc-.cla,
esso. prüsonçe tou que ser efetive, orgenizc~de. t preciso d0scobrir
unc. fOrrIo. que Delhor possibilite c. todos po.rticiper c.tive.Llonto
no.
sociedcdü 0 de exercer plenrulül1te o pepel de sujeito ne construç~o
delo.. O hooeu, CaDa sujeito de Histórie, n~o pOdO dcixo.r do p~rtici
pc.r, direte ou indiretc.i:lOnte, de. vide público.. Sogundo Jono XXIII •
"die c dia., so torno. une exig~ncie.. da. próprie. dignido.do hUr.lo.no. poder
toner perte c.ti va. ne vide. público., aubore verie e Bodelid:-.de desse..
··
", 11 (p .~.
'" 73.
)
per t 1C1pc..çeo

• 12 •

BIBLIOGRAFIA

•

p"~R..':.

APROFUlTDi.I::EHTO DESTA 1& PLRTE,

1. Lebret - l.Ic.nifesto por uua. Civilizc.ç[1o Solidéria., Livrc,ric. Duc.a
Cidedes, Sno Pc.u10 •
2. Joffre DUL1D.Zedier - Refléxions sur l'Entrc.inenent ~:(mtc.1,
Peria.

PEG,

3. lk,ul Lcndiu, Educc,çc.o e Conscientize.çc.o, Docuoento de Estudo elo
LI~B.

4. ELliJc.nuel ".ounier ...

O Porsonc,lisLlo, Livrc.ric. 1':or~is Ik1i tôrc., Li§.

boc, 1960.
O l,_tmdo o c. Pessoo.., Livrc.ric. Duc.s Cidc.dcStS~O
Paulo, 1963.

5. Ro::.;.c.no Guo..rdini -

6. Jean Louroux - VOC'2.çc.o Criste elo HOL1er.~ .. Flc.Dboy~:::.nt.

7. Jacques Leclerq .. Vers

lln0 Fc.uille Nouvelle? Editions Universi
ta.ircs, Pc.ris, 1962.

8. JOc.o XXIII - Po..cen in Terris, Editôrn. Vozes do Petl~bpolis.

9. Henrique Vo..z - I.:oro..l e Rosponsc.bilida.do Socic.l t

i... postilc. de Es

tudos do 1.iliB.
10. Pierre Furter - Propositions p0ur une Etude de
c.u Brésil (uiueogrc.fc.do).

l'Ano..lphc.betis~lC

'"

-,

2.

o trsbalho pareoe ser a primeira mola c~ue :llOtivou algum tipo de
orgcnização social, de orGanização de pessoc.s CO~.l um. fim comum deter
minado.
não nos estamos referindo ao têrmo trabalho como todo ti
~
po de açao humana t mss a p~oduçao de bens e serv~ços para consu~o._ ~
difícil imaõinar como o interêsse dessa produçno e:dge a comu.nicaçao
de experiências, de novas téc~icas, de deseJOS e Gxpectativas quanto
à boa diviseo dos seus frutos, qua~lto, enfim, à C'.ivisão do trabalho ~
ra melhor atender à produção.
I'W

..

ORGANIZLÇÃO

""',..,

..

J3ergson diz que o primeiro homem é o uhomo faber", que usa
sua
inteligência para a transformação do mundo eu seu proveito e o distin
gue do "homo eapiens ll que, posteriormente, 8.J:)arece· como aquêle que iE:
ter:preta e explica o mundo sem proveito ce COnSUI:lO. Hão nos interessa
discutir a justeza dessa distinçgo, mas verificar a importância
que
tem o trcbe.lho proà.utivo (do "homo faber H ) , no primeiro momento
em
que surge o homem como tal. E lembrar que a organiz~çã.o da sociedade
procura ser uma racionalização da melhor maneira de se obter um "óti
mo" de consumo de bens e serviços, seja por tôda a sociedade,
seja
por um grupo ou uma classe, etc. (bens que só pocle;.:a ser obtidos pelo
trc,ba.1ho hum€'.no).
~ntre as funções da família., em tôdas a.s sociedades (ver item s~
bre Estrutura Social, desta Fundamentação) as mais oomuns são a pro 
criação, a satisfação sexual e a produção.
sabemos que nem sempre
~
'1
o casamen t o eI' l '~ga. d o ['," 1e,i:1~
~a' "
cu: ml::'.ne~ra como se dI'r, c t uo. 1men t e
em
nOSsa sociedade • .Em muitos Cc,sos o cesal continua ligado às respecti
vas fa~ílias de origem se:01 constituir nove. fL~ília. :s r.:. mc.rca distin
tiva dêsse tipo de família é justemente o fc,t<> ele constituir uma. uni
dade de produção e consumo.
se o trebc.lho une, tc.mbém divide, pois
algum tipo de divisão é necessário em quclquer orgcnizcçnoJ a. divisa0
do trabclho. A di visã.o do trc.br,lho é o priBGiro tipo de distinçê:o de
J?~jiS.....ê...o_c~ia~ que se conhece 1 presente eIil toclo e qualquer tipo
de
socieda.de. L~ compreendemos o fsto de diferentes pessoas exercerem a
mesma tarefa. produtiva. em ~iferentes lugc.res ou horas, como côlher
frutos ehl &ois bosques diferentes ou por turnos clterncdos; o f~to de
pessor,s diferentes exercere~ tarefas imedia.t~Jonte complementc.res,co
mo o caso em que uns cpc..nha.m os frutos e outros jU:'lto.m, um faz a.s 00
ves e outro lanç~ es s~mentes; ou taref~s não imociato.mente complemen
tares, como uns caçarem e out~os pl~illtarem; ou um dirigir o trator e
outro plantar. À medida que a sociedade se toxna m~is complexa, por 
que o número de funções e papéis a representar so multiplica, vai- se
perdendo c no~ão dessa complemantcriedade. E nasce o mito do
homem
que IIse fêz sozinhollJ é o horaem que"acredita que nao deve a. ninguém o
seu suoesso, ou sebecloria 01..1 experiencic. De feto, que rclcção pc,rece
ter um trabc.lhcdor rural, quo não conhece cc1ç::"do, COID um operr:rio quo

=

.
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trabalha em fnbrica de sapatos? Como nco sa vê relaçco imediata,
tendência é de se crer que nco hé rel~ção elguma.

o

a

Erasil tem seguido clgum tipo de política econômica. consciente

e mais ou menos planific~da, há pelo menos dez a.nos. No cnt~nto, só

" .
'"
l scoa
t "v~s~
' , ve~s
. ~.~
i
no mJmento em que umc pol~, tica. econom~ce.
pro,-,uz
rGs~
media.tcmente (desemprêgo, perda do poder
&0 a~uisiçeo do bens c servi
,
.
Ç06 por perte dos assalariados, etc ) e ~ue 80 passa c~cr con~~onc~~,
coletivorllonin, da relo.çoo entre UDC. politiro e o dia, adio. C..o c:..-.(l.i.l. trlJ,~a.lh.f:
dor. Eo e1'!tc.~1to, essa. relc.çco sempre existiu e ::~BS:,10 o fato de nco se
ter U:J.c, pol::t: tica econômic8., conscientemente defüüdc., produz t:::.mbém
seus frutos pc.rc. cc.da, cidc.dão. A co".ploxic.1cde c.::~s L1terrelo.;iões
50..
cie.is fo.z COIU que se perca, cc.de. vez mo.is, o. ncçco de.. divisc,o do tre
Oo,lho e, conseqUentenente, ele suo. funçco soci:::.1.
~.~

.

Que::;. to ne.is complexo. a sociede.de, quc.nto :J~·.ior c número éte fun
ções e papéiS diferentes c. cumprir e rGpresen"c2.r, ;'l2.ior se torna
o.
deDendcnoia do homem do fruto socio.l do trsbclJo. Nume sociedade bc.se
ad; no extrc.tivismo, isto é, cuja subsistônci.:-, se bc.seia nc I1pe.nha de
oonsumo produzidos pela natureza, é ben mais posslvel que cede. um se
. ce.pc:.z d e execu t
,..
".
'\o
' .
' tA
Ja
e.r"
tode.s e.s funçoas
neC0SSo.r~as
2. propr~a
subs~s
cll
.
J'
""
t
.
,
"
1
Q;l.a.
c. o mesmo nuo acon ece 0B umc SOC~GC:.e.Cle OOil1p exe. como o. nossa
e~ que co mesmo tempo, oria novas necessidades pare. os homens e e.s ~S
tisfcz. Bm uma cidade, um hOillem que nco ~cçitcsse quclquer tipo de re
lcçco socic.l com os outros homens o portc.:(lto ne..o compro.sse, nco ven
dasse 5 n~o trocc.sse, nco pedisse), primoirc.mente nco teric.. c.:..so.
netl
raupc. ~ teria grcnde dificuldade pcrc. fe..brico.r um.:.. linho., ou
ende.r
muito at6 encontrar Uille. érvore, ou qu.:..lquer plcntc.., que n~o tivesse
sido ple..ntcdc ou cuide.do. por outro homem. :.=esmo que nco se trc.tesse é1.c
um homem de cidade, o probleme. n~o serie. menor, pois o mlnimo c di ~
z~r sorie. Que êle, certe.mente, uscric os conhecimentos adquiridos dos
outros e trc.nsmi tidov por ales.
-_._- - 
N

2.2

.

( , . .

N 

Cooperc,ç3:o

~~ssa divis;:o do trcb:::-lho nc.de. mc:.is é, port2.nto,t. que um tipo
de
êoopere.çco. A cooperação é o fenômeno de interrclo.ç~o sociel que, cQ
mo vimos ~CilllC e nos i tens rel;:,.tivos õ. com..HB.!.9_e..s..3&, ostê: ne.. b::-.se mes
me. de.. vide. hum::-.ne.. ~lG pode oer meis ou menos evidente c mGis ou me 
A
nos o b sourc.! mes este..' sempre presente. Se.belilos, no entc.nto, que se tQ
de coopcrr:.~e.o é, de c.lgurn"'.. forme., consciente (impllci ta., subentendid.r:.)
ele. pode ne..o ser expl::t:ci te.. (cL,rc.mente expresse.), pcrc. tôde. sociedade
em todo momento. De. mesmc:. fo:~mc., tôd':" sociod::-.él.c é orge.nizedc e tôdo. .
orge..nizcçÔ:o é igualmente consciente (eL1borc nem se:::lpre explici t~~m(mtc~
Viwos, no entc.nto, como é ffcil "perder-seI!, em um.:'. sociedo.dc cc.de. voz
me..is complex~ como e nosse, e.. ~res~p~ desse.. ooopercçÔ:o e desso. orgc.
nizaç20, o.nte cc.da. consciêncie..

De c.lgume forme., poéLe-se, portr,nto, dizGr ~ue tôdc.. cooperc.çc.o 6
d :-.lgum modo orgc.niz.a.da.. Por isso, qucndo dize::::10s que ht. ooopereção
no.o orgc.nizeda. e que temos como objetivo e. cooporc..çüo orge.nize.da.,
é

z
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preeiso que scibcmos
termos engc.no.

exatc~ante

..

o que queremos dizer, para nco

co~e.

~ freqUente, como vimos, que a dependência social do homem n!o
estGjc explícita em determinados momentos ou sotores de uma socieda:
de. Vimos, por exemplo, como é comum c. idE!io. do homem que "se fo.z s,Q.
zinho u e t~hloS not!cin de. importê.ncic. decisiv!:':. que cc.de. grupo etri 
bui ~ sue próprio. funçêo no. sociedade. Ume freso muito comum refere
se ês "clc..sses produtoras ll quc.ndo hll um pronu.,.oia.mento, ou c.tividcde
•

t.a
qu::-.lquer J Q.UC reune
c.penc.s donos de grc.nde 6 ~roprc6 S=.6 e no.o
o ca c.s
pessoas que produzem. D, co ~osmo t~wPOf supoe que haja classes que
n~o nroduzem, o ~ue, pelo Bonos, é difícil de c.ceiter senl que se de.
#11'
IJ
termine de qu~ tipo,de ~~d~~q se este. trat~ndo. De mesma forme
o
oouum a roforoncie c.s clc.r::sos tre.be1hc.doro.st quc,ndo sc.bemos que trc....
bc1ho ~·tôdc.. aç~o humcne, oomo jé. foi visto no itQ~ 1.2 de II Perto
düstc Fun~:~ontc.çêo.
J.;

•

Isso tuc1..o provém de ttI.:.,::;. compreensêo Llcoffil1letc. de. profundc. 1~.
terrel~çco sooio.l que liga os ho~ons, e, ~s VbZCS, do esquecimento
e~ que c~em os objotivos o ~B f~~9ões quo der~ origem ~ dctermin~ 
dos tipos de C Oi!lportr.;nento, fic::.ndo n.pen.::.s ~stes 111ti.Gl.os.~ o
que
cQ'Onteoeu t por ex:;mplo, co:c. dc"nçcs ou festo..s folel~ricel!l, sendo
o

cc.so :nc.ia ;;,ri tente oio o:~.rnc.vel, cujo. rel:.çê:o com o.. Q,ucresma perece
hoje ~rc coincidênoia.
~

"

,

Com cs ".:tormcB clc3sióo.8 ü.e eooperc.çc.o aconteoe t:. mesma coise... Os
Obj0tivos podem 1'eré:er-se no esquecimento e t.pel1CS pera:::.necerom for
m:::.s de eomportcmento" nem Sef.1pre mui to compreensíveis. E 1sso torno.
[lcil percebermos como nc.o 6 s~ o esqueoimento dos objetivos L
mas'
t~nb'm o de especto~'íund:::.menteia d ~rlte~A~~~~~ de eoopereçc.o
que
levem c quo certos comport:::.mcntos nc.o produzem os frutos que
ser1~
neeessnrio produzir~ Cooperc..ç~o nc.o orgc..niz::.~dG'f' ~ portento, c. 8001'0" '
re9ê:o oneleoa objé;t1v08 néo est!o elr-.r:;,mente determin!:'.dos e onde os
meios pc.rc o.tingi ..los nc.o são eficientemente escolhid.os.' Chcmc..reoo~,
co contr!rio, de coo~erc..çco orgcniz:::.de. cquele o~ que seus pcrtic1p~
te~ deterIllinc.m os objetiv08 c escolhem 08 1:10i08 me.is eficiantes
e
c.deC!u:.:~do8 p::-.r~. Co tingi.. los.

z

..

~xista~ m~ltiplcs rorm~s de coopar~çco nco org:::.niz~do. n~
vidn
do no~so h~mem rurcl. O mutir;o ~ c foroc meis ciíundid~ a, possivol
oenta, meia oomplexe de eOOpGrc.9~0 no meio ru:rel. E:dsta em todo
O
Bresil com nanes divereos (ver a Justific;.ç~o de ilViver é Lute.r") •
Co~siste, essanci~lmenta, em uu tr~b~lho voluntt.xio feito por vérics
possoc.s, p.::.rc c.tender c. umc.. necessideü.o espcc!ficc, aerc.lz::ente da u:;n
peSaDo. ou f:'L1!lic., que pr.gc. com comç':8 Q bebes. Poco ser pedido pCillo
i~t&resscco ou de inicictivc da outros, qu:::.n~o tone o none de trc.i 
çco. EB clguns lugnres, é S9~pxe UfJC inici~tivo. co pctrão ou propri~
tlxio, que pc..go. 001:1 fcrt? distribuiç(\o de bebiq:::.s. Cono 0sté, port:;u
to, OOl.!lunente c,ssooie.do tI feste, CU0 o illt0:ressc.do 'PrOIlove no fira de
joru-.:.d.c., . ':Ll c.lgu..~e lug['.res c, pc.l;'vrcl ficou corno sinônimo de feste.

A troce. de dics é tcmbám muito comum e consista numa troce.
de
dic.s de serviço entre diferentes passoc.s ou fc:J!lic.s. Um ~'..gricul tor
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pede ~ um grupo de amigos ou conheoidos pera cjud~lo em daterm1nnd~
tcrefn e os pega em outros tentos dics de serviço.
Um aspeoto importcnte do desenvolvimento do Pro~r~n é justcmen
te o levantcmento, c desorição e n orítica desses formes de coopere9~O. Com relnçEo a esses formes, podemos observer o seguinte.

le) s.ucnto, cos objeti,vos,
_ ~ importc..nte que êle s se tornem bem cleros t que aa eomunj:
dedes seibam que estco cooperendo orgêniccmente e nco nos esquece~ •
mos de que, em elguns lugares, mutirão é sinônimo de festa e s& isso;
- é necessério conscientizc~-se de que n ooopereçéo ~ tenô.
meno indispensével
vida sociel e que ele é constcnte e n~o ocns1o
nnl; isso teré importentes conseqHêncics quento coe meios de reo.U.zn
çco oonorete de atividades oooperativistas;
- tento o mutir~o .quento e troce de dies gucrd~ um especto
deeisivcmente individucliste, pois hé ~jude mcs o~dc um tem n
sun
pr6prin produçco e seus próprios problemes; é evidente que se o mut1
rco fosse ~te e fese de oomercializeçeo dos produtos, nt1ngirin me
lhor seué objetivosl esse noÇao é muito importc..nte pnre um conceito
d! oomunidnde enquanto EarticipcçcO e um fim comum; mo~oo que s& aos
nomic~man~e, n exploraçco em oomum dos maios de produçco trcri~ anaL
mes benef!cios, usando-se o ilesmo princ!pio do mutirão, "muitos ta.
zeúl. em um s~ die. o que um só não fr.z eu muitos cli c.s 11 •

c

~

A



N

,

•

~

21) gucntoã eficiênoijl dos meios,
'. c. troce.. de dins' é meis eficiente do que o lJutirão no a.s
pacto de ilpa.ge. lI ; embore o.mbos sejcrn trnbc.lho vOluntério, onde não It
corre dinh~iro", c..mboe ~~o pc.gos, um com comes e bebes e outro
com
trc.bc.1ho, o que COLlpenst:'. rec.lmente 311e1ho1'; , evidente que uo s1steoc.
de Iltrocc. de Llutirc.o" ser!c. muito uc.is econômico e produtivo pa.rc t,2
dos, do que comido. e gebidc.. que se conSOLle num só die;

- c.mbos Sc./ inicio.tivo.s isolo.d0.8, quo podem, mui tesO vâzes,
se choccr e podem tcmbém ficer 0.0 sebor de siope.ties ou o.nt1pctics
pessonis; n eficiência. certamente o.umcntcric se fôssem inicio.tivo.e
coletiv~ente consentido.s;
- gere.lmente, c.mbos o.pcrecem quando h~ unccessidc.dell, iato
é, um plcntio ctrasc.do ou perdido, doençc, eto., e o prezo néo permi
~1
.
t e que ume. so' f~l~
io. de... conte. de tudo; se o sentido de oooperc9a.o
estiver bem clt,ro, é fécil cOi"..lpreender que umc. lt.x:cv,isêo, poderio. C.tlã
nucr os ecsos de nec~esido.de como a.umente.r o rendimento do trebclho
pcr~. todos.
~videnteL1en'e, esses obsarvcções néo séo completo.s mcs c..pone.s
sugestões pera umc c.nélise o. ser empreendido. polcs equipes e
pelae
comunidedes.
~

iaportt..nte fri sar que

Co

e:.çê:o educ~, tivo. vi S ::':;'ldo ::. organiza.9;:0

é oulti!orce e tem de edcpter-se GS condições e Eotivcções de
e~d~
o~munidede. ~no é n finalido.de de um tipo de cç~o ooopere.iivist~ quo
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a define como mais efioiente na educação para uma cooperação organiza
da.. ::.~ui tas vêzes, somos levados a desprezar alguns tipos de organiza 
ção de reoreação, visando finalidades mais Ilaltas ll • ULl time de futebol
com diretoria organizada, de qual todos os 860i08 partioipem ativamen
te, tomando deoisões ooletivas, discutindo em oomum problemas do time,
pode ser meis efioiente para a organização política de uma oomunidade
do que um comi tê polí tioo do qual sÓ partioipam alf,"llns III!deres".
Tendo sido feito um lev~~tLmento pele cogwlidade das atividades de
oooperação
organizada
nesta r O aspeot~ de meios oonoretR~
de
que trata o programe pode ser explorado atraves da esoolha. de um tipo
de atividade que a comunidade considere i~port&nte, ou que precise de
reformul~iões mais urgentes. ~ clero que ês~es ~_~~s~_~tos de or~
nizcção nao podem ser generalizados e que neo sao efioiontes se trata
".
t 8. S'o a prat10a
"."
•
a que SUSC1. t ara"Aesses me20s,
quo sed os so' teor20cmen
rªo mais bem assessorados pela supervisão do que através de programa 
çao de aulas.
Tôda organização ou ação organizada teu alguns aspootos esscncXds
que néo estão, neoessàriamente, presentes em qu~lquer momento ou ativi
dade, !.las que devem ser aloc.nçc.dos, sendo, por isso mesmo, 06 objot1 
vos do. essessorio. educetiva do :::EB neste nívol:
- os fins da. orgeniz~çc.o, ou objetivos goreis que se definem
em uma. tendêncic. ou espireçc.o do grupo que delo. pcrtioipo., mas que se
devem torno.r, oom o te~pof conscientes e clero.mente distintos (por e
xemplo, no Oc.so de um clube de futebol, e divers~o);
- Oa obj0tivos cspocíficos, isto é, ~quilo que, eonoretc.acnte.
se pre"tenc1c c.lcc.nçc.r dentro e.o Ui:: dotOI'"!:Üll::-.do prc.zo ou período, ou Olil
oc.clc. etividr.de progrc.uc.do. (por e:;;:or:llüO, roc.lizc.r U!J torneio ou oons
truir c. sede do olube);
- un pleno ou, pelo menos, umc. prcvisc.o de ~tividades que,ãen.
tro do prazo ou período detenlinc.do, dever~ lover aos objetivos propo~
tos (um loilco ew tel data, U2 jôgo com ingresso pcgo e~ tal do.te, ug
mutir~o em to.l dc.ta, pc.rs oonstruir c. sede to olubo);
- mm divisê:o de funções, que ir-se-~ oc.rc.cteriz::.nuo melhor oom
o correr do te4l.po o.c.s quo se deve procurar definir p::.rc. avi ter oonfli
tos;
- Wl meoanismo perCo c.s decisões, que deve ser, desde o iníoio,
determinc.do c.indc. que venhe, cou o teiJ.po, e sofrer ::J.lOdifioc.ções.

l!::sse c.specto formeI de org:::-.nizc.çê.o, pode SOl: objeto de eulc.s llteó
ricc.a, nc. base de releto de expcriôncic.s de outres couunidedes. Pode:
se reletc.I' oomo funoiono. o clube to.l, oOuO 6 escolhido. c. diretorie.co
mo se planejou determin!',do. c.tividc.de, eto., se!il ceir em risco imedieto
de meBsifioc.çê:o. nco é preciso friser que ~s experiênci~s devem
ser
múl típlaa e diferentes pa.re. eyi ter o c.rg"l.'.i...lento de c.utoridc.de.
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2.3

Ass~eintivismo

Desde

~

momento em que v Ronem, nuo

p~sso

decisivo de sue

evol~

9CO, "soube que sc.bie" - Pc.sso de. reflexco - (Teilhc..rd de Cherdin) ,

péssou c se ~firuer meis e mcis numa perspectiva sooial. E à medida
em que a vida em sociedade aucenta, contrariamente ao que muitos pea
saro tamo~m aumenta a chance do homem se afirmar mais profundamente
como ser pessoal, t.~iginal. Neste sentido, a vida s2c1al não se con~
titui apenas da soma dos indiv!duos, mas a integraçao dos homens nu
ma vida comunitária que tende a se tornar oada vez mais universal. ~
o fenômeno 1
cue João
XXIII oonsidera tão bem oom ° nome de ,.,."socializ~
: . f
çao". B o termo socíalizalao, tal como o emprega o Papa, nao,s; re ~
re apenas a um regime jur~dico de bens, mas a um processo historioo
s6cio-cultural global, onde as comunicações f!sicas são mais freqne~
tes, e maior o acesso aos inumeráveis bens comuns ou comunicáveis,da
humanidade, tais como a informação, a educação a cultura. (J.Y.Calvez
~glise et Soci~té nconomique e LI~nseignement Social de Jean XXIII 
t}ditions =:ontaigne, Paris- Capo I ).
IM

~ importante notar, sobretudo, que João ~~rII nao toma o renôm~
no de sooialização co~o algo que resulta apenas do desenvolvimento
das t~cnicas. das ciências, do progresso da produtividade, etc., mas
o considera como 110 fato do homemll.(J.Y.Calvez)" Assim, dentro da s.Q.
cialização crescente, o fenômeno "associativisl!10 1l :não é algo de ext~
rior apenas ao homem, mas decorre tamb~:.u c.e SUE, no.tureza. mais :!nti
ma, do seu II ser ll. Quando os hOl11ens se associam, não ~ apenas em fun...
ção de um objetivo externo fixado (para u~ ~utirão, por exemplo),mas
é ts.:.;fbém um LJ.OVi;'ll811.to éi.e S1.:i.6, éJ..'esconte evolução. :G urónrio do homer.:l
a llte3.1.dencia natural e qUE"se incoerc~vel" pnrÚ. a vida socia.l.
Joao
XXIII). D historicemente, êle tem .!'esponC!.iclo a esse tendênoia
oom
a.s ma.is variadas formas de associação, dêsde o pl~~o internacional,
até aos pequenos grupamentos. Exemplo disso são as vária.s organiz~õGs
internacione~s, os partidos pol!ticos, as sociedades recreativas,es
portiva.s, cultura.is, as associações de classe, as associações pro!i~
aionais, os sindicatos, etc.
A

,

w

~

-

(

..

Não se pode no entanto - e isso é importante - atribuir o surgi
mento de formas de associações somente à tendência do homem pa.ra
ã
vida. social. Há uma estreite. interação dessa tendência. com o progres
so da técnioa, das ciências, dos meios de comunicação. ~stes fatôres
trazem, de maneiras mais uiversas, solicitações pera e intensi!ioc 
ção da vida social e do associativismo. t o ceso por exemplo, de fá
bricas, usinas, indústrias que surgem e exigem um certo volume demão
de obra, que leva um g~po de indiv!duos a se aproximar, c estar fl~
sicemente em contato contínuo, assim, como sua uni~o em tôrno de de
terminadas reivindicações (ex: sindicato que luta por aumento de se.
llrios, ou por mudança de estruturas, etc.). Outro exemplo disso
é
agr:!colc,
;ue
leva
camuoneses,
sc!rem
o aparecimento de colonização
,
.
de uma dispersa0 geogrcfica e se concentrarem, passando a-uma
vida
sooial mais intensa, formcnuo te~bémf ~s vêzes, cooperativas, clubes
esportivos, sindicatos, etc.

-
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l.las, por outro lc..do, é preciso considernI'lnos que, por suc vez,
o progresso de técnica e das ciências t bem como dos Ll;.:ios de comun!
ec.ção t não surgirD.m de um c1.eterdinismo cego. :'::;111bo1'a. nao sejamos seE
pre senhores das fôrças e das leis do. natureza, o que muitas vêzes
nos apareoe como um determinismo, como ume necessidade exterior c
penc.s L é fruto de gestos já colOCf'.dos pelo homem. II~ fruto dt:'. huma
nizc.çe.o mesma, de nc,tureza, Co qua.1 nos entregamos para exprimir no.@.
, 1 ao h amem novamen t e mo d'f'
so. liberdade", E ele resto, "e, possJ.ve
]. l.car
o determinismo que seus próprios gestos criaram. (Ver J.Y.Cclvez, o
bre. ci te,de.) •
Outro ponto e. consider::,.r aqui é o pcpel do :-Jst2.do e a sua ere.§.
cento intervençco em nssuntos de interêsse da ooletividade. :~u1tas
vêzes, a discussão dêste ponto leva a posição que em ncda eorrespo}l
dem à verdadeira dimensão da questão. Assim, uns defendem o.paixona
demente e intervenção totcl do Dstado, ao pesso que outros rejeitem
qUf.'.lquer tipo de intervenção,· hl:wendo aindc um núm~ro ponderável que
aceita a intervençno modercda. Entretc~to, o ponto central da ques
tão n~o_~ se o Dstado deve e pode intervir t m~is,ou menos. ~ impor
t~~te nco considerar a crescente intervençco C020 um deter~inismo
cbSbluto. J.Y. Celvez, interpretcndo o pensamento de Joco XXIII
n
êsse respeito, elucide c questã.o de ml:meirc sL:p1üs e precisai 11 O
pc.pc. vê nesta intervenção um resultado, ou c.inda um sinal - um !nd,!
ee - da sociclizo.ç~o em curso, t,ntes que urua cc..usc.. Logo, se Co in 
tervençco
(lo, Este.do ~ ume, :;:'espostc. c. certas e::d.:;êncic.s de sociclizc.
IV,
..,
çao, e tambem elgo de profund~ente ligado co tempo e co espaço, e
um fenômeno situc.do, histórico, nco poll.ondo existir "r eceitc..s" uni
versais e perenes c. êste respeito.
A considorcçco dêsse ponto, é

import~~te,

pc..TC o trc.bc.lho

de

oompreens~o e c.nélise crítica de presençe do ~stedo nas questões li

gadc.s sos movimentos de associação e luta dos trc.be1hadores.
Inúmeros teu sido os pronunciamentos, textos, leis que consid,9.
ram o. importê..ncic. do associati vismo, 3m sucs vs.rias for:,'lc.s,
reco
nhecendo-o como um direito. ~is alguns dos rucis oonhecidos:
:ITodo homem tem direi to a orgc.nizc..r s1ndic~~tos e a nêles ingres
sar para a pr<;?teçco de seus interêsses íl • (Declarc,çüo dos Di::cei tos do
Homem, art.23S4).
ti tl gc.rr.ntida a liberdade de cssocic.çõ,o p~:rc. fins 110i tos. lie
nhuma associação poderá ser oompu1sóriamente dissolvida sen~o
em
virtude de sentença judicialll.(ConstituiçÕ.o Brc..sileira,art.141§12).

IIJfi livre a associação profissional ou sindical, sendo regula.
das por lei a forma de sua constituição, e sue representeçco legal
nas convenções co1etivr,s de trc.bc..lho e o exercíc!o de funções dele
gadas pelo poder públicotl.(Constituição Bra.sileira, art. 159).
UNe. época. moderna, ::.umentou notevelmcnte o movimento assoein.ti
vo dos trcbc.lh~dores e foi reconhecido, em óerc.l, nas disposições 
• 20 •

jur:!dioes dos Ilstcdos e até no plano interne.cione.l ••• "
IINc.o podemos todavia, deixcr de notc.r 00::110 é ~til, ou c.té nece,!!
s~rio que c voz dos trcbclhcdores tenho. possibilida.de de se fezar o~
vir e ctender, fora mesmo da ceda. organismo produtivo e isto em toI'·
11 •.
(t~·
- 94) •
d os os nJ.veJ.s
l.. -.
IlDa socic.bilidc.de nc.turo.l de, passoc:, humal1c~ provém o direito de
reuni~o e de a.ssociQç~o bem como o de conferir c.s e.ssocicç~es c for~

c

me. que aos membros p:.recer me.is idônec.s
finc.lidc,de em viste, e de
cgir dentro destas por conte próprio. e risco, conduzindo-os aos elm~
jr.dos finsl! (P.T.23).
fi

O ~ue foi dito acime é relctivo e textos legeis e pronunci~en
tos do Pepe Joco XXIII. No entcnto, existem einde outres referêncic~
entre D.S que.is, cs mui to discutidc.s de ::r:.rx . .

~~,

Uma. forme. de o.ssocicç~o oonsidercde importcntc, é o sindicelis
mo, surgido cpós a. Revoluçeo Industrial. Vnrios movimentos signifio~
tivos de trc.belhc.dores, EHLl wui tos pa{ses, nc'.scerc,m ou se desenvolve
rum c. pa.rtir do sindice.lismo.
No Brcsil, o sindic~to foi oriedo nos noldes do sistemc. sindi 
cc.l do fo.oismo i ta.lir.no, princi pr::.lmonte f e é extrema.men te 1igc.do 0.0
Poqer Público. Tôdr-. c.. vide sinclicc,l é proviste. por lei. A lei Qstc.b,Ç"
Ieee oS requisitos, desde pGra. G fundcçno e funcioncmento do sindic~
to, c.tê os fins,' prerrocativcs e deveres. Á liberdade dentro do sin..
d~ccto entno, é c. liberdede que c legislc.ç~o sindiccl permite e pro
ve. Outra. pc.rticuleridedo do sindicclismo hreDilciro é c.. vorticc..lid~
de I sindicr,tos, federeçôes, confederc.ção ... p:",rc. c:::.d:l cD..tegoria. ( na
cc.tegoric.s tr..41bém sco previstcs pele lei). Uno é permitido que cete
gories sindica.is diferentes se co:;rdenem, numc. horizontclidcde.Assim,
se 08 sindicctos dos metclúrgioos e dos forrovi~riosf por exemplo ,
quisessem se coorden:lr, seria. imposs!vol (dentro de legisla.çéo sind!
ccl brasileirc.). Onde cctesoric.. deve (do ponto de viste de lei sindi
CC.l) descl!.volver sues ctivid:::.des sindicc.ia iso1c.dc.lllente.
N~ necess~rio obsorvc.r que tcl estrltturc sindiccl, tão enfcixc.da.
na roco do Poder Público tir~~do muito d:l necesséria cutonomic. dos
sindicc.tos, dendo fórmules pc.dronized:ls de funcionamento, pode trens
formé-los num instrumento de clesse dirigente, ~pena.s, c.lém de
n~
dt.r oportunidades de se desenvolver plenCLlf.mte ,~ cc.}?o.cidc,de dos sin.
dicc.lizo.dos e seus dirigentes, de lIe1ria.re41" algo de próprio dentro
do sindiccto. Da! D. necessidede dos dirigentes sindicais serem real
mente a. oxpressco do. clesse, quer di zor, SerG~1 pessoes que estejo.m
prontos
e , trcbclho.r
.
, .. reelmG~te no sentido ,..des .. cspircçôes, de clc6se.P~....
ra. J.sso, e neoessc.r~o que se tenhe conscienc~c LO que e e do quo po
de ser o sindiceto, como óreco vordo.doiro c.c prollloçlio.

• 21 •

Há disposições legEds m~.J.s ou menos antisas, a raspei to da sin..
d1calização rural no Brasil. Entretanto, foi pr1ncipal~3nte fi partir
de 1962, que o assunto tOllOU vulto e começaram a surgir v~rias dis
posições simI;lificc.ndo a f O T1112,Ção d.os sindicatos rurc.is. pl~ooosso.me!l
to e expediçao de oartas sindicais.
Dentre as várias disposições (*) as que não só sintetizum a
téria já re8~lada, oomo apresenta aspectos novos, S~O,

Fla

- Lei nO 4.214. de 2/3/1963 - Estatuto do Tr['.b[~lh2.dor Ru
ral, pub1ic~do no Di~rio Of!
cial da Uni~o, em 18/3/6;.
~ Portcrias nQs.

346 e 347, de l7/6/l96j- Regula0 a

Orgc~1

zação e o Reconhecimonto de
Entidc.des Sindiccis Ruraio •

Silil..9-1oct.o' O,..Estatuto do 'frc,ba1ha..G.or Rural, crt.114. estn.tui:"~
líoita a cssoci~çao em sindiccto f para. fine de estudo, defese e ooo~
denaçno de seus interêsses econômicos ou profissionais, de todos os
que, como empregados ou OE1PT0,;o.dores, exerçam atividades ou profis 
são rurc.1 i1 •
Vemos então, que de ~côrdo nou c pr~pr1a lei, ~s fin~lid~des do
sindicato sêo cmp1as l não se reduzindo êle C Dera instr~~ento de rei
vindiOc.çno de essiatencia. socie1 e C.lgutit:.S melhorics econômicc.s • Para
que êle oumpra tôdas as suas fin~lidades, tem ~ue ir muito c.l~m.Bas
ta ver que cumpre-lhe tc~bé~ c. defese de interesses profissionais.de
. t erasses
..
~..,'"
"
.
, t·
....
•I ' end er ~n
prok~sS~Onc.J.3 nao e 80 consegu~r e~prQS ~mos
~c.rc.
plantio, melhor maquin~rio pere produção, enfio, melhores oondiçoea
de trcbnlho, mas ~ sobretuc.o, f:-.zor com que o trc.bc.1ho nê.o seja. red,'!;!
z1da a um mero fc.tor de produção, mcs seja con8id~rcdo como a fon~c.
por excelência, de expressco hum.~a. . Pera conseguir isso, o sindi
ceto teu que sc ocupar, por defini9~o, com c tarefa de destruir tôdc.
Convóm notnr que 110m sem.
forma. de explort?çõ,o do trc.b.:.lho humOJlo.
pre o aumento de produção co:rrosponde a umc. ver.dadeira prOi::.oçc.o
do
trabclhador como pessoc..
vis~o coup10tc de fundação,prooassamento e funciona •
mento do sindicato,ver Leis e Portarias meneionaü~s,prir.cipa1mente e
nova Portaria nº71 de 2/2/65.que,de oerta forma,regu1amenta os arti
gos 115 e 116 do Estat.do Trab.Rural.D1ga-se de passagem, que
est&
Leital~m de dificultar a fundação de sind1catos,fra.gmenta demais
a
classe trabalhadora rural,oricndo dentro dela in~eras c&tegoriasdiA
tintas.

liQ!!' Pera uma

(*) Lei d~~ada n Q 11, de 11/10/1962
Portaria nO 355-A, de 20(11/1962
Portc.ria nO 356-A, de 21!11J1962
Portaria 209-A, de 25/6/1962
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Estatuto do Trabalhador Rural. Até a d~ta da criação do Estatu
to, o--eãnipõi1eâ -est&vãexêiii!cfõ,7a legislação trabalh~sta (excetuan
do o que diz respeito n possibilidade de sind1calizaçao).
art. l'
da Oonsolidação das Leis do Trabalho, que estatui as ~uestoes traba
lhistas, no parágrafo IIb il coloca os oamponeses fora dos seus poss!.
veis benefíoios. Com a criaçco do Estatuto, houve uma primeira c onsi
deraç~o a certos aspectos da vida do trabalhador rural.

2

.
t o e' quase uma. t
· · .. d"....
ranspos1ça.0
C01:.10 e" fe.cil notar, o :Cs',jatu

la..
bem

gislt.ç~o

urb::1na pare.. o meio rural, embora sejam duas rea.lid~:..des
diversas .. A própria definiç(ío Ciue êle dá de "trabalhador rural" (art.
2 Q ), é impreoisa e se presta a v~rias interpretações, de aoôrdo com
". 1 os ~n
. t eresses.
,.
var
l~as, mesmo assim, ine.daptndo; hÁ pontos considerados importa..."1. 
tes. ~ O caso principalmente dos artigos: 11 • oria a Carteira Pro
fissiona1 de Trabalhador Rural; 63· disp~e s~bre o contrato de tra
balho ( que poder~ ser feito na própria carteira proíissional)~ l5~
e~ia um Conselho Arbitral. A16m dêsses artigos, é consi~er~da t~bem
importante, tôda a disposição sôbre sindicalização.
M

~ nosso pcpel, como movi~ento qUê pretende ser educativo, atr~
vês de to&os os meios e recursos com Que oontamos, levar ns oo~unida
das a perceberem o fenômeno do assooi~tivismo como inerente à
pr~:
pria ~~a humana, e motivar a intenBificaç~o oonsciente e delibefada
de formc.s de associc.9~0 que ~osscm responder 2,S neoossüL"'.dos percebi
das a partir de une. vis~o cr~tica do papel do homem no mundo.

Iaso, no entc~to, nc.o quer dizer que devemos inccntivc.r e ~cti
ver determinadas forruas de associa9~0. O nosso papel c. êssc respeito.
~ o de informar o que existe, as earaoter!sticas de QÇ.d0 ~nc. e proa
t&r n assessoria ccb!ve1 diente da escolha da comunidade, que poder~
inclua!ve, oriar fol"'"~a.s noves de cssociação.

Teorioc.raente, a econoT!lic. de mercado ou oc.:pi tc.listlo :reIJouso. nurac
t!oca de serviços e bana entre dois tipos de gru~osl as unl.c.t::.é'.es ec,2
n~m1cas produtiva.s ou emprêsas n~s unidcdes economic~s de consuao ou
íc~iliar. Ls famílias prest~~ serviços ~s emprêsas recebendo ~~gnaen
t o e as empresas produzem bens e serviços para o consumo das í~liaa
e recebem e~ trooa pcgcillento. ~mboru êsse esquema sej~ muito ab3tra
to e seja s6 am esque~a, serve para nos mostrar cono est~ dist~cia.
da disso c vide do honeQ rural. Nesse esquema, a família só b so11d~
r i ~ no consumo, mas nuo na produçco,
o facil 1nag1ncr como roxa
, pois
mente as pessoas de lmlC, mes,J,c fc..Ià~lill
ou que tenheo doo:poso.s ElD. ~o ..
mum produzam mn comum. . spo ~ue trabalhem em una Llesuc euprôso., no.
meama
seçtio e na masoe. . sala,
o produto
,
',.
) finel dC~ emprêsCl.... (e.quilo quo
e comercializado, vend1do as fc.u~lias cbsolutcnente no.o dopenda de
les. Seus ganhos tcmbér1, ou s~o deciãidos pele. etlprêsll ou
dependen
de decisões coletivas (aumento de salário m!nino, dissídios coleti
Ao
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vos, etc.) e muito r~r~cntc têm qualquer relcção 020 su~ produt1vid~
de ou co.po.eidc..de da tro.b.c.lho. Na. eoonomia. da produ2a.o, portc.n'to. mas..
mo os mombros de umc. fc.nílit. nno sco solidários. ano indivíduos isolE:
dos, CGdc ~ por si. A id~in. de atividade econômico. comunit~ria. dcpcn
deric, portnnto, no moia urbcno, de tôdc uma lludo.nça de estrutura. d~
hábitos e atitudes individualistc.s.
NÔ:o eeonteee o Llosmo no. vidc. rurn.l. Via. do regra. c. feLl!lit\
s~
oonstitui em unidc.de de prod~çco e oonsumo o que equivo.la a dizer que
jtÍ existe t,lgum tipo do ouprêsa cOf:1unit6:ria, pare.. uao.r o esqucmc.
o.
que acima nos referimos. Trctc~se. portento, não de rczer surgir
~
vc:..lor inteirnmente novo, ma.is de c.mplicr o raio de a.lccnoc de. uampre_
sa" oonlUni tá.ria. que é c fCLl!lic.• Outro Telor positivo e que pode ser
ccrrea.do nesse sentido é o mutirco. Embora. se deva. cía.sto.r quc.lquer
idéia. poétioa, l!rio"., de mutirê:o cono trc:..br.lho ~eu pa.ga.L o mutirê:o e
a. troca. de dics sno indícios oonoretos de que a. oompetiçn.o econ~~1c~
na.s oomunidcdes rurais n~o é consoiente neu atinge G a.gudas que cpre
senta. n~ cidade. O mutir~o, meswo pcgo, n troce de dia.s, me8~0 aendo
trooc, mostra que não est~ presente c 1d~ia de que o SUOOS$O de
~
depende do insuoesso de outro. E de f~to, c cODpetiç~o eoon~m1cn
no
campo nco sc fez de meeiro c meeiro, mes entre o produtor o o intero~
di~rio e por e! edinnte.
Outro o.speoto import~nte d~ ctividcde econ~micc do honeo rurc1 ,
que ele nco visa., de Iilodo gereI o lucro, I!lC.S c subsistêncici por isso
c noçco de que a propried~de deve ser usado. pera o bau de todos e nco
pc.ro. o luoro individueI, nco encontro. cs aeSDes resistêncics quo cn..
oontro.rie entre cmpres~rios oujc ctividcde eoonôuic~ se .fund~entc no
luoro. A euprêsc comunit~ria., isto é, ~ orgo.nizccco oomunit&ric
de
A . 'e, po~tcntot a.pcrentemente vievel.
~
- ceOnOil1Cc.
pro dUçc.o
Tr~ t c~se d e sn
ber quais cs noções que séo fundcmenteis pcrc tel empreendi30nto.

.

-

12) 2...JLW1e!l:~...].0ê.,.S_e ...?__d2_ uso d:l Jal'0Rriedc.del ~ t'und.~cntcl o
conoeito de que c posse est~ condieioncdq 0.0 uso de propr1od~de o quo
isto, não é um direito cbs02uto, mc.s tew une, função intrins!cc.mcnte
soci0.1 (1)11f1.116).
!9) Q.~_o~:Lemo. do_~!.c-:.l.2~). d.o__trc.belh..2,. msse prob1cllc .,foi tl~~to.clo
na. Funda.mento.ça.o de "Viver e Lutcr" e se enoontra, tC":;lbom, no item
1.2 d~ 2l\ perte deste Fund['.T.l(mto.çêío. 110.6 hé o.lg;uns t'.spüctos que
nos
interesSD~ diretamente ncste ccso. A ~plioc.ção concret~ dos princ~piGs
~l! disoutidos, lev~-nos ~ oonclusno de que néo pode hever oomercia.l!
za.çê:o do trc,belho enquc....11.to to.l. Isto ~t nê:o h~. nem pode ho.vcr hipôt~
se do medir-se o trabalho ew têrmos de dinheiro, j~ que o tr~bo.lhotem
velor tro.nscendente. leso é importante pcr~ cs tomndo.s de decisões só
bre a. divisão do produto do tr~bo.lho. Esta n~o pode ser sàmenta pro;
porcional ~ posse dos instrv~entos de produçc.o pois, 0030 viuos,
c
posse esté subordincdc 0.0 uso paro. o bem de todos. Por outro lcdo.n~o
pode ser ta.mbém somente proporoionel à quantidede de trcbo.lho. j~ que
o velor rea.lmente humcno do tr~bo.lho nr.o pode ser qucnti.f1cedo sômen
em sua. a.pcrencia.. O item seguinte pode esola.reoer-nos melhor,
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;0) .9--..Jll:0bt~~ dc!..-~oJ..tg..:1~ej..J'.de dc" espéoie. Vinos, qu;..ndo e8~

dc~oa O

probloma de oomunic0çno que fund~ente o progresso de histo
ric humcne, ~ue cede indiv!cuo néo pode reelizar plencmo~tc c essôn
oie de espécie hun~na o quo portento os homens e todos suo solid~s
nas conquistes e nos erros de humcnidedo. Esse mesm~ doutrine é aon
firm~de no plnno sobr0n~turel pelo ooncoito do oomunh~o dos santoS.
...
Sabemos, por outro l~do, quo o houam neo
podo sucumb'1r cu t ~ es ccron
eies sensíveis (climonter-se, proteger-se do frio), e quo qu~~do is
BO ~contooe, ec.de UD de nós ~ solid~rio nG culpa~ Isso leva c que a
sociodade Leve prover t:'.S QPortul1idcdes pcrc que cede. hOl::lOD sc.t1sfeçc.
esses necossidr.des que Sc.o diroi tos fund~!!lentais do hmJ.oLl•

..

Em sUDe, o probleme central de u~e atividGdo econoillÍcc de ~i~o
conunit~rio, é o do reconhecihlonto no plano do trabalho. Co~o vimos
ll~) i tem próprio, e comunicc.ção entre os homens pode fc.zo.r-se por do
mino.çeo ou por reconheoimento. ~!o.s êsse reconheoiDen"to n~o pode ser
. .
' .
t eor1co,
c.bstreto, te::l quo oonoretl.zar-se
e 111.
oe..dc.
c,ço.o h. umc.ne. O ro
oonhecimento do outro no plnno do trabalho é o que se coloo~ ou plo.
no mais elevedo, jé: que nr.de h6: de meis nobre e essol1oic.lmontc
hu
mano do que o trabelho.
!:i01,!s ?c~r::~ um exc.i:le de outros problemc.s levc.nte.dos por

ULlC. G::'lprÔSo.
pode-se ver Fr. Jo~o Batiste. Püreire.. dos Santos O.P. U~
NILABOR L Uma Revoluçeo ne Estruture. de Emprêso., Livro.ric. Du~s Cido. •
das - Sco Pc.ulo.

oomunit~rie,

Pode-se definir o. o.çô.o pol:!tice de vúrias Ilc..noirr.s. Uuo. t,"ltigc.
~ 't·l.CO o que eCJ.u~
i
nCSlilO C1.ue "
J 1
e "G Ull~ C.nl.lllC,1 E0.Ll.
vc.leria. c. identificc.r e.. e.2~0 polítice. cor~ tôdn. e.çn.o hu:.J.r.Jlc..
Sento
Agostir~o vi~ o fim de.. c.çco pol:!ticc. assim como o de guerra. n~ Fez,
defininc:o
c. Paz como ;~ sc.tisf::.çê.o dos interêsses de. cidade. ~ 01,&
ro q,ue C01:" isso n. Pnz de uuc. cic.~-:.a.o poderia. ser iLlposte Co outre.., is
to é, a sc.tisfcçeo dos interossos de umc. Sociadc.de ou gÁ~'po poco ser
i3postn c. outra Sociode..de ou o. outro grupo. ModernnEcnte. defino- so
e açco polítioo. CODO equelc. que procure conduzir ~ socied~de n~ bus
co. do bOD cel21U:l" Atuo.lnel1.te, tom-so definido taI:J.bél2l c:. c.çã.o pol!ticn.
COBO nquelc. que busca. utilizc.r o poder do Estndo pc.rc. c.tcncler 0.0 bo;:::
de SocioclC'.do. Esse.. funçô:.o do EsJcc.do. ele. mesme TJudou de. ópoca. do li..
berelis~o o.tó hOj0. Acredit~~do-sc quo es leis socieis c Gconônice..s
orem IInc.tureis ll cefendie.-se u. tese de que e.o Estado C'nberi~ c.pon~s
proteger ns libürd~des individueis, nco intervindo especialnünte ne..
produçã.o e no consumo. A esse. vis~o suoedeu, eom o advento do sooi~
lismo e dns lutc.s sindicc:.is, e.. concepçco do um Est~do do Bem Esto.r
So010.1. A concepção neturo.lista. c libero.listo. já nco é dcfcndide 00
mo tel e o que se discuto ó o Gr~u de intensidade da intervonç~o es
tetal no. vid~ públicc... Mesmo nos países onde o antigo liberalismo é
tese ofioia.l - embora defenr'1.ido em formas atenuadas (neo-libera11omo)
d e f'l.nl.çc,o
. ,
h
eLO
.. amem d'l.Z
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oomo nos ~stados Unidos e no Brasil, a intervenção estatal ~ una rea
lidade. Assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a diplomacia ~ftambé~
uma forma de defesa dos interêsses comeroiais dos empres~rios norte-A
mericanos no exterior. no Brasil, os organismos estatais exeroeu in 
fluência. não 86 na economia como nos conflitos sociais. !:Ias, ta.nto li!.
como aqui a intervenção é feita apenas para proteger uoc estrutura,
Vê.se, portanto, que a oontrovérsia está na intensidade e no ti
po de intervenção do Estado. A ação política seria wn ueio de
fazer
valer êste ou aquêle tipo de intervenção do Estado no sentido do Bem
Dstar Social; de definir dêste ou daquêle Dodo o Bem Lstar Social; de
detertlintl.r d.esta ou daquela formo. o modo de consegu!.lo.



Ao ueSülO tempo fica clo.ro que não tem sentido definir-se ti. açao
luta.
polítioa eu têrmos de ideais mo.i8 ou menos abstra.tos, CO:L:IO urJo.
e
de idéias na qual se empenha. apenas a inteligência dos políticos
das Nações.
'
Vimos atrás, por exemplo (item 2.4) couo o esqueLla cl~ssico
da
economia separa doie·tipos de unidades econôhlieas, a de produção e a.
de oonsumOi na economia de mercado ou capitalista, o fluxo de ~ique •
zas, que vai das emprêsas em pag~ento do trabalho às famílias e que
vol ta
emprêsas er:l paGamo::'lto dos bens e serviços prestn.d08 õ.s tllJ!l!.
lias, o fluxo de riquezas, diziamos é deterLlinado pela lei do t1oroa.do.
subindo o consumo de um produto, sobe o pr@ço,o que est1nula. c.s empr!
sas a produzirem mais até equilibrar com o consumo e estabilizar
o
preço; e diminuindo o consumo, desce o preço, desarticulando a prod~.
ção até equilibrar com o consumo e esta.bilizar O prc~o. i:ae dois exem
plos serveu para nos mostrar como isso na realidade e apenas te&rico.
Todos temos presenciado a sonegação de certos produtos com o fim de
fazer subir artificialmente o preço (especiclmente arroz. feij~o e~
ea~) e teillos presenciado como certas emprêsas, o.tra.v~s do. propaganda
oriam necessidades absolutamente sup~rfluas paro. os consumidores ~ !a
brieagão de bambolês, cosmóticos, eto.) em que a. lei de mercado e in.
vertida. Não é a emprêsa que produz para atender o. procura do consumi
dor, mas que faz nascer c procura. do consumidor para vender o que ' j!
produz.

ns

.
Teorioamente, por outro lado, a economia socialista. esteta1
00
bcsec.ria não na lei de oercC',do, mas nC.8 decisões de UH orgc.nismo oen.
tr~l de planejamento que pesquiseria es necessidcdes do oonsumo
e
detarmino.rio. o sentido do. produçéo. Vemos tmubém. que" de ua lc.d.o neDl
meia o. Uni~o Soviótioa cdote atuc.lBonte ôsse sistemo. puro e quo &peÃ
feitcmente poss!vel um pc!s ter sua econotlio. completanonte plnnif1o~.
do. sem deixo.r de ser ncp"itc.lista. O Bro.sil, por oxeoplo, nc.rcha. a. pa.s
sos lo.rgos p~ra ser um perfeito exemplo deste último caso. Isso equi:
vele o. dizer que e controv~rsia fundamentel em que se debo.teu a.s fôr
ça.s e grupos que exercem c.çéo pol!tica. não está mais en se seber
so
Estado deve deixar a vida. econômicc. e sooial co sabor das leis Une_
turo.ia" ou se deve, f.O contrá.rio, intervir plnnificnndo-a.s, e neu mo.§.
mo só no. intensidnde dessa intervençno. Está. no tipo ou modo cooo se
... de Santo Agostinho a.
d c.' essa i ntervençeo.
Se volta.rnos ..ti. conccitunçao

°
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que nos refer!D~os ~oina, e se a fun9~o da oidade é b~r~tir a Paz,de
que Pez se tr~ta? trata-se da Paz que melhor ntcnda a tôda a Sooiedn~
de. Quanto ~ isso ninguéw discorda expreesaucnte. Tôdcs as linhas po
l!ticas de todos os grupos de ~çéo polítioa oonoordnn oo~ isso. Uas,
na pró.tic~, de que Ll0do enoc.rno Ul:la a,çéo pol!tioD. que leve ~ essa Paz
de tôda t'. Sociedo.de c não
Fez ele UDC. Cidc.do (ou de um grupo)iuposta
c outra?

c.

o esquema. abstrato (i tem 2.A) que divide a vida eoonôi:lict\ dc.s No!:
ções em unidc.c.es produtivO;s (as enprêsas) e unidec.cs cl~-<?.Q..nsumo (as
fam!lics;r-~, pera uns, tomado oomo real. Da! se,deduz ~uo ao Estado
cabe garcntir a melhor funcionalidade possível as empresas para. que
possam ctender
neoessidcdes de oonsumo das fa.m!lio.s que constituem
a. Nação (embora seja um esquema. econômioo, ó v~lido porque nns neces
sido.dea de oonsumo estao oompreendidos os bens e os serviços, e nos..
8es últimos se inoluem os serviços que dizem respeito à oultur~,à di
versão. à distribuiçno da justiçá, etc). Da! se conolui que a Paz de
que se trata é a Paz dc,s euprêsas. ·Scbemos, por exemplo que o. pedra
o.ngulcr de nosso regime polítioo, o.ssim CODO de todo o mundo sob
a
esfer~ de influêncio. cmarioo.nc ú c inioiativa privada, isto é, c li 
berdede dcs emprêscs privadas. Isto significo. ocber 0.0 Dstcdo gnrc.n~
fundc~entclmente o boti funcion~ento dcs emprêso.s priv~das e o resto
ser~ do.do de acréscimo. Q.u:.l o sentido de emprêso. privado. pe a sue ti
nalidc.de é ctender ns neoessidades de consuco das fc.n!lio.s (sej~ esse
consumo de c.limcntos·ou de educcçnó). O sentido é o de que, nqueles
que possueu ccpit~l (bens I:lc,·tc!io.is) pe.rc mo.n~er ou cri~r eI!l}.>resas dj!
ve ser garentidc uma remunercço.o correspondente co enprego c.esse Oo.p!
tel (dêsses bens mo.terio.is: terras. instrumentos, dinheiro). Todo
o
Sistema. repousa, portento, na motivação do lucro por pc.rto dos que Po!
suem bens mo.taric1s. E cono c satisfação das neocasido.dos de tôdo.
a
Sociedade dopende do que produzeo as emprêsas t atribui-so UDA identi
dade entre os interêsses de. Ncç~o (de que cuido. o Estc.do) e o est{muM
,..
,
... po
1o ..as erJpresas
pc,ro. que produzc.n. E'm u'lti ml'. o.na'1'J.se, o. orgcnJ.zo.ço.o
l!tioo. eeonô~iec e social do. Nação, que é tarefo. do Esto.do primordio.!
mente, scr~, ume ro.cionC'.lizD.ção de. rmlhor oeneiro. de estim.ular o lu..
e~o, isto é, a remuneração do ccpitel. A maneiro. do o.tendcro.o bea co
mUIll seria, portanto, em l1:ttim~ c.ntllise, gcrcntir c. melhor formo. deAin
cioncmento dcs emprêsas privc.do.s, o que se identifion oo~ a melhor ~
neira de estimular o·emprêgo das propriedades (de bens do ~eira ge
ral. terras, instrumentos, dinheiro). ;

na

Vemos que tnl visão 6 herceira, de certo modo da. visno naturaliA
to. e liberelista da. vid:. sociel embora tenho. mudado, de certo
modo
o pcpel do Esto.do~
Este visão, no entanto se choco. com outras visões pol!ticas. Fi
cou demonstrc.do que '(I. intervençê:o do :ills:tado se faz neoess5.rio. no. vida.
da sociedcde. Aohem alguns, portr.ntof~e é preciso fazer sória.s res
tri~ões à cbsolutc liberdade das emprêsas, mesmo pera ga.rantir-lhes O
melhor funcionamento.
Uma. dcs ro.zões é a de que o bom funoioncaento .
,.
d, as emprescs. exige restricoes
po.re que umc.s
no.o prejudiquem o.S outras.
A
,
e o oaso d~sgro.nd~;;; L....::;;,:r.;"l~~. (11"\<!! rr.1"'>,_.=.~' i 1"'1". I'-\t.o., que tem possibi
N

...

,

A
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l1dadG do dostorcer o morceLo. Outro problema.

é o do b011 astc..r cla.a fo.

~flt~s enquo.nto prcsto.m serviço cs e~prôso.s. isto ~ ~s cl~sses p=~le:
t~~es. Ar~10nta.m que o sistemo. do Borc~do deixo.do o. si mosuo reoung
rc. mc.l o tro.b.::-.lho de ta.1 for..l:::' quo, de uu 10.do l o aonSUDO nao podo ser

Du1 to grc.:1de e portc.nw- c.s c~:prêsc>s nê.o podem su expr-..!lctir; do
o'\l-;ro
lndo, isso 1e:vo. ;:. insuficicn"l;;os aond.i9ões de vida., o ('lua do\c"'....;iina.11tlO.
bc.!x~ proêutiYidc.do. isto ~t os sorviços prcstl".dos Coa -c::1?r~se.s sno de
m~ quo.lic.o.de se fOrai"l ln3S c.s condições do trr.bc.lho. COll10 as euprest1.
rios néo séo se~pre c~p~zes do peroeber êssos dois cspeotos, co Esta..
do co.beric prover UD~. regulc..uontc.çEío quo t ao llleSLlO tempo dosse mc.ior
poder de consuuo 0.0 prolotério.do c lhe desse melhores oondiç~es
de
trc.bc.. lho pc..rc.. poderes produzir melhor. Desso. ooncepçã.o resu.lo \c.l:ix:l
leis tr~:oc.lhisto.s quo g.::.rê,:;.tisse:w m:l o:!nirilo de sogur~9c. 0.06 opo;-&10.
o de pcrticipcçeo nos lucros dcs Guprôsc.s, que lhos go.ro.ntiri~ c.UL10
to do poder de o.quisiçéo de bens e serviços. Nessa. nOStlr". linhe cstt\ •
ric~ previstos os serviços n~o iuedio.tcucntc reuunerct1vos e quo p~o.
pie:icr1DJ:liguclLlente o be"~l estc..r indispensê:vel 0.0 c.uncni:o de. produt1
vidc.de, COLlO os serviços de educcçr.o, se~det transportes, etc.

n

o problemo. pode, cince., ser colocado de outre. u~oirc.. O tro.bo. •
lho ~ cOl1seqUenteueZlte todos ""os seus
, frutos, o don!nio de terra..e .r:SD.~
90.0 de instrumentos, c produçc,o, e UlllC conquistn. dl:'. espoo1e hwal'.Jlo..o.o
mesmo teu:9c que de ec..dc, hOLle:il. Ç':uc..ndo um hODCrl se n.possc. privo.dc.nente
(uscndO pe.r~ seu benef!cio exclusivo ou mo.ior) do fruto do tr~b~lho
hu~t..no êle espolie. os outros homens. O produto do tre.bclho de m~ ho
mem é inalienével, isto é, não podo ser tre.nsferido c outro cooo sim.
ples coiso., poreue néo é só coiae. DCS ê erio.çco da hooom c represonto.
Co sue. vi tóric s~bre c.. nc..turezc.• Os ueios de produçco (nGsno os nc..tu •
r~is OODO c.. terre..) sco uo~ conquisto. de.. eap~cie hunc..nc.., logo.
t~o
que bGneficicr n todos segundo suo. condição de hOBOU c su~s nocess1d~
des e direitos como hODOD 0 nêo segundo c..oidontes histbrioos oono
o
fe.to de clgu~m ter-se o.possc.do pri:J.eiro de \Ui püdc.ço do terre. e outlX:6
nao. Ou de c..1Guém ter sido foito prisioneiro c escrevo e outxos n~o •
Tôdc distinçco, portc..nto entre os que possueLl bens c os qua .;:0 pos 
suem e trcbe.lh~l p~re. os priuGiros, teric.. or:!geo nc douinc~c.o de
UD
hot:4eu sôbre outros que historicc.uente se deu Q continue. .:\ rlcr-se. Do
um lcdo, os Q,uetêo posse e USC.D CD seu benef:!cio em dctri:~1Cnto
dos
outros, Se ~lienCIll (ou tOf,:o.n outra. 00i80., isto
sc tornc.r.l Wla outro.
coise qUQ nê.o hOLlons) por nco reconhcceren o outro CODO honco sujoito
de plenos direi tos e trc..nsforoe.rcL: o trc.bclho eo J/coisc" e nêo ori~c.o
humo.no.. De outro lc.do, os que nco pOSSUEm e tre.bclhCi:.l pc..re. outro8,VQO
o fruto de seu trcbc.lho, que ó une. perto dêles meS1:'lOs. sor possuido
por outro o que e qui v::'.. 1 e ::.. dizer que se o..lienc.m, se dosti tueJ:l ç~o suo.
cOl=ídiçno pl'ille. de hOiUG:1S.

.

.

a,

disQute ê, por"~c..nto, o próprio si3tCUC, ele possa e
uso
dcs proprie~c.des,
o próprio sentido de ~upr~s~. Oe ~eios ae pro~u9~O.
A
aegun~o este. conc~çco nco pode:w ser objeto de posse e uso ~~~dc,dâ
vendo ser use.do )?ole. e pcrc.. c. Souiedcde. Os f.1eios ooncrotos v-c.r1C'!:.l e
norrJeaente. déntrodessc. ~oncopçgo, indo flosdEl .:. posse.. toteJ. do.s ;pro 
~riQ4cd~s p0lo Estcdo,e.te a. posse dos Baios de produçco pelos ~ue con
eles 'r~bclho.m, e tendo seu uso ~egule.do pelo Estcdo •
O quc:
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Es 8C,3 1inh::-.s pol! ti c c.s, r,o.pidc.i:lGn te expos -tas e e squOü::1 tize,das tt'.f:
zerl C. bc.ilc. novc.úwnte o conceito c..o Paz de ULl grupo. As du-:-,s pl'ino1 
' t"
1 c",!prc
-,
A
ro.s reprCSJn t a.m nJ." tJ.dC,IJ8n t o c. Pc.z d o grupo d e proprJ.e
c.rJ.os (O
80.6. isto ~, conforne vinos no i-G'3'-1 de orgc.nizo.ção soci0.1, n. cla.sse
o.lto. ou burguesc.. Porque justificc.~ uüo. Paz pc.rc. tôdc. c. Sociodc.dc cen
trudc. nos interêsses c..c. clc.ssc bUl'gueso.. A terccirc. linhc. po11tica 1
eüntrnda nos interêsses dj libcrtc.çGo dns classes inferiores, de pro.
let6rios G trc.bc.lhc.dores rurc.is. J isso nos tro.z o concoito do i~801o
I'.
.
. ""~.gJ.o., que e Ui:iC. JustJ.fJ.cc,cD.O -G00rJ.Co,t
um:::. ro.cJ.ono,lJ,zc.çc.o
de J.nt~rcsses
t
entendido il1tGreSSe ~lil UI.l'::' conccpçc.o boa c.mpla., nno J.ntero8ses ilC. c
ric.is inedie.tos) de Uiil grupo e;~ 1W.t::. deteri:!inc.do. sociedc.de. Vemos e:.go
ra por que c. lute, pol!ticc. nGo ~ uma. à.isputa. a.bstrc.to. de iclonis c.rbi..
trérios 1::10.8 unconfli to do interêsscs dos grupos que for:wo,m c. s02 iedc•
de. Nós pocamos noto.r fc.cilmente quo essas diferentes justificnçocs
se refE.:reIiJ. nco õ. n[~turezo., que O h o,I! e tI POdE; racionc,lizc.r objotivc.mon
te, já que c. ne. tureza. podo .._s_~r_ g_bJ..~tç, do c2nhecilJCnto hu:v:.no. Q.uc.ndot
no entanto, tre.ta-se de. o.ço.o huu~o. este. nc.o pode ser"py-1~t~~~d~ plc
nemente por tretc.r-se d~ a.çco d2 ~~e~~~~ que nco cstc.o ~ubordinc.do~
e. leis detcrJ;.lincdc.s, pois na o.çeo hUtl::ma. se inclui c, opçe.o livre, nno
, d e t erwJ.ne.
- d 0.. P or 1S80
,
I'J.zc.çc.o
- ~cnQU
, " Co exp l'1Cc.r,
pr~mesmo osse. ro.cJ.onc.
pcrc. cede homem as sues própri~s opções, o que signifioa. c.s ~pçõos de
seu grupo, de sue. clesso e C.SSÍLl por dic,nte. Isso nc.o quer dizer que
esse. justificc.çco sejc. c.bsolutc.:_10::ltO subjütivo. e nê:o -tanhe. vc.liclc.do ['~
nno ser enquc.nto justificc.çc.o de intGrêsses dc.quôlo grupo. Nc. ilod1dc
em que o honem pode ter cúnsciuncic, de o QU0 318 é G do que Sc.o cos re:
"
....
7e
1 eçoes
entro os hOTIens, "
e claro qU8
e possJ.vol uma gonorc.11z~ç~o,
possível que esso. justificc.çê:o ele, o.ç~o hunenc. possc~ ter ."..13u;:.lC;. v::.lidE:,
de uni ve:rsc.l, na. n·-.:didc. UGS"lO em que procure une. idontificJ.çc.o n~~ior
cO:J o ve.lor próprio do hOS.0ill (isto é, fundc.l:.Je:1tc. ... sC: üLl U!:.1 hUi:l~'liS'"ilO )
e SG idGntifiquc: monos co~ os intc:r~sses inedio.tos do indivíduo, d~
cl~sse ou do grupo.
•

,

•

I '

..

1 \ ' "

...

Ao

(

e..çÔ:o ideológica, cOIlclui..lOS quo c. e..ç?:o
. 1 e d e.. , J.ndivJ.
'
. ....uc.
;) 1 • l!.i
~ l1üCussc.rl.c:.4"1un
• ,
~so
to aç[io de grupo, c..çc.o org~'.l1izé~~dc.. :.:0 sno qUüc,l pretende. que ponsa.
o
age isolc.do.Llcnto Olil pol! ticc.. ,po.rticipe.. de c..lguuo. forDe.. elo une..
fc.ixa.
' i
"
,c..
,
J.'d eo l og
co, e '
de uac.
o.ço.o elo JTUpO. Chegc..Llos tC~::lbou
quo.
a. .
0.<;0.0 poll.
ticc.., pc..rc.. sor eficianto, davo ser orgc..nizo,de...
Se c. c.ç8:o pol! ticc. (;

Ui,lc:.

NPO(,8
, nunce. sar c..çe.o
,..
po l J.'t'J.cc. nc.o

A o.çeo políticc.. orge:.nizo.dc.., lGsc..luento, é o.tribui2So elos Po.rti ~
Çlos Políticos, no Brasil. DG f.~.to, no untc.nto, tôdo. r.ço.o hu.:.lC'.no. oorJ
portc., il1pI!ci to. ou oxpllci te,Dü:ltc, U"lCo cc.rgc. ideológica. o portc,nto t5
de e..lguD Dod~ o.çc.o pol{ tica. U11 trc.bc.lho do Ani:Jr..çê:o Popule.r, por e
xonplo, 6 o.çc..o pol!tico" enqu::mto enco..rno. UH objetivo de libertc.çã.o
cul turc.l dc.s populo.ções 8c.rginr.li zc..des e porto..n to do o.lgu:2 110c10 onç~.r
nc. o, fe..ixo. ideológico. dr.s cle.sses inferiores. Uno. oonunidc,clo q,ue
orgc..nizo. c.ge, da mesmc.. forne.., pollticC'..nente, cssunindo uno, ideologia.
, lí o i t a, J.s
. t o e,
"...
, ,
A .
l.Up
no,o nc:c8SSo.rJ.c.Donte
expresse.. O~l torDOS
de conco1. 
"pi
,..
N
,
.
,
t os, pr1ncJ.
os ou noniles de e..ÇOGs. A o.çeo ~olJ.tJ.co. a, port~~to, Dul
tiforme. NSo ser~ pol!tice.. sQuente por ter esse nODe ou por visc.r di
r:tc..m;nte eleições ou pre88~es 8ôbre o.utoridadospol!ticc.s. A co~preca
sc.O destE;;~ f.:::.to deve chGgc.r o.tá
cOIlunidndes ser: correr, no entc.nto,
o risco de se uinimiznr ~ ~çÕ:o políticc., restringindo-c. e.. e..tividc..des
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e
ni: vo 1 êLc.s conunide.dos. No n:!vol de. Soci.:.;dr:.do, só to!.! sentido
'" . r:. r:.ç~o pol:!ticr:. quo cc.ninhc. pc.rc. ser c.ç~o globc.l,viscn
consoquoncJ.c.
do c. a.tinc;ir ns própric.s ostruturc.s de. sociod:::..dc.

C.O

A distinçéo ro:::..l, do bese idcológicc.. qu~ hé ontro c.s divúTac.s
linh:::.s pOl:! ticc.s, I; c difcrunçc. elo :.i:::..nl:irc.s do í.mcc.rc.r c.s ostruturc.s
" SOC1.8Ci.~.Ci.~
"
- ( COLO vJ.r:os
.
,-.
'" •
• 1,
Ci.C.
no J., t e~~ so#ob r.::; orgc..nJ.Zc.ÇL'..O
c; .
C!.l.nXll.Cc.
SOC1c..
c. .:Q.clo. dc~s sociedc.des 0 c. Uc...."'lut011Çf:O G :wudr:.nçc. do SUr',S c.:St:L'1.1·~Ul'~'S) •
....,...·d o. GsqUGn::-. tJ.zc.çc.o
' . . . c..uc: 11.Z:;:':lOS
h'
" . :<..cl.
l ' f eron t \.;3 1;0:2(.<.:;11CJ..::'.3
.
,",
" t .:t.
'
Ir~c. rc.pl.
c.0
pO.l.J.
cc.s, podaDos noteI' UDe. q1..W ::?I'0tú~ê.c2e w.:.ntcr pure. c sL...)lcBj.h';:l-t;ú ::-.S ü~
tru tu.rc.s .:'... Bocit:;u.c.de. Ct\trc.. :n"j'~ÚndL c.Dcr!\?liçoft...lo.s 1)c,rc. nodo.-:- i:.1c.!l
te-lc.s, : :.: s sc::ci:::.lwvll t0 CO;:',0 sE':o. .i ci:ntia ou trc. prút011c.'.C [',1 tori..'.-lc.s
rc.dic:.-.l:w.lC::'ltO. A o:r6'c,n.iz;::.çco u:, c,çê:o pol:!ticc. (t0õr1o~"~1.tí,,), o qUíJ ·:;lS
Pc.rti(!os ft.z9111)exigiric" port~.nto, o. consciontiz!:\ção c.c seus próprios
obj E:ti vos J :aodific~ção ou m'.-J."lutcnçõ'o elo ostruturo..
~

•

-

A.

. . . . . . "

....

Tretc.-s(,! portc.nto de. purspüctivc. v n::o do tipo do :,çc.o. A pi..'.rti
... d ":;8 co;.:mnJ.\...::'.Q-';s
',:J
~
..."
" Si;: d'0., L1CS::l'.) qu.:: 80,  por
'"l.'p
"' c.çc.o
nc.. I:'.ç.::,.o
pu l't·
J. l.CC JC~
, •
...
..
.,'
t
'
ti
OlllJ.SSC.O
• n c.rC'. sor ['.9:::'.0
po 1"
J. tl.cr. orgc.l1lZc.üC.
(;; núcoss-...r
c. i
::'. conSCJ.Ol1
znção do objetivos pOlíticos O 113:0 UI.! detcr:::dn::.do tipo do !".çco, oO!J.õ
por eXt;l:::plo C.tu~.9c.o co l'c,rtié:.os. _:~ cOOp0r~çc.o org~izc.::c. 6 U::l o'bjet';.
vo pol! tico :-it:'. Lleclidc. o;:;. quo vis[, de.r moios c,o ho~~o~.. rurc.l do c.ssu ..
ui!' p1€:n:..::Jonto sue concliç~o hu::c:.nc..
.l.
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