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INTRODUÇÃO 

AANNTTEESS,,  OO  QQUUEE  VVOOCCÊÊ  PPRREECCIISSAA  SSAABBEERR  

 

 

 que você tem em mãos não é apenas um livro, mas um projeto aguardando 

por sua obsolescência. Por mais estranho que isto possa parecer neste 

momento, na medida em que você avançar até a conclusão, esta afirmação 

mostrará sua lógica. Pois, veja só, a sua vida é basicamente uma porcaria, leitor. Você 

sofre problemas como a falta de segurança, aumentos na criminalidade, preços 

abusivos, salários baixos, saúde comprometida, corrupção na política, falsificações nos 

mais variados objetos, atropelamentos nas ruas, poluição desenfreada, crises 

financeiras, produtos que não funcionam como deveriam, educação comprometida, 

escassez em vagas para muitas atividades, leis abusivas e muito mais. Tão mais, que 

podemos incluir também os problemas sentimentais, como inveja, ódio, indiferença, 

intolerância, discriminação, bullying, humilhações, etc. 

Enfim, seja a situação que for, através do que este livro tem a apresentar, 

praticamente todos os nossos problemas podem ser resolvidos. Talvez isto também 

possa parecer estranho. Mas o fato é que não há praticamente nenhuma barreira 

técnica que nos impeça de alcançarmos um patamar de vida até pouco tempo 

inimaginável. E, tal patamar não é nenhuma promessa para uns poucos selecionados 

ou para algum tempo remoto inalcançável. 

 A questão é que basicamente tudo o que sabemos, conhecemos, organizamos, 

relacionamos e operamos está profundamente equivocado. Emprego, dinheiro, 

crescimento econômico, eleições, ciência, tecnologia, até mesmo a vida de cada um de 

nós, está profundamente mergulhada em um grande oceano de obsolescência. Pode 

ser triste dizer, mas somos um planeta de esquizofrênicos. Passamos a vida em 

sofrimento, sem nunca nos darmos conta do potencial que temos para resolvê-los. Na 
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medida que você avançar neste livro, irá perceber que temos tudo o que precisamos 

em nossas mãos. Neste exato momento. 

Esta obra está organizada em seis partes que progressivamente explicam os 

procedimentos básicos de como funciona nossa vida neste planeta. Avançando, iremos 

analisar os níveis intermediários destes procedimentos, relacionando aquilo que 

estamos fazendo com o resultado que supomos ser o mais apropriado. E, nos níveis 

mais profundos, organizaremos tudo em um grande conjunto coeso. O propósito desta 

leitura é esclarecer de uma vez por todas a situação humana neste momento, sua 

justificativa resultante do passado e uma perspectiva futura imediata realmente 

promissora para todos. Mas este projeto esperando sua obsolescência não se limita 

apenas a palavras. Há um plano operacional aguardando na parte seis. 

Leitor, sua participação neste processo é primordial. De fato, ela é vital. Ao 

longo das partes um até a quatro, você encontrará diversos momentos para interagir 

com o livro. Sinta-se à vontade para responder as perguntas e reflexões. Este tipo de 

ferramenta foi a maneira como eu, Juliano Moreira, encontrei de simular um diálogo 

entre nós, considerando as limitações que um livro impõe. Algumas simulações de 

frases que você poderia vir a falar procuram manter este sentimento de aproximação. 

O propósito desta abordagem é reforçar o sentimento que desejo ver surgir em seu 

âmago: você não está sozinho. 
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myr Klink uma vez disse que toda grande viagem começa muito antes de 

botarmos o pé na estrada ou, especialmente no caso dele, colocarmos o 

barco no mar. Se vamos nos deslocar daqui até lá, temos que primeiro saber 

como faremos isso. Podemos nos fazer uma série de perguntas. “Qual caminho 

devemos tomar? Para onde queremos ir? De quanto tempo dispomos? Qual 

transporte usaremos? Ou iremos a pé? Quanto tempo ficaremos por lá? Voltaremos 

um dia?”. Todas essas perguntas referem-se ao ato de planejar. É insensato 

simplesmente agirmos sem racionalizar nossas ações previamente. “O que 

encontraremos pelo caminho? Há perigos? Colocarei a vida de minha família em 

risco? Teremos alimentos o bastante por todo o trajeto?”. 

Este livro trata sobre isso, um grande deslocamento conjunto. Uma proposta 

para uma mudança que envolve você, eu e todos aqueles que conhecemos, que 

iremos conhecer e jamais conheceremos: a humanidade. Portanto, não 

consideraremos absolutamente nenhuma forma de distinção por nação, país, região, 

idioma, religião, inclinação política, ou qualquer outra classificação que discrimine 

pessoas. Somos todos humanos, ponto final. Ou lidamos seriamente com isso, ou esse 

livro deve ser abandonado agora mesmo. Estamos todos juntos nessa, entenda essa 

condição. Somos todos tripulantes de uma só embarcação, o planeta Terra. Não há 

como você fugir de mim. Cada passo que você tentar dar para se afastar, você estará, 

na verdade, se aproximando de mim. Afinal, a Terra não é plana. 

Então vamos juntos trabalhar em nosso planejamento. Vamos desvendar quais 

são os nossos verdadeiros interesses como indivíduos e coletivo e que tipo de 

embarcação desejamos para nós. Precisamos definir o que nós queremos, o que 
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precisamos, como resolvemos nossos problemas, como convivemos, como adquirimos 

o que precisamos e como nos organizamos. 
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CAPÍTULO 1 

DDOO  QQUUEE  PPRREECCIISSAAMMOOSS??  

 

 

omo indivíduo, qual a sua idade? 25 anos? 32, 41, 78, 15? Seja qual for sua 

idade, com certeza você deve conhecer um pouco sobre si mesmo. Conhece 

seus hábitos, seus desejos, suas necessidades, medos, e tudo o mais. É 

evidente que há mistérios sobre o funcionamento de seu corpo e de sua psique que às 

vezes possam surpreendê-lo. Por mais que cuide de seu corpo com uma alimentação 

balanceada e exercícios regulares, infelizmente você poderá ser surpreendido por 

alguma lesão que, por mais ilógico que pareça, acabou acontecendo. Ou ainda quando 

todos ao seu redor parecem vulneráveis a gripes, você não contrai a doença. Um dia 

você pode dar-se conta de estar defendendo algum conceito ou moral que até poucos 

anos antes jamais concordaria. Estamos sempre aprendendo sobre nós mesmos. E 

isso é muito estimulante. 

Mas, agora responda, o que você sabe sobre sua espécie? Sim, me refiro aos 

humanos, aqueles animais que convivem com você todos os dias. “Peraí! Animais!? 

Mal começou o livro e você já está ofendendo, Juliano?”, talvez você possa pensar. Se 

for o caso, peço sua compreensão. É uma pena que no senso comum, quando 

relacionamos a palavra animal a nós mesmos, associamos a pessoas grosseiras que 

resolvem seus assuntos com violência física e/ou verbal. Até mesmo o Wikipédia 

possui uma observação sobre esse distanciamento. Ele diz que “coloquialmente, o 

termo ‘animal’ é frequentemente utilizado para referir-se a todos os animais 

diferentes dos humanos”. [1] Mas entenda que estamos nos definindo objetivamente. 

Vamos deixar de lado o sentido pejorativo da palavra e lidarmos com o que de fato 

somos: animais. E, mais do que isso, animais da mesma espécie: Homo sapiens. 

C 
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Perguntei sobre sua idade como indivíduo. Agora responda, você sabe qual é a 

idade de nossa espécie? De acordo com o que sabemos até o momento, temos cerca 

de 200 mil anos de idade. [2] Quando comparada com nossa atual expectativa de vida, 

parece um tempo enorme. Também comentei que existem funcionamentos ainda 

desconhecidos em nossas mentes e corpos individuais. Você conhece bem a mente e 

o corpo social que compartilhamos com nossa espécie? Bom, há de se concordar que 

parece estranho falar em corpo e mente social. Entenderemos melhor esses conceitos 

no capítulo cinco. 

Continuando nossa análise, animais são assim definidos por compartilharem 

uma série de características. Não vamos entrar em detalhes profundos, para nosso 

raciocínio eles são dispensáveis. Sei que o Wikipédia ainda não é uma ferramenta 

suficientemente confiável, mas a citarei novamente. O que podemos ver sobre animais 

lá? 

 

“Os animais têm diversas características que os distinguem de outros seres 

vivos. Os animais são eucariontes e a maioria é multicelular, o que os separa das 

bactérias e da maioria dos protistas. Eles são heterotróficos, geralmente digerem os 

alimentos em uma câmara interna, o que os separa das plantas e algas. Eles também 

são distintos das plantas, algas e fungos pela ausência de parede celular rígida. Todos 

animais movem-se, mesmo que apenas em determinadas fases de suas vidas. Na 

maioria dos animais, os embriões passam por um estágio de blástula, que é uma 

característica exclusiva dos seres vivos do reino animal”. [1] 

 

Estou trazendo a tona esta perspectiva biológica para tirar-nos de qualquer 

pódio exclusivo que geralmente atribuímos à nossa espécie. Nada somos além de 

uma parte da natureza. Somos tão animais como qualquer cachorro, barata, vaca, 

serpente e tubarão. Somos tão seres vivos como qualquer planta, micróbio e fungo. 

Somos tão parte da natureza como qualquer pedra, vento e poeira. Sim, é fato que 

temos mesmo uma grande diferença dos outros animais. Temos um poder enorme 
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em transformar nossa realidade. Não precisamos ficar totalmente à mercê do destino 

da natureza. Mas isso não nos torna especiais em relação aos demais seres deste 

planeta. E sim, nos torna mais responsáveis. 

 

I. NECESSIDADES 

Pense nas pessoas de cor negra, branca, pense nas mais variadas etnias 

asiáticas, pense nos aborígines, pense nos poucos índios de povos antigos que ainda 

sobraram, pense nos muçulmanos, nos cristãos, judeus, budistas, pense nos carecas, 

nos gordos, nos desnutridos, nas pessoas com mais de um metro e noventa de altura, 

nas que têm menos do que isso, nas que nascem com deformidades físicas, nas que 

nascem bem formadas, nas que nascem pobres, nas miseráveis, naquelas que têm 

menos ainda, nos ricos, nos multimilionários, nos seus vizinhos, no seu marido, 

esposa, namorado, namorada, filhos, pais, tios, enfim, em todos nós humanos. 

Pergunto o seguinte: o que todos nós temos em comum? 

Ora, todos nós, não importa a classificação que possamos usar para nos 

distinguir, temos uma coisa muito forte em comum: todos nós queremos viver e nos 

manter saudáveis. Ou seja, não queremos passar fome, nem sede, nem sermos 

privados do sono, adoecermos e tudo mais. Da mesma forma, todos queremos 

participar do meio social que nos encontramos. Isto é, queremos amar aqueles que 

nos amam, desejamos o bem desses. Buscamos evitar atritos com terceiros e 

situações desagradáveis. Todos nós queremos aprender e crescer sempre mais. O 

prazer da descoberta, mesmo mínima, como escutar uma piada engraçada pela 

primeira vez, é uma fonte de alimento para o ser. 

Mas vamos continuar com o raciocínio, vimos que somos parte da natureza, 

portanto temos de obedecer sua ordem. A natureza estabelece um relacionamento 

entre todos os organismos uma constante troca de energia e matéria. Ou seja, nós 

caminhamos, dirigimos nossos carros, corremos para pegar o ônibus a tempo, 

estamos em constante movimento. E gastamos muita energia com tudo isso. A 

energia é dispersa com tudo o que fazemos, desde o ato de respirar e falar, até pensar 
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e dormir. Não temos como parar de gastá-la. Pense em um telefone celular, a energia 

de sua bateria está sendo gasta quando usado para conversar ou quando manda e 

recebe mensagens de texto. Ele continua gastando sua força mesmo quando não está 

em uso. Para manter seus circuitos disponíveis e em constante contato com sua rede, 

ele precisa gastar sua energia. Se sua bateria perder totalmente a capacidade, o 

celular desliga. 

Do mesmo modo, se chegarmos a ponto de extinguirmos nossa energia 

disponível, morremos. O que fazemos para evitar isso? Comemos. E da matéria 

ingerida tiramos a energia que necessitamos. Assim como devolvemos a energia 

gastando-a no meio em que nos encontramos, também devolvemos a matéria. E esta 

é transformada novamente em matéria através do gasto de energia das plantas. O 

fluxo de energia e matéria é incessante. Como sabemos, tudo é transformado, não há 

perda nem criações neste contínuo carrossel universal. Não foi eu quem determinou 

essa condição. Foi a natureza. 

Mas essa noção não é o suficiente quando estamos tratando sobre 

necessidades. A vida não se resume a correr e comer, felizmente há muito mais para 

fazermos por aí. Abraham Maslow, famoso psicólogo, apresentou em seu texto A 

Theory of Human Motivation [3] um significativo estudo sobre as necessidades 

humanas. Ele as categorizou da seguinte maneira: necessidades fisiológicas, que se 

referem, por exemplo, a dormir, comer e beber. Necessidades de segurança, 

relacionadas à proteção física e social, ou seja, literalmente sentir-se seguro e 

integrado. A necessidade de afeto, que é sentir-se bem em seu meio, ter uma boa 

relação com os demais, como amizade e namoro. Necessidade de autoestima, que é 

sentir-se confiante, bem consigo, algo como uma paz interior. Necessidade de 

autorealização, uma forte relação com transcendência do ser, se refere ao prazer do 

desafio de trabalhos intelectuais, criativos, estimulantes, etc. 

Mas saiba que Maslow nunca as definiu de forma hierarquizada e linear. Por 

exemplo, não se trata de satisfazermos a afetiva somente se completarmos as 

fisiológicas e de segurança primeiro. Não é como se fosse uma espécie de escada. Por 

exemplo, você pode estar feliz namorando ao por-do-sol, mas sentido um pequeno 
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ronco no estômago. Isso não vai importunar você a ponto de estragar seu prazer. Do 

mesmo modo não é porque estamos bem em nosso namoro que a satisfação é 

garantida. 

É importante observar isso porque, como vemos no desenho (fig. 1A), esta 

teoria é sempre relacionada com uma pirâmide. Mas Maslow nunca a desenhou. A 

famosa pirâmide de Maslow não fora idealizada por ele. Isso faz sentido, pois não há 

evidências que suportam a ideia de uma pirâmide. No entanto, Maslow disse que as 

necessidades fisiológicas... 

 

“São as mais imponentes de todas as necessidades. Isto significa que, para o ser 

humano que sofre de uma falta extrema de tudo, provavelmente sua maior força de 

motivação seja as de necessidades fisiológicas, acima de qualquer outra. Para uma 

pessoa de quem falta alimento, segurança, amor e estima, muito provavelmente, a 

fome será mais fortemente motivadora do que qualquer outra coisa.” [4, tradução 

nossa]  

 

Obviamente não recomendo que você passe por isso para testar a teoria, mas 

você é capaz de imaginar o sofrimento da ausência absoluta de níveis mínimos de 

satisfação. Podemos ver tal situação dramatizada no filme O Pianista (The Pianist), de 

Roman Polanski [5], em que o personagem principal tem todas suas necessidades 

insatisfeitas. Ele passa dias sem acesso a nada que precise. Evidentemente sua maior 

força é direcionada pela fome. Acompanhamos o sofrimento dele ao tentar abrir uma 

lata de comida sem sucesso, em dado momento do filme. 

O que podemos concluir sobre as necessidades? Perceba que toda ação do 

indivíduo está voltada para satisfazê-las. Elas guiam cada atividade que tomamos. Se 

buscamos um cônjuge e desejamos um casamento feliz, estamos buscando a 

satisfação de afeto. Se botamos grades e alarmes em nossa casa, por morarmos em 

um bairro violento, é a satisfação de segurança quem fala. Se batalhamos por uma 

carreira profissional estimulante que eleve ao máximo nossa capacidade intelectual, é 
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a autorealização quem nos guia. Embora podemos não perceber esses impulsos na 

vida cotidiana, cada ação, ideia e interação que temos com nosso mundo, são 

resultados da busca pelas nossas satisfações. Isso é intrínseco aos seres vivos. É uma 

fonte de prazer quando cumprimos aquilo que procuramos. Obviamente, estamos 

sempre procurando esta sensação, a cada segundo. De forma bastante bruta de 

raciocinar, existimos apenas para nos satisfazermos, para nos sentirmos bem. No 

entanto, não devemos relacionar esta conclusão como uma predisposição ao 

egoísmo. Muito pelo contrário, como veremos ao longo deste livro, suprir nossas 

necessidades é oposto a valores egoístas. Tenho que concordar que isso pode parecer 

um pouco estranho, por enquanto. 

 

 

Figura 1A 

 

Há também uma outra organização, proposta pelo economista e ambientalista 

Manfred Max-Neef que compreende as necessidades humanas de uma forma um 

pouco mais precisa. Em suas palavras, são elas “as necessidades de subsistência, 

proteção, afeto, compreensão, participação, ociosidade, criatividade, identidade e 

liberdade.” [6, tradução nossa] Sinceramente, entendo estas categorias como uma 
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forma muito mais completa para representar esquematicamente o que necessitamos. 

Mas, independente do modelo usado, o que importa realmente é a compreensão 

acerca de nós mesmos. 

Agora vamos refletir sobre a breve hierarquia que as necessidades fisiológicas 

impõem sobre os seres vivos. Ora, se existimos para satisfazer aquilo que nos falta e a 

pedra fundamental são aquelas necessidades puramente relacionadas com o nível de 

sobrevivência, podemos considerar que, em síntese, o propósito dos organismos 

vivos é continuar existindo, como já havíamos percebido. Todo ser humano saudável 

tem a inclinação natural de continuar vivo e saudável. O bebê recém-nascido chora 

até satisfazer sua fome. A criança só fica tranquila quando todos os seus “por quês?” 

são respondidos. O casal de namorados se satisfaz quando seu relacionamento gera 

prazer. Somos todos inclinados a essa busca. É uma missão de uma vida toda, pois as 

necessidades são tão dinâmicas quanto o fluxo de troca de energia e matéria na 

natureza. Pois é este fluxo que justifica a busca pela satisfação. E vice-versa. A 

natureza é fascinante quando aprendemos seu funcionamento. E como somos parte 

dela, quando a observarmos, estamos nos conhecendo. 

 

II. RECURSOS 

Já conferimos o suficiente sobre necessidades. Mas ainda falta o outro lado da 

moeda. Como as satisfazemos? Vamos manter a simplicidade, considere apenas três 

necessidades fisiológicas comuns: beber, comer e dormir. Responda para si, se você 

está com sede, fome e sono, o que faz para satisfazê-las? O que faz para eliminá-las? 

Mas, permita-me uma pequena observação: quando me refiro a “eliminar”, não 

quero dar a impressão que é desaparecer para sempre com a necessidade. Não há 

como. Como vimos, elas são dinâmicas, vem e vão. É como um pêndulo incessante de 

um relógio. 

Então, voltando para a questão, como as satisfazemos? Bastante óbvia a 

resposta, não? Para a sede, bebemos água. Ou mesmo suco, cerveja, refrigerante, 
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você escolhe! E para a fome? Mesma coisa. Qualquer tipo de alimento. E sono, dormir 

em qualquer lugar (embora sejam preferíveis camas confortáveis). 

Ok, e como podemos classificar, nesse caso, a água, alimento e cama? Ora, 

essas três coisas nos serviram como meios para alcançar um fim. Esse é o significado 

da palavra “recurso” que o dicionário define. [7*] Mas vamos complicar um 

pouquinho mais. Digamos que um sujeito está, por motivo de saúde, de repouso em 

seu quarto. Esta foi uma orientação médica. Obediente, preocupado com sua 

recuperação, ele se mantém ali lendo um bom livro. Em algum momento, este nosso 

amigo sentirá sede. A única fonte de água está na cozinha. Como ele não pode sair do 

quarto, o que ele pode fazer? Que bom que há na história uma esposa cuidadosa. Ela 

não está em casa, mas deixou uma jarra cheia de água e um copo na mesinha ao lado 

de onde seu marido repousa. 

Temos mais dois objetos na história, não temos? A necessidade ainda é a 

mesma: beber. Água, somente água, não é recurso o suficiente para a satisfação do 

sujeito. Se não houvesse a jarra, a água não poderia ser armazenada próxima a ele. O 

mesmo vale para o copo, pois ele facilita que uma pequena quantidade do líquido seja 

transportada até sua boca. Sendo assim, acredito que podemos concordar que jarra e 

copo são recursos também, pois eles são meios para alcançar um fim. 

Agora vamos ampliar nossa perspectiva semântica. Recurso é tudo aquilo que 

serve para satisfazer nossas necessidades direta e indiretamente. Em alguns casos, 

como respirar, por exemplo, não precisamos de recursos indiretos. Se o sujeito for 

saudável e possuir pulmões em pleno funcionamento, basta respirar para satisfazer a 

necessidade fisiológica de oxigênio. Por outro lado, se a esposa do nosso amigo 

enfermo perceber que não há comida (recurso direto) em sua casa, ela poderá ir até o 

supermercado. Digamos que ela vá de carro (recurso indireto), pois o local é muito 

longe e ela está com pressa. Perceba que o próprio estabelecimento é também um 

recurso, pois o supermercado mantém um ambiente adequado (usando recursos 

como ar condicionado e produtos de higiene) para armazenar os bens que os 

consumidores procuram comprar. Recursos estão por todas as partes. 
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III. DO INDIVÍDUO À HUMANIDADE 

Hora de aumentarmos o grau de complexidade! Vamos considerar as 

necessidades que vimos e ampliá-las para toda a humanidade. Em princípio, talvez 

você pense que isso não pareça nada muito complicado. Afinal, a humanidade é 

composta de humanos. O que vale para um, vale para outro. Se uma pessoa tem fome 

e precisa de comida, simplesmente multiplicamos o mesmo caso pela quantidade da 

população mundial. Isso é verdade, até certo ponto. 

Permita-me apresentar outra configuração. Manfred Max-Neef disse o 

seguinte: 

 

“As necessidades humanas devem ser entendidas como um sistema, ou seja, 

todas as necessidades humanas são inter-relacionadas e interativas. Com a única 

exceção da necessidade de subsistência, ou seja, permanecer vivo, não há hierarquias 

no sistema.” [6, tradução nossa] 

 

Vamos também pensar no que o físico Fritjof Capra disse quando afirmou que... 

 

“Não existe nenhum organismo individual que viva em isolamento. Os animais 

dependem da fotossíntese das plantas para ter atendidas as suas necessidades 

energéticas; as plantas dependem do dióxido de carbono produzido pelos animais, bem 

como do nitrogênio fixado pelas bactérias em suas raízes; e todos juntos, vegetais, 

animais e microorganismos, regulam a biosfera e mantêm as condições propícias à 

preservação da vida.” [8] 

 

Gostaria de dar ênfase ao trecho sublinhado. Estou sendo um pouco insistente 

nisso, pois é fundamental esclarecer de como é intrínseca a necessidade dos 

organismos vivos em perpetuar-se. 
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Tomando um pouco de liberdade, vamos aproveitar o que cada autor 

apresentou e desenvolver outra perspectiva para necessidades humanas globais. 

Como dito, devemos pensar nas necessidades como um sistema e, simultaneamente, 

que nenhum organismo é isolado. Bom, parece óbvio, então, que devemos conectar 

todos sistemicamente. Para isso, use sua imaginação e tente sintetizar toda a espécie 

humana como se fosse um único indivíduo. Não sei quanto a você, mas eu sempre 

penso numa pessoa gigantesca pairando sobre o planeta! 

Agora pensemos nas necessidades desse ser humano enorme. Mais uma vez, 

não vamos nos estender e considerar todos os detalhes, bastam alguns exemplos. 

Para as necessidades fisiológicas, consideremos somente fome e sede. Como as 

satisfazemos relacionando com o que temos neste planeta? Se expandirmos nossa 

atenção para este grande humano, temos, para a fome: agricultura, comida 

industrializada, comida caseira, restaurantes, e por aí vai. Para a sede: lençóis d’água, 

oceanos, lagos, caminhões-pipa, sistemas de tubulação, etc. Necessidades de 

segurança: trânsito seguro, emprego, justiça... Necessidades afetivas: igualdade, 

respeito, paz, entre outros. Acho que está clara a linha de pensamento.  

Em outras palavras, da mesma forma que um indivíduo com sede bebe água de 

uma torneira, a humanidade bebe água do planeta, (de oceanos a água encanada, de 

poços até água engarrafada). Só podemos ter uma perspectiva coerente da 

sociedade se a encararmos como um resultado superior à soma dos indivíduos. Só 

podemos tomar ações a favor de nossas necessidades sociais se nos vermos como 

uma só espécie compartilhando um só planeta. E quando entendemos que todo 

organismo possui uma necessidade irrefutável de se perpetuar, nos questionamos se 

estamos mesmo indo socialmente a favor de nossa natureza. 

 

IV. NECESSIDADES TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS 

E é com este pensamento que proponho uma nova organização das nossas 

necessidades como indivíduos, espécie humana e ao modo como nos relacionamos 

com o mundo que nos cerca, do qual dependemos para existir. A chamo de teoria do 
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generalismo. Digo “nova” porque ao pesquisar sobre o assunto, não encontrei 

nenhuma teoria significativamente relevante. Mas não ter encontrado alguma não 

significa que não exista. Portanto, esta é “nova” por ser diferente do que já existe, ou 

por ser inédita, ou por minha ignorância. 

Esta teoria se consiste, fundamentalmente, em organizar e relacionar as 

necessidades humanas em três diferentes níveis. Um nível exclusivo para as 

individuais e dois para as sociais. Para os níveis sociais: necessidades tangíveis e 

intangíveis. As tangíveis referem-se ao que diretamente relacionam-se com o mundo 

físico. São necessidades como alimentação, moradia, transporte, emprego, lazer 

(relacionados com objetos), entre outros. Ou seja, são necessidades das quais a fonte 

de satisfação provém principalmente de objetos físicos. Para as intangíveis: 

relacionamentos, cultura, saúde, lazer (relacionados com ideias), diálogo, afeto, amor, 

etc. Ou seja, são as necessidades que são satisfeitas principalmente por relações 

humanas. E as necessidades individuais são aquelas descritas por Maslow e Max-Neef, 

como já vimos. 

Quero deixar claro que a diferença entre tangibilidade ou não é bastante 

arbitrária. Por exemplo, educação é classificada como tangível. Embora seja o 

resultado do acúmulo de experiências intelectuais humanas (o que é intangível), sua 

manifestação mais importante é tangível, como livros, documentos, fotos, vídeos. Pois 

se a comunicação oral (também intangível) fosse o único meio de obter educação, 

nosso desenvolvimento jamais poderia ser sistematizado, exatamente como 

praticamos. A maior força desta teoria está na forma como se relacionam os três 

diferentes níveis de necessidades entre si e com os mecanismos da natureza, muito 

além da importância de classificações rígidas. Vamos entender melhor como funciona 

esta relação. 

Olhando para a figura (fig. 1B), podemos nos perguntar porque o indivíduo está 

no centro. Vejamos, pense em uma mãe falando com seu filho por áudio e vídeo no 

computador. Seu filho mora em outro continente e ela, por restrições financeiras, não 

pode visitá-lo frequentemente. Aliás, faz três anos que isso não acontece. Seu filho 

passou os últimos sete meses numa região isolada trabalhando na implementação da 
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nova filial da multinacional em que é empregado. Obviamente ela está morrendo de 

saudade dele. Quer saber as últimas novidades, como está sua vida, seu casamento, e 

tudo mais. Como podemos ver, essa mãe está satisfazendo sua necessidade afetiva. 

Enquanto conversam, ele demonstra uma expressão muito preocupada. Ele começa a 

falar de forma sofrida, perguntando a sua mãe se ela se lembra que sua esposa 

costumava andar de moto. E que ela pilotava de uma maneira não muito segura. 

Nesse exato momento o coração dela dispara. Seu filho começa a hesitar na fala. De 

repente, o computador desliga. E ela percebe que todas as luzes da casa se apagaram. 

Ela está tão chocada com a “quase-notícia” que recebeu, que não consegue ficar irada 

com o corte de luz súbito. 

 

 

Figura 1B 
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Independente da história hipotética não ter desfecho, está claro por que o 

indivíduo se encontra no centro? As necessidades sociais tangíveis (no caso, o 

fornecimento de luz) tornaram-se insatisfeitas. Todas as pessoas envolvidas com este 

serviço de energia elétrica foram afetadas, sejam os que recebem a luz, sejam os que 

trabalham fornecendo-a. O indivíduo é interdependente do meio. Ou seja, sua 

satisfação pessoal é intimamente ligada à da sociedade. 

Embora a posição central do indivíduo possa dar esta impressão, não há uma 

hierarquia nesta relação. Toda a cidade pode continuar sem luz, mas essa mãe, sendo 

precavida, tem um gerador independente em casa. Ela o liga e volta a falar com o 

filho. Ela está tendo sua necessidade individual agora atendida enquanto a da 

sociedade em geral não. 

O contrário também pode acontecer, evidentemente. Digamos que, por um 

descuido, ela tenha esquecido de pagar a conta de luz do último mês. A sociedade (a 

cidade, no caso), em sua maioria, tem essa necessidade satisfeita, mas não aquela 

mãe (indivíduo) em específico. 

Mas, voltando ao gerador, esse recurso só existe porque a sociedade o fez. É 

uma necessidade social tangível: segurança, estar precavido. Os relacionamentos 

entre o indivíduo no centro e a sociedade a sua volta são dinâmicos. E cada indivíduo, 

em sua perspectiva particular, está na posição central. Mas esta posição é uma mera 

abstração didática. Pois da perspectiva social, não há pontos de destaque, apenas um 

todo coeso formado pelo relacionamento dinâmico entre suas partes. Ainda 

retornaremos neste assunto. 

Apesar da ausência de hierarquia, as necessidades fisiológicas continuam 

valendo mais quando a escassez geral se alastra, exatamente como vimos antes. Para 

um bom exemplo disso, considere uma cidade pós-desastre. Pense em um terremoto 

que devaste toda a estrutura social e urbana. Nenhum indivíduo que esteja no centro 

disso tudo, uma vítima, dará importância para necessidades mais sofisticadas (como 

autorealização e autoestima) quando todos a sua volta não possuem mais o que 

comer, onde morar, a água está inacessível e todos outros recursos estão em falta. 
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Não precisamos manter nossa atenção nos mais diversos detalhes destas 

relações entre indivíduo e sociedade por agora. Começaremos a trabalhar mais 

profundamente nestas relações a partir da parte dois deste livro. 

 

V. URGÊNCIA 

Apesar dos conceitos estudados até aqui parecerem completos em si, ainda 

falta algo importante. Seres vivos possuem necessidades e buscam satisfazê-las 

através de recursos diretos e indiretos. Mas ainda está ausente um senso de urgência 

nesta condição natural. Veja, o dicionário define necessidade como “falta do que é 

necessário”, “obrigação imprescindível” e “impossibilidade de deixar de agir ou de 

dizer”. 

Voltando à sede, como a associamos com esses significados? Podemos dizer 

que a sede é a falta do que é necessário, no caso, água. Ou que temos a obrigação 

imprescindível de beber água e que é impossível deixar de agir de tal forma. Bom, 

então podemos dizer que frente à necessidade da sede, temos um desejo de evitá-la a 

qualquer custo. Por isso, assim que ela aparece, buscamos os recursos necessários 

para satisfazê-la. Se desejo é definido como o ato de querer algo, podemos então 

dizer que nós temos a expectativa da eterna busca em minimizar a desagradável 

sensação das necessidades não atendidas o quanto antes. E podemos ver isso em 

absolutamente tudo o que nos cerca. Essa expectativa é o motor que nos impulsiona 

diariamente a continuar agindo em busca da satisfação pessoal de forma mais urgente 

possível. E o mesmo vale para a sociedade como um todo. 

 

VI. O QUE VOCÊ QUER? 

Vamos concluir este capítulo com um pacto. Vamos juntos refletir o que 

queremos como sociedade global. Ou, como espécie. Então, dado tudo o que vimos 

até o momento, responda, o que você deseja? O que você quer? Sei que essa 

pergunta ainda pode parecer muito ampla, até mesmo inútil, já que, infelizmente, não 
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posso escutar você. Mas nós daremos um jeito nisso. Faremos juntos uma lista. Quero 

reforçar que esta teoria, como vimos brevemente, se sustenta em que todos os 

problemas enfrentados por indivíduos possuem a mesma origem dos problemas que 

incomodam a humanidade. Ou seja, os meus problemas são os mesmos que os seus. 

E quais são esses problemas? Ou melhor, o que nós queremos evitar? 

Quando relacionamos com necessidades sociais tangíveis, temos desejos 

tangíveis. Ou seja, são desejos de origem direta com o mundo físico. E o mesmo vale 

para os intangíveis. Lembre-se que a classificação que criei é arbitrária. Poderá haver 

discrepâncias, mas isso não afeta a qualidade de nosso comprometimento. 

Vou iniciar a lista apontando aquilo que eu, Juliano Moreira, desejo. Então são 

elas, as tangíveis: não quero mais acidentes nem mortes no trânsito. Acho que não 

preciso dizer como isso é horrível, não? Tenho certeza que você sabe como é 

traumatizante o sofrimento tanto para com a morte de amigos queridos como a 

mutilação ou incapacidade física dos que sobrevivem. 

E o que mais desejo? Fim das guerras, da pobreza e miséria, da fome, da 

mortalidade infantil, da dor remediável. Acredito que possa me abster de comentar o 

propósito de cada item na lista. Não é necessário explicar essas desgraças que, 

infelizmente, ainda nos assombram. 

Seguimos com a lista: proteção do meio ambiente, o que inclui fim do 

aquecimento global fora de controle, poluição generalizada da água, terra e ar, 

desmatamentos e incêndios florestais, etc. 

Fim de crimes monetários (como roubo, fraude, corrupção e outros 

relacionados ao dinheiro). Uma observação, crimes passionais são de ordem 

intangível, portanto não ficam nesta categoria, mas, independente disso, também são 

desejáveis de eliminação. 

E o que posso dizer sobre emprego, distribuição mas justa de renda, mais 

dinheiro, e outros dessa espécie? Todos os desejos relacionados ao dinheiro serão 

condensados como stress monetário. E isso inclui inflação, taxas de juros, crises 

financeiras, e quaisquer outros problemas relacionados ao dinheiro. 
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Seguindo, em relação à segurança e higiene, também desejo moradias seguras, 

alimentação nutritiva, saneamento, acesso à saúde de alta qualidade, bens de 

consumo confiáveis (é péssimo comprar algo que estraga logo em seguida), tudo isso, 

obviamente, para todos os humanos. 

“E as intangíveis, Juliano?”, você poderia perguntar. Bom, vamos dar exemplos 

de problemas dessa ordem. Como eles se tratam de recursos com fonte nos 

relacionamentos entre pessoas, podemos citar a inveja, intolerância, desconfiança, 

indiferença, depressão, suicídio, violência moral, discriminação racial, sexual, 

nacionalista, religiosa, entre muitas outras. 

Mas eu quero saber o que você deseja, meu caro leitor. Vamos organizar juntos 

nossos desejos sociais. Porém, até o capítulo vinte e seis, vamos priorizar os desejos 

relacionados com necessidades sociais tangíveis. As intangíveis não serão deixadas de 

lado neste livro, apenas daremos uma maior ênfase às tangíveis nesta obra (de fato, 

tenho previsto um próximo trabalho dedicado às intangíveis). No entanto, de vez em 

quando, questões relacionadas às intangíveis virão à tona, mesmo antes de tal 

capítulo. Isso é inevitável, pois, como disse, a separação é profundamente arbitrária. 

Está pronto para escrever? Por favor, faça isso. Leve a sério esse compromisso. 

Estou sendo sincero com você em nosso comprometimento de resolvermos de uma 

vez por todas nossos problemas sociais. Vamos fazer isso juntos. O que nós queremos 

que desapareça? O que é aquilo que tanto nos incomoda, socialmente falando? Na 

lista abaixo, já há alguns itens preenchidos por mim, os espaços vazios são para você 

definir aquilo que o incomoda. Não seja tímido, escreva tudo o que você quiser. Caso 

as linhas não sejam suficientes, use qualquer espaço do livro que sua imaginação 

permitir para escrever. 

 

Fim dos acidentes com danos e  mortes no trânsito. Fim das guerras, da pobreza e 

miséria, da fome, da mortalidade infantil, da dor remediável. Preservação realmente 

significativa da nossa casa (planeta Terra), o que inclui fim do aquecimento global fora 

de controle, poluição generalizada da água, terra e ar, desmatamentos e incêndios 
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florestais, etc. Fim de crimes monetários (como roubo, fraude, corrupção e outros 

relacionados ao dinheiro). Fim do stress monetário. Moradias seguras, alimentação 

nutritiva, saneamento, bens de consumo confiáveis e duráveis.___________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

VII. SERÁ POSSÍVEL MESMO? 

Concluído? Que bom! Nossos interesses estão formalizados. Isso é muito 

importante, pois os usaremos como o objetivo de nossa missão, por assim dizer. No 

entanto, talvez, neste momento da leitura você deve estar se perguntando se sou um 

ingênuo e este livro deve ser uma perda de tempo, ou se tenho alguma coisa 

significativa para compartilhar. Bom, só há uma maneira de descobrir, não? É 

inevitável tal desconfiança, pois os problemas ali listados são claramente situações 

horríveis que nunca desejamos para nós, nem para ninguém. E, se elas ainda existem, 

é porque não há solução aparente. Quem não teme o desemprego? Quem não tem 

medo de atropelamentos? Quem não fica chateado com produtos que não funcionam 

direito? Quem gosta de pobreza e miséria? Quem aprecia crises monetárias com 

queda no poder aquisitivo, taxas de câmbio desproporcionais e juros abusivos? Todos 

sabem como nosso planeta está constantemente sofrendo pelas nossas mãos. 

Ninguém deseja a poluição das águas, terra e ar. 

Talvez pareça loucura eu dizer para você que há como resolver esses 

problemas. E não me refiro a nenhum futuro distante ou possibilidades baseadas em 

ficção científica, como a ida para outro planeta, ou qualquer outra opção desse tipo. 
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Muito longe disso! Apenas lembre-se, nós fizemos um pacto. Estabelecemos uma lista 

de desejos. É de nosso interesse individual e social vermos tais problemas extintos, 

não é mesmo? Você perceberá que, ao longo do livro, alguns problemas irão surgir 

espontaneamente na medida em que estudarmos os sintomas do comportamento 

geral da humanidade, sobre ferramentas, soluções, o modo como os três níveis de 

necessidades se relacionam e como se dá nossa dependência dos funcionamentos 

naturais. 

Vamos chamar os problemas já listados simplesmente de nossos interesses, 

pois eles vão de acordo com a satisfação de nossas necessidades individuais e 

sociais. Enquanto eles ainda persistirem, permanece em risco nosso fundamento 

natural de continuarmos existindo, como espécie humana. Quero que fique bem claro 

de como estas ameaças são comuns (o que não devemos confundir com banais). 

Comuns, pois estes mesmos problemas incomodam a você, a mim e a todos que 

conhecemos, iremos conhecer e jamais conheceremos. A humanidade é uma só. 

Estamos nessa juntos! 
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O conhecimento que já possuímos como humanidade é útil para resolvermos, 

imediatamente, muitos de nossos problemas. É hora de prestarmos atenção a nós 

mesmos como uma única espécie. Todos somos animais de uma única grande família 

planetária. Como tudo é interdependente neste universo, ao nos entendermos 

estamos também entendendo o quadro maior. Nada somos além de uma parte da 

natureza. 

É fato de que somos os animais com maior poder de transformação de 

realidade na Terra. Contudo, este poder não nos torna especiais, e sim, mais 

responsáveis. E poder sem conhecimento é uma ameaça em potencial. 

A necessidade de viver com saúde é intrínseca a todos os seres. Viver é 

necessitar incessantemente. Isto, obviamente, é comum a todos nós humanos. Assim 

chegamos à importância da compreensão de nossas capacidades, bem como de nossas 

relações. 

Recurso é aquilo que satisfaz necessidades. Existem recursos diretos, que 

saciam por suas funções (como água para a sede). E há os recursos indiretos, que 

auxiliam os diretos para a satisfação (como um copo para armazenar água). 

Quando ampliamos as necessidades para toda a espécie humana, encontramos 

as necessidades tangíveis e intangíveis. As primeiras são de ordem técnica, satisfeitas 

por recursos físicos. As segundas são satisfeitas por recursos frutos das relações 

humanas. Em toda esta complexidade há os indivíduos interdependentes do meio. 
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ada mais justo que este capítulo seja o segundo. Depois de criarmos um 

pacto definindo quais são nossos interesses mútuos, descobriremos agora 

como eles são resolvidos. Talvez pareça estranho a resposta já estar aqui, 

considerando que o livro ainda está em seu início. Mas é isso mesmo! Esta não é uma 

obra de autoajuda nem nenhuma forma de tentar ganhar o seu dinheiro com fórmulas 

proféticas acerca do futuro da humanidade. 

E então, dada a lista de nossos desejos sociais, como os resolvemos? Como 

eliminamos acidentes e mortes no trânsito, a fome, o crime monetário, a pobreza, o 

lixo, desmatamento florestal, desemprego, distribuição de riqueza desigual, 

aquecimento global desproporcional, poluição, e incontáveis outros problemas sociais 

indesejáveis? Como podemos ir ao encontro de nossos interesses? A resposta 

encontra-se fundamentada em três palavras apenas: abundância, eficiência e 

sustentabilidade. “Como assim? Só isso?!”, você poderia questionar. Pode parecer 

improvável, mas essas três palavras são tudo o que precisamos. 

Tudo o que precisamos como piso, na verdade. A dificuldade, conforme 

veremos ainda, está em como aplicar estas três palavras na prática. E não pense que 

“sustentabilidade” aparece nessas páginas como uma forma de aproveitar o gancho 

dessa “moda verde” que vemos por aí. Definiremos o que cada um desses conceitos 

significa e você verá que, especialmente sustentabilidade, não possuem muita relação 

com o que jornais e revistas tanto exclamam. 

 

N 
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I. ABUNDÂNCIA 

 Começando por abundância, temos sua definição em dicionários como “aquilo 

que tem uma quantidade maior do que a precisa”. Pense novamente na necessidade 

de beber. Temos o desejo de acabar com a sede o mais rápido possível. Então 

precisamos deste recurso disponível. Logo, ele não pode faltar. Se temos água em 

abundância, temos uma garantia da satisfação de nossa necessidade. Por outro lado, 

se um indivíduo tem sede e há escassez de água, ele tem uma situação contra seu 

próprio interesse de permanecer vivo.  

Vamos aproveitar e introduzir esta outra palavra-chave: escassez, que significa 

“falta ou menor disponibilidade daquilo que é preciso”. Se pensarmos num pequeno 

córrego em que vamos para matar a sede, temos uma situação típica de abundância. 

Há mais recurso disponível do que precisamos para satisfazer nossa necessidade. 

Perfeito para sobrevivermos! Então podemos continuar garantindo nossa existência. 

Por outro lado, se um dia esta fonte secar, morreremos de sede. A menos que 

procuremos outro recurso, estamos condenados. Escassez é a antítese de abundância. 

É preciso esclarecer um detalhe. A abundância está na disponibilidade, não no 

consumo. Um prato de macarrão com molho de tomate, por exemplo, é bom. Mas 

apenas com moderação. Uma dieta precisa de balanceamento. Ou seja, é preciso uma 

abundância de alimentos saudáveis. Mas, novamente, estamos nos referindo à 

disponibilidade dos recursos em si. Outra observação importante a fazer é diferenciar 

qualquer relação de abundância com infinitude. Não devemos confundir estes 

conceitos. Não se trata de recursos que não acabam nunca, apenas uma quantidade 

(mesmo que levemente) superior àquela que é consumida, necessária. 

Em resumo, abundância está a favor de nossos interesses e a escassez, contra. 

Estas explicações podem parecer um pouco enfadonhas, mas o que realmente quero 

analisar com você neste capítulo são os significados destas três palavras e como elas se 

relacionam com suas antíteses. Sei que estou sendo um pouco raso ao explicar como 

elas funcionam para solucionar nossos problemas. Mas falar sobre isso é exatamente o 

assunto principal deste livro. Por enquanto, vamos apenas nos manter neste nível de 

apresentação. 
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II. EFICIÊNCIA 

E agora, eficiência. Esta palavra tem um significado associado com a 

“capacidade de reunir as condições e características apropriadas para a consecução de 

algo produzindo o efeito esperado”. E o que isso nos diz a respeito de nossas 

necessidades? Basta refletirmos. Quando estamos com fome, usamos o recurso 

chamado alimento. E o que esperamos dele? Mais do que apenas dar uma atividade 

para nosso estômago, temos a expectativa de encontrar os nutrientes necessários para 

manter nosso corpo e mente saudáveis. É para isso que este recurso existe. E, para tal, 

ele precisa se encontrar em condições apropriadas de higiene e conservação. 

Se, ao chegarmos naquele mesmo córrego o encontrarmos poluído (digamos 

que tenha se tornado um esgoto aberto), teremos o efeito esperado de matar a sede? 

Bom, realmente não é recomendável bebê-lo, mas, sim, a sede será saciada. Mas a 

custa da saúde. As condições de higiene daquela água estão contrárias às necessidades 

estabelecidas para o corpo. Bebê-la será um veneno. 

Mas, digamos que esta é a única fonte disponível de água. Não há outra forma 

de obter acesso a esse recurso. O que fazer então? Você não pode simplesmente 

sentar e esperar que algum fator aleatório possa resolver seu problema. Digamos que, 

se chovesse, poderia haver outras fontes de água disponíveis. Mas o céu não possui 

nenhuma evidência de chuva para os próximos tempos. Está apenas em suas mãos 

resolver as necessidades. 

Curioso e determinado, você segue o córrego até seu nascimento e descobre 

que toda a poluição gerada vem de apenas um cano. Ora, desvie o curso desse cano de 

esgoto e o córrego voltará a ser potável. A água, assim, torna-se de um recurso 

ineficiente, para um eficiente. É claro que o exemplo é muito simples. É quase bobo. 

Não é assim tão fácil tornar água potável, apenas retirando sua fonte poluidora. Mas, 

lembre-se, o que importa são os conceitos. Bom, podemos chegar a conclusão de que 

a eficiência está a favor de nossos interesses e a ineficiência, contra. 

 



 

 27 

CAPÍTULO 2 COMO RESOLVEMOS NOSSOS PROBLEMAS? 

III. SUSTENTABILIDADE 

Por último, mas não menos importante, temos a sustentabilidade. Como avisei 

antes, não devemos associar esta palavra com aquelas noções distorcidas amplamente 

propagadas por empresas “amigas do planeta”. Quando começarmos a nos aprofundar 

nesta teoria, especialmente em como esses conceitos se relacionam com o mundo 

real, entenderemos melhor essa distorção. 

Seguindo o padrão, o dicionário define sustentabilidade assim: “que se pode 

defender, que tem condições para se manter ou conservar”. Bom, isso não é o 

suficiente para nós. Como isso se relaciona à capacidade de conservar em nossa 

relação com os recursos? Para responder, vou pedir ajuda ao físico Fritjof Capra, 

especificamente no que diz respeito ao que se encontra em seu livro As Conexões 

Ocultas. Esta é uma grande obra dedicada inteiramente a sustentabilidade. O que ele 

nos diz? 

Capra cita que uma “sociedade sustentável [...] é capaz de satisfazer suas 

necessidades sem comprometer as chances de sobrevivência das gerações futuras.” [1] 

Gosto de resumir esse conceito com um ditado que me marcou muito. Não sei ao 

certo sua origem, mas a mensagem é muito boa. Ele diz algo como “não herdamos o 

mundo de nossos pais, o pegamos emprestado de nossos filhos.” Mas vamos continuar. 

É agora que o assunto começa a ficar mais complicado. Capra comenta: 

 

 “Entretanto, essa definição nada tem a nos dizer sobre como construir uma 

sociedade sustentável. É por isso que, mesmo dentro do movimento ambientalista, tem 

havido muita confusão sobre o sentido dessa ‘sustentabilidade’.” [2] 

 

Ainda não é hora de esclarecermos essas confusões que ele comenta. Vamos 

nos ater à reflexão. Fritjof Capra explica que sustentabilidade “não é um estado 

estático, mas um processo dinâmico de coevolução.” [2] Para entendermos isso, 

precisamos aprender sobre os... 
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“Princípios de organização, comuns a todos sistemas vivos, que os ecossistemas 

desenvolveram para sustentar a teia da vida. [...] Os sistemas vivos são redes 

autogeradoras, fechadas dentro de certos limites no que diz respeito à sua 

organização, mas abertas a um fluxo contínuo de energia e matéria.” [2] 

 

Talvez possa parecer muito pouco esclarecedor, é injusto esperar que um 

trecho de um livro com centenas de páginas possa ser autoexplicativo. Então vou 

sintetizar em palavras diretas: sustentabilidade é a capacidade de satisfazer as 

necessidades de todos os organismos sem comprometer o funcionamento do meio em 

que se encontram. Ou seja, a satisfação de todos deve ser atendida sem prejudicar 

nenhuma fonte de recurso. E essa perspectiva precisa levar em conta e garantir a 

mesma condição para todos aqueles que ainda virão a necessitar dos mesmos 

recursos. Perceba o que representa as palavras sublinhadas: exceções não são 

admissíveis. Vamos ilustrar isso com mais situações hipotéticas. 

Aquele nosso personagem do córrego tem o recurso de água potável 

abundante e eficiente. Perfeito. Mas ele precisa comer também. E o que há 

disponível? Digamos que há apenas maçãs. Obviamente, essas frutas são recolhidas de 

árvores. Por sua vez, as árvores são alimentadas pela mesma água do córrego e 

nutrientes do solo. 

Vamos fazer algumas experiências e conferir os resultados. Se desviarmos o 

percurso do córrego de modo que as árvores fiquem sem acesso a esse recurso, elas 

morrem. Árvores mortas não geram maçãs. Logo, o homem morre. Então não vamos 

mexer no córrego, vamos botar fogo em todo o solo. Sem nutrientes para as árvores, 

elas morrem. Logo, o homem também. Vamos tentar retirar todo o ar. Sem dúvida, 

homem e árvore morrem. E se matarmos o homem? Considerando que ele é o único 

animal que existe e que este exercício é extremamente simplificado, sem o homem, a 

árvore morre. “Por que ela morre, Juliano?”, você poderia perguntar. O homem comia 

as maçãs, se alimentava de seus nutrientes. Ele defecava a matéria no solo. A árvore, 
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por sua vez, transformava esse recurso para gerar novas maçãs. Com isso, o que 

aprendemos? O resultado de todas essas nossas intervenções tornariam o ambiente 

insustentável. 

Digamos que, subitamente, este homem tenha um filho (ignorando os detalhes 

de como isso seria possível). Essa criança precisa dos mesmos recursos que seu pai: 

água, ar e maçã. Sem dúvida, a água e o ar são abundantes e eficientes para os dois 

humanos e a árvore. Mas há maçãs suficientes? Sim, felizmente podemos garantir a 

satisfação das necessidades também da geração futura. Temos um ambiente 

sustentável. Caso não houvesse, o ambiente seria insustentável. 

Permita-me estender um pouco mais esse assunto, é importante deixarmos 

claro alguns detalhes. É evidente que a troca de matéria e energia deve ser incessante 

entre todos os organismos para manter-se um ambiente sustentável. Em nosso 

exemplo, digamos que o filho resolva colher todas as maçãs que nascem e colocá-las 

em um esconderijo desconhecido de seu pai. O menino está acumulando. Quando a 

fome (necessidade) de seu pai surgir, ele irá procurar por maçãs (recursos). Não há 

dúvidas que ele morrerá.  

Sustentabilidade, ao mesmo tempo em que exige que não possa haver falta de 

recursos para os organismos, não pode haver acúmulo desnecessário desses. O foco 

prioritário está na relação dos recursos em satisfazerem necessidades. Isto vale tanto 

para quantidade quanto para qualidade. 

Em resumo, sustentabilidade está a favor de nossos interesses e a 

insustentabilidade, contra. Talvez você tenha percebido como os três atributos estão 

intimamente relacionados. Por exemplo, considerando a antítese da abundância, se 

um recurso torna-se escasso, temos insustentabilidade, pois não há mais como 

garantir a satisfação dos organismos. E isso também leva à ineficiência, pois se um 

organismo morre por conta disso, ele deixa de contribuir para a troca incessante com o 

meio, o que pode comprometer os demais indivíduos que dele dependiam. Podemos 

fazer o mesmo com os outros dois atributos e o resultado é sempre o mesmo: a 

deficiência de um desses três parâmetros é, em longo prazo, a extinção de todos. 
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IV. A TRÍPLICE FUNDAMENTAL 

 Como havia dito antes, estou apresentando esses três parâmetros como a base 

para a solução de nossos problemas, mas não estou explicando como funciona na 

prática essa relação. Se você está ansioso por entender, peço sua paciência. 

Precisamos de uma construção lógica consistente para que cada peça desse imenso 

quebra-cabeça se encaixe como um todo em harmonia ou esta teoria parecerá 

incongruente. Por ora, vamos chamar esses três conceitos de tríplice fundamental. E, 

para completar o capítulo, vamos ver uma ilustração (Fig. 2A) de como eles interagem 

entre si. 

 

 

Figura 2A 

 

Não é apenas uma mera coincidência a similaridade com o símbolo da 

reciclagem. A tríplice fundamental está organizada de tal maneira que permite o 

respeito à ordem natural de dinâmica. Tudo no universo, na natureza – e, portanto em 

nós - e tudo aquilo que conhecemos e desconhecemos, está em constante mudança. 

Essa tríplice representa uma busca por equilibrar-se com seu meio. 

Infelizmente, em nossa vida diária, associamos equilíbrio como uma condição 

estática. Algo como um traço perfeitamente reto cortando precisamente no meio de 
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um quadrado. Essa noção é inexistente no universo. Este desenho (fig. 2A) representa 

um equilíbrio dinâmico. Algo como a chama ardente de uma vela. Ela é estável em 

seu movimento incessante de queima. Ela se alimenta do oxigênio enquanto libera 

calor. É uma dança sincronizada de consumo e doação de recursos. Uma troca 

incessante no carrossel universal da vida. 
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Resolvemos nossos problemas com três parâmetros apenas: abundância, 

eficiência e sustentabilidade. 

Abundância é quando os recursos à disposição estão em igual ou maior 

quantidade do que aquela necessária. Quando não estão assim, temos uma situação 

de escassez. Por exemplo, quando há água para todos temos abundância, caso 

contrário, temos escassez. 

Eficiência é quando os recursos à disposição satisfazem as necessidades por 

possuírem uma configuração saudável. Ou seja, o recurso respeita as definições 

precisas da necessidade. Quando não há tal condição, temos ineficiência. Por exemplo, 

água potável é eficiente, e quando poluída, ineficiente. 

Sustentabilidade é quando os dois parâmetros anteriores são mantidos para 

todos os organismos (neste contexto, os humanos) sem qualquer forma de distinção. E 

esta mesma condição é considerada para as gerações futuras. Logo, é um estado de 

preservação. Insustentabilidade é quando qualquer um destes aspectos não é 

satisfeito. 

A esta relação dos três parâmetros denominamos tríplice fundamental. Todos 

são interdependentes, se um sofrer prejuízo afeta negativamente os demais. Essa é 

uma relação de equilíbrio dinâmico que sustenta uma vida voltada à solução de 

problemas. 



 

 33 

CAPÍTULO 3 

CCOOMMOO  CCOONNVVIIVVEEMMOOSS??  

 

 

lém do equilíbrio dinâmico no relacionamento entre todos os organismos na 

natureza, há outras duas características a considerarmos. A primeira pode 

ser percebida se observamos mais acuradamente o que significa esta 

constante troca de matéria e energia na natureza. Você lembra o que aconteceu 

quando retiramos certos elementos daquele cenário hipotético do homem e a 

macieira? Quando excluíamos um membro do sistema, ou o danificávamos, levávamos 

os demais, invariavelmente, a sofrer danos similares ou até piores. Percebemos uma 

relação de interdependência entre todos os organismos. 

 

I. SIMBIOSE 

Quer gostemos ou não, esta relação é intrínseca à natureza, não há o que 

possamos fazer a respeito. Mas o que significa exatamente isso? Como de praxe, 

primeiro o dicionário. Interdependência significa “dependência mútua”. Mas existe um 

termo mais profundo para representar este fato: simbiose, que significa “associação 

recíproca de dois ou mais organismos diferentes que lhes permite viver”. E também, 

“vida em comum”. Mas vamos ver o que um especialista tem a dizer sobre isso. Mais 

uma vez, Fritjof Capra. Ele define simbiose como “a tendência de que organismos 

diferentes vivam em íntima associação uns com os outros e até uns dentro dos outros 

(como as bactérias que vivem em nossos intestinos).” [1] 

E como se relaciona esta perspectiva a nós humanos? Responda, o que é você? 

Não estou perguntando quem é você, mas sim, do que você é feito. Se você pegar um 

pedacinho de sua pele e olhar por um microscópio adequado, poderá ver suas células, 

A 
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é uma pena não termos um fácil acesso a esse recurso. Veríamos milhões e milhões de 

células em nossos corpos. De fato, elas não estão em nossos corpos. Elas são nossos 

corpos! Você, numa perspectiva simplificada, não é nada além de uma grande e 

magistral organização de seres vivos. Sua pele, todos os seus órgãos, seu sangue, seus 

ossos, tudo é composto destes minúsculos seres. Cada célula é um individuo em seu 

sistema, seu corpo. Cada uma nasce, se alimenta, fica doente, ajuda a curar e 

alimentar outras, expeli resíduos, se reproduz e morre. Isso está acontecendo milhares 

de vezes neste exato momento em que seus olhos passam por essas palavras. 

A complexidade e riqueza das atividades de cada célula é um micro universo 

tão fenomenal quanto a complexidade que compõe você como um indivíduo. Entre no 

site [worldometers.info] e verá estatísticas da quantidade de pessoas nascendo e 

morrendo a cada segundo no planeta. A velocidade é impressionante. Agora considere 

que a quantidade de células em seu corpo é superior ao de habitantes humanos na 

Terra. Se pudéssemos calcular em tempo real, exatamente como nesse site, imagine a 

velocidade dos dados de nascimentos e mortes das suas células. Você é uma constante 

do nascer e morrer de milhões de seres vivos. 

“Juliano, e o que isso tem a ver com simbiose?”, poderia querer saber. Bom, 

cada célula sua, por ser um ser vivo, possui necessidades. Como seres vivos, suas 

células buscam a satisfação dessas necessidades. Vamos manter apenas a perspectiva 

da fome. Se há alimento disponível e acessível, ela irá comer. Quem tem o trabalho de 

entregar esse alimento é o sangue. Se distanciarmos um pouco mais nossa 

perspectiva, chegamos à união de um grupo de células compondo um órgão. Digamos 

que se trata do cérebro. Este, como qualquer sistema vivo, possui fome. Havendo 

alimento disponível, principalmente vindo pelas artérias carótidas, ele irá se alimentar. 

Indo mais longe na perspectiva, temos o indivíduo humano. Sem mudar a regra, ele 

possui fome, para tanto, precisa buscar por alimento. Digamos que ele está sentado 

em um restaurante tomando uma sopa de arroz e batatas em um dia bem frio. A 

comida está disponível e ele, com fome, naturalmente se alimenta. 

Mas de onde vem essa comida? Para responder, colocamos nossa perspectiva 

ainda mais distante. Assim como as células compõem um sistema vivo, o cérebro por 
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exemplo, os humanos também o fazem, compondo a sociedade. A sopa foi servida por 

uma garçonete. A garçonete fez isso, pois é parte de seu emprego. Esta, por sua vez, 

trabalha para suprir suas necessidades (com o dinheiro que recebe, ela também 

poderá vir a comer depois). Ainda neste restaurante, a sopa entregue pela garçonete 

foi feita por um cozinheiro. Por que o cozinheiro está lá? Pelo mesmo motivo que a 

garçonete, suprir necessidades. O mesmo vale para o dono do restaurante. 

E o que podemos falar dos ingredientes que compõem a sopa? As batatas e o 

arroz da sopa foram trazidos pelo fornecedor do restaurante. Por que existe o 

fornecedor? Adivinhou! Ele está suprindo suas necessidades. O mesmo podemos falar 

do arquiteto que projetou a sede do estabelecimento e de todos os pedreiros que 

trabalharam na sua construção. E o mesmo vale para os respectivos fornecedores de 

cimento, concreto, telhado, pisos, janelas, etc. 

Percebeu que quando cada um dos indivíduos cumpre seu papel, buscando 

satisfazer suas necessidades, o sistema (ou ecossistema) funciona fluentemente? 

Temos aqui uma parte da evidência de que a concepção de egoísmo é apenas uma 

perspectiva limitada que não considera a relação simbiótica entre todos os 

indivíduos de um sistema. É evidente que esse exemplo é absurdamente simples, até 

mesmo ingênuo. Ainda iremos complicá-lo bastante neste livro. Na verdade, somente 

quando nos aproximarmos mais da realidade social é que poderemos entender melhor 

essa constatação. Mas, como já estabelecemos, nosso foco ainda são os conceitos. 

 

II. RECURSOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS 

Vamos diminuir o ecossistema para apenas o cliente da sopa, a garçonete e o 

cozinheiro, assim podemos ver mais facilmente como funciona a simbiose na prática 

social. Cada um dos indivíduos existe para suprir as suas necessidades próprias 

enquanto facilita a mesma condição dos demais. Agora, vamos considerar outras 

necessidades além da fome. O cliente está satisfazendo a sua necessidade de fome 

neste exato momento. 
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Para o cliente ter sido alimentado, o cozinheiro precisou fazer a sopa. Acontece 

que o cozinheiro tem uma paixão enorme por superar-se (relativo à necessidade de 

autorealização). Ele é um perfeccionista. Seu grande prazer é o desafio e a criatividade 

de criar pratos muito saborosos para seus clientes usando ingredientes fora do 

convencional (não vamos entrar no mérito de que arroz e batata sejam muito comuns. 

Isto é apenas um exemplo). 

 

 

Figura 3A 

Perceba que as setas representam o movimento de trazer o recurso necessário diretamente para a 

necessidade. É como a direção do braço pegando um objeto e o levando até a boca. 

 

A garçonete, por sua vez, é apaixonada pelo cliente. Entregar a sopa para ele é 

um ótimo pretexto para satisfazer sua necessidade de afeto. Ela aproveita a situação 

para conversar com o cliente. 

Perceba que o cliente é o recurso direto da necessidade de autorealização do 

cozinheiro. Porque se o cliente não gostar do sabor da sopa, o cozinheiro não terá sua 

necessidade suprida. Se a garçonete não entregar a comida (a entrega, para o 

cozinheiro é um recurso indireto), ela não poderá satisfazer sua necessidade de afeto 
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(o bate-papo com o cliente é recurso direto), nem a de fome do cliente (a sopa é 

recurso direto para ele), nem a de autorealização do cozinheiro. 

Poderíamos ir bastante longe nas relações entre recurso e necessidade. Por 

exemplo, o prato e a colher são recursos indiretos para o cliente. Os instrumentos de 

cozinha, para o cozinheiro, são recursos indiretos. Se a garçonete for também uma 

ajudante na cozinha, sua ajuda é um recurso indireto. Mas os ingredientes, recursos 

diretos. Sua criatividade e o curso de culinária, que são estimulantes para ele, são 

recursos diretos. Locomover-se do curso até o restaurante, digamos, de transporte 

público, é um recurso indireto. Podemos passar uma vida toda classificando os 

recursos, mas acho que está claro como funcionam. 

Vamos elevar nossa perspectiva para o funcionamento desta pequena 

sociedade como um todo. Para isso, que tal matarmos alguns deles? Violência 

gratuita? Até poderia ser, mas estamos apenas fazendo experiências hipotéticas. O 

que acontece se eliminarmos o cozinheiro? O cliente morre de fome e a garçonete de 

tristeza, pois ele não terá o que comer e ela ficará sem pretexto para abordá-lo. 

Socialmente falando, as necessidades tangíveis (fome) e intangíveis (afeto) são 

prejudicadas. E se eliminarmos a garçonete? Mais um vez o cliente morre de fome e o 

cozinheiro de tédio, pois ficará sem propósito para cozinhar. E sem o cliente? Tristeza 

para a garçonete e tédio para o cozinheiro. Todos precisam de todos para satisfazer 

suas próprias necessidades. 

Do ponto de vista social, o pequeno sistema que estamos analisando perde sua 

sustentação quando suas necessidades tangíveis e intangíveis deixam de ser atendidas. 

Há uma troca constante entre todos os indivíduos. Cada um cumpre um papel de 

recurso (seja direto ou indireto) para os demais ao mesmo tempo em que suprem suas 

necessidades com os recursos disponíveis. É a tão conhecida ordem de doar e receber. 

E essa interdependência que mantém o sistema funcionando é o que chamamos de 

simbiose. 
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III. SOCIEDADE INEVITÁVEL 

Acredito que está mais do que claro como dependemos totalmente do meio 

em que vivemos para continuarmos a existir. Do mesmo modo, o meio existe porque 

doamos um pedacinho de nós para completar o seu todo. Ou seja, doamos nossos 

recursos para satisfazer as necessidades do meio enquanto pegamos recursos dele 

para satisfazer nossas necessidades individuais. E isto funciona incessantemente. É por 

isso que o indivíduo, de acordo com sua perspectiva, se encaixa como um integrante 

da sociedade de forma central, como vimos no desenho do capítulo um (fig. 1B). Isso 

nos leva à seguinte conclusão sobre a espécie humana: a sociedade é uma 

consequência inevitável da simbiose. E, se não a encararmos deste modo, como um 

sistema vivo com necessidades tangíveis e intangíveis, não estaremos lidando com ela 

pelo o que é. Será apenas uma perda de tempo, foco e energia. 

Essa necessidade do indivíduo relacionar-se com o meio é tão importante, que 

sociólogos e psicólogos sociais argumentam que precisamos da sociedade para sermos 

humanos. Como diz Cristina Costa, “para se tornar humano, o homem tem de aprender 

com seus semelhantes uma série de atitudes que jamais poderia desenvolver no 

isolamento.” [2] O que ela quer dizer com isso? Ora, você tem hábitos, não? Você 

come com talheres, fala o idioma do seu país, tem o sotaque de sua região, usa roupas 

de homem / mulher / criança. Ou seja, você tem um papel assumido que lhe foi 

conferido antes mesmo de nascer. Você ganhou da sociedade um gênero, uma 

linguagem, valores morais, formas autênticas de se relacionar com outros (leia-se que 

roubar é um crime, ajudar idosos é uma boa ação, etc.). Duvida? Então responda o 

seguinte: 

 

Qual o idioma do seu país? 

 

Como você aprendeu a falá-lo? 

 

Como você aprendeu a ler? 

 

Como você conhece o sinal da cruz? 

 

Como você sabe o que constitui uma 

família? 
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Você não possui tais conhecimentos a partir do nascimento. A sociedade teve 

de ensiná-lo, seja através de seus pais, irmãos, amigos, professores, quem for. Mas não 

vamos seguir este caminho que compõe o comportamento humano. Estaremos 

entrando no campo daquilo que classificamos como intangibilidade social, os recursos 

necessários dos quais as fontes provêm de relacionamento entre pessoas. Mais uma 

vez, isto será tratado exclusivamente num próximo livro. 

 

IV. EMERGÊNCIA 

Você se lembra, no início deste capítulo, quando comentei que haviam duas 

características a serem observadas a partir do equilíbrio dinâmico? A primeira é a 

simbiose. A segunda, a emergência. “E o que seria isso, Juliano?” No dicionário, “sair 

de onde estava mergulhado; elevar-se; acontecer; ocorrer; resultar”. 

O sentido de elevar é o que melhor sintetiza a palavra para o nosso caso, pois a 

emergência se refere ao ato de crescimento, de transformação, indo do simples ao 

complexo. Ou, se você preferir uma perspectiva humana, emergir do embrião ao feto, 

ao recém-nascido, à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso. A emergência tem 

uma profunda relação com a dinâmica de constante troca de matéria e energia dos 

sistemas vivos (lembre-se do cozinheiro, garçonete e cliente). 

Quando consideramos a natural evolução de nosso indivíduo, parece bem 

óbvio esse aspecto de transformação gradual, não é mesmo? E quando tratamos da 

sociedade humana? Lembre-se que ela é um sistema vivo, também é emergente. 

Precisamos entender por que e como isso acontece. Sobre o “como” de isso acontecer, 

podemos analisar agora. Sobre o “porque”, teremos que deixar para mais adiante. 

Como estamos tratando de sociedade, precisaremos analisar algumas características 

de nossa espécie para nos aprofundarmos nisso. Vamos lá? 

Então, como isso acontece? Antes de explicar, vou passar a palavra mais uma 

vez ao físico Fritjof Capra. Ele explica que essa troca constante que os seres vivos 

fazem com o seu meio... 
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“Caracteriza-se, em específico, pelo surgimento espontâneo de novas formas de 

ordem. Quando o fluxo de energia aumenta, o sistema pode chegar a um ponto de 

instabilidade, chamado de ‘ponto de bifurcação’, no qual tem a possibilidade de derivar 

para um estado totalmente novo, em que podem surgir novas estruturas e novas 

formas de ordem. Esse surgimento espontâneo da ordem nos pontos críticos de 

instabilidade é um dos conceitos mais importantes da nova compreensão da vida. 

Tecnicamente, denomina-se ‘auto-organização’, [...] ou emergência. O fenômeno do 

surgimento espontâneo já foi reconhecido, inclusive, como a origem dinâmica do 

desenvolvimento, do aprendizado e da evolução. Em outras palavras, a criatividade – a 

geração de formas novas – é uma propriedade fundamental de todos os sistemas vivos. 

E, uma vez mais que o surgimento dessas novas formas é também um aspecto 

essencial da dinâmica dos sistemas abertos, chegamos à importante conclusão de que 

os sistemas abertos desenvolvem-se e evoluem. A vida dilata-se constantemente na 

direção da novidade.” [3] 

 

É mais fácil percebermos isso voltando ao exemplo do cliente, garçonete e 

cozinheiro. Imagine que o cliente achou o sabor da sopa maravilhoso. Ele recomendou 

este prato a todos os seus amigos e familiares. Já estes foram até o restaurante e 

tiveram a mesma conclusão sobre o sabor. Em um efeito dominó, cada um foi 

indicando aos seus conhecidos e o restaurante tornou-se subitamente muito popular. 

Por sua vez, a garçonete, vendo o cliente por quem é apaixonada retornando 

tantas vezes ao restaurante, tomou coragem para declarar-se. Para sua felicidade, ele 

revelou compartilhar da mesma emoção por ela. Os dois se casaram e passaram a 

trabalhar juntos no restaurante. 

O cozinheiro, extremamente feliz e motivado por seu prato obter sucesso, viu a 

grande quantidade de novos clientes como uma oportunidade de ir além em seu 

desafio por novos pratos. Ele começou a ousar cada vez mais em ingredientes 

buscando sempre a aprovação de seu público. 
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Devido a esse significativo aumento de fluxo de energia e matéria (mais 

clientes comendo matéria e mais ações a serem gerenciadas, a energia) no 

restaurante, a equipe usou a criatividade e contratou novos ajudantes. O casal recém-

formado assumiu o comando buscando manter um atendimento bastante caloroso 

com os clientes. Eles também ampliaram o espaço para refeições, alteraram a temática 

da decoração para um ambiente mais familiar. Enfim, houve uma emergência de 

status, de condição. Isso aconteceu devido a uma considerável mudança no 

ecossistema, que é o que define o ambiente em que se encontra o restaurante. Ou 

seja, as pessoas que o frequentam são a mudança ambiental, neste caso hipotético. 

Aliás, se definirmos o restaurante como um sistema vivo, podemos mais 

facilmente entender esta análise. Em outras palavras, o restaurante, por estar vivo, 

evoluiu. Ele tomou uma configuração mais complexa para atender as expectativas e 

exigências da mudança de seu meio. Você pode muito bem dar exemplos similares a 

partir de sua vida particular. Responda abaixo, por favor, algumas outras perguntas: 

 

Você teve um aumento maior de responsabilidades desde sua primeira infância até 

este momento? Por quê? 

 

Os seus estudos formais e/ou sua carreira profissional elevarem-se de níveis 

fundamentais até mais complexos? Por quê? 

 

 

Vou considerar que é “sim” a resposta para ambas e que você justificou algo 

similar a sua capacidade de compreensão tornar-se cada vez mais superior. Pois é isso 

mesmo! O fluxo ininterrupto de energia e matéria impõe como consequencia não só a 

simbiose, mas também a constante evolução de uma organização de um simples para 

uma mais complexa, buscando sempre agregar as novas condições impostas por seu 

meio. E este meio impõe tal adaptação porque é composto de outros seres com as 

mesmas condições. Ou seja, todos funcionam sob a mesma lei, como consequência, o 

meio como um todo é regido pela mesma ordem. 
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Quando temos uma perspectiva individual, isto é claro como água. Mas como 

isso pode ser visto em termos sociais? Por exemplo, se estamos aptos a aprender 

multiplicação e divisão, depois de dominarmos soma e subtração, precisamos de um 

sistema de educação que seja capaz de reconhecer essa evolução individual e 

promover o indivíduo a um novo patamar, sempre estimulante. Como a sociedade é 

um resultado dependente da soma de seus indivíduos (e do meio que a cerca), para 

ser capaz de emergir, ela deve possuir mecanismos que tornem isso possível. Ou 

seja, ela deve ser capaz de satisfazer dinamicamente suas necessidades tangíveis e 

intangíveis respeitando o equilíbrio dinâmico imposto pela natureza. Este é o meio 

para se alcançar a tríplice fundamental. 

 

V. DE NÔMADES ATÉ AQUI 

Olhe para o nosso passado social mais distante, o que geralmente chamamos 

de pré-história. Não vamos entrar em detalhes e precisões técnicas severas, já que 

para esta nossa específica análise precisamos, como de costume, apenas do conceito 

abrangente. Então, o que vemos? Seres humanos caçadores-coletores. Como se define 

isso? Em suma, eram pessoas que comiam os vegetais e caçavam os animais 

disponíveis em determinada região até a sua escassez. Eles não tinham outro modo de 

viver, pois não tinham conhecimento da agricultura e outras atividades que pudessem 

os estabelecer em um só local. Toda vez que os recursos necessários esgotavam-se, ou 

demonstravam se aproximar do fim - ou a presença ameaçadora de predadores mais 

fortes ou desastres naturais a caminho - os colocava em risco, eles obedeciam suas 

necessidades fisiológicas. Ou seja, na falta de tudo o mais, o que manda é sobreviver a 

qualquer custo. E isso significava uma árdua vida de longas jornadas. Eles precisavam 

ir, a pé, até outra região com recursos disponíveis relativamente abundantes que 

saciassem suas necessidades. Uma vez esgotados estes recursos, iniciavam novamente 

outra jornada. 

A vida de nômade era um fardo indescritível quando comparado com nossos 

parâmetros atuais. O dia de amanhã, para eles, era ainda mais incerto do que o é para 

nós hoje. Como precisavam deslocar-se constantemente com suas próprias pernas, às 
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vezes os velhos e fracos ficavam para trás. Não há o que julgarmos com nossa moral de 

hoje em dia. Não se tratava de maldade ou desprezo, pois não podiam fazer diferente. 

Se todos parassem para ajudar os incapazes, a necessidade social tangível de 

sobrevivência era posta em risco. Aliás, o conceito de família era profundamente 

diferente do que conhecemos hoje, irreconhecível como tal. As necessidades sociais 

tangíveis eram sempre priorizadas às intangíveis e às individuais. Como vimos, uma 

condição tão agressiva de escassez de recursos exige tal hierarquia. Se eles não 

tivessem feito isso, você e eu não estaríamos aqui como leitor e escritor. 

Mas vamos continuar nossa retrospectiva histórica. Passo seguinte: os 

agricultores. Lembre-se que estamos analisando o “como” da emergência. Vamos 

continuar a ignorar, por enquanto, “porque” o avanço ocorreu. Neste período 

histórico, a ordem social começou a tomar formas significativamente mais complexas. 

Como os povos desenvolveram o domínio da agricultura, não precisavam mais realizar 

longas viagens fugindo da escassez. 

Sendo assim alguns recursos, pela primeira vez em nossa história, começaram a 

dar os primeiros passos em direção a abundância e eficiência, mesmo que de forma 

muito tímida, é claro. Pense em maçãs, por exemplo, antes eles as comiam enquanto 

estavam disponíveis. Uma vez que acabassem, procuravam outra região. Mas, desde 

então, eles plantavam suas sementes, cultivando macieiras. Assim, não precisavam 

mais se mover constantemente. Eles estavam sendo beneficiados pelo relativo uso 

eficiente dos recursos. Como as localizações dos povos passaram a ser fixas, eles 

puderam explorar melhor o ambiente descobrindo novos frutos, vegetais, animais e 

muitos outros recursos. A complexidade social passava a aumentar, pois a qualidade e 

expectativa de vida tornavam-se também mais duradouras. 

 Com o passar do tempo, as especialidades laborais foram surgindo, muitas 

atividades tornavam-se cada vez mais elaboradas. A constante troca de energia e 

matéria passou a ter um papel cada vez mais centrado nestas iniciantes sociedades 

complexas. Assim, temos cenários em que, por exemplo, foram tornando-se 

abundantes as maçãs, mas ainda escassas as peles. Ou, por exemplo, o tempo de 

colheita de laranjas (a renovação do recurso) era muito mais longo que o do preparo 
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de uma lança afiada. Em outras palavras, os recursos, sendo todos importantes para 

necessidades, começaram a demonstrar um modo de disponibilidade até então 

ignorado. 

Considere que antes, por serem nômades, se houvesse falta de recursos para 

produzir lanças (recurso direto fundamental para a segurança de todos), mas houvesse 

os demais recursos ainda disponíveis, eles podiam optar por ficar à mercê da sorte ou 

mudar-se para outra região. No momento seguinte, quando estão fixos, na falta de um 

recurso, pequenos grupos podem explorar a região em sua busca. Digamos que um 

grupo passou cinco dias em viagem procurando por recursos para fabricar lanças. 

Quando retornam para sua sociedade, o grupo entrega estes recursos àqueles que 

possuem o conhecimento de criar lanças. Com as lanças prontas, se faz a distribuição. 

Contudo, algo inusitado aconteceu. Há mais lanças disponíveis do que pessoas capazes 

de usá-las.  

Um povo, também fixo, não muito distante dali, está passando por uma 

situação oposta. Há escassez de lanças para caça e defesa. Eles sabem que seus 

vizinhos estão com este recurso abundante. O que eles fazem? Eles têm a ideia de 

juntar uma boa quantidade de suas melhores frutas, exclusivas de sua região, e 

oferecê-las em troca de algumas lanças. Este povo certificou-se de guardar as 

sementes para que, no futuro incerto, possam fazer mais trocas com a colheita que há 

por vir. O que esta simplista ilustração nos leva? Ao surgimento do comércio. 

O exemplo que vimos é do tipo troca direta, o que também é chamado de 

escambo. Ele se caracteriza pela troca de um recurso necessário para um (seja 

indivíduo ou grupo) por recursos necessários para outro. Não há uso de nenhum 

intermediário, nem existe nenhuma forma de valor, no sentido de preço. É 

simplesmente uma troca imediata de acordo com as necessidades e disponibilidades 

do momento. 

Como vimos, tudo é emergente. Com o tempo, a situação fica ainda mais 

complexa. Estas trocas, mesmo que precárias, tornaram, pouco a pouco, a vida de 

todos os indivíduos e povos mais confortáveis, mesmo que ainda rudimentarmente. E 

isso nos leva a grupos sociais ainda maiores. A especialização de atividades e o 
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desenvolvimento de recursos atingem graus em que o escambo demonstra sinais de 

obsolescência. 

Digamos que uma tribo tenha se especializado em produzir lanças. Estes 

recursos, produzidos por eles, são os melhores que existem para caçar. Então todos os 

povos da grande região preferem usá-los. Mas não é prático trocar frutas por lanças 

sempre. As lanças são criadas em cerca de uma semana, mas demora cerca de dois 

meses para juntar frutas o suficiente para fazer a troca, suponhamos. 

Há uma manada enorme de animais indo para esta grande região. Todos os 

povos precisam de lanças o quanto antes. Mas aquelas em uso estão muito gastas, 

portanto inapropriadas para a situação. O que eles podem fazer? A grande região em 

que todos se localizam possui uma relativa abundância de pedrinhas coloridas. Eles 

combinam entre si que cada povo ficará com uma quantidade igual destas pedras. 

Estas, por sua vez, funcionarão como representantes dos recursos. Portanto, quando 

um povo desejar obter um recurso de outro, eles dão uma certa quantidade de pedras 

coloridas com a promessa de troca futura. Ou seja, os povos vão com suas pedras 

coloridas até os fabricantes de lanças. Deixam as pedras e voltam com as lanças. Estas 

pedras são uma representação dos recursos, em si nada valem. No futuro, aqueles que 

fabricaram as lanças retornam as pedras para trocar por frutas. De modo bastante 

simplificado, temos o nascimento do dinheiro. E o comércio passa a ganhar formas 

cada vez mais complexas. 

Se acelerarmos esta evolução, passaremos do escambo (a troca direta), para a 

mercadoria moeda (troca indireta), moeda metálica, moeda-papel, papel moeda, para 

chegarmos ao que temos hoje amplamente usada no mundo: a moeda fiduciária. [4] 

Mas detalhes sobre o dinheiro e o modo como nos relacionamos com ele ainda 

iremos deixar um pouco de lado. Precisamos, antes, estudar sobre como obtemos 

atualmente os recursos de que precisamos. É de suma importância termos isso bem 

claro, eliminando qualquer mistificação que nos confunda, se queremos mesmo 

alcançar nossos interesses. 
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Interdependência significa uma dependência mútua. Essa característica é uma 

constante entre todos os seres. Pode-se chamar isto também como simbiose. A vida é 

o resultado de relações íntimas e distantes. O corpo humano, por exemplo, é a soma 

dinâmica de bilhões e bilhões de células. Somos uma magistral organização de vidas 

dentro de vidas. 

A sociedade, sem surpresas, é uma consequência inevitável dessa mesma 

relação de múltiplos níveis. Logo, entender ela é também entender-se. Todos os 

humanos buscam recursos para suas necessidades através de relações diretas e 

indiretas com os demais. Podemos considerar que o coletivo é um grande emaranhado 

de recursos constantemente em movimento. 

Outra característica marcante da vida é a emergência. Os seres se desenvolvem 

desde configurações simples a mais complexas. Isto é resultado da necessidade de 

sobrevivência em um ambiente dinâmico. O ambiente, por sua vez, se desenvolve 

igualmente a uma maior complexidade porque é a soma da relação destes mesmos 

seres emergentes. 

Em linhas gerais podemos ver isto na história humana quando partimos de 

nômades, voltados à sobrevivência de curto prazo, emergindo à atual complexidade 

social. Nesta configuração fomos de uma obtenção de recursos limitada até uma troca 

monetária sofisticada. 
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uito provavelmente este deve ser o capítulo de mais fácil leitura do 

livro, pois vamos tratar de um assunto que ronda nossa vida 

integralmente. É momento de verificarmos o que devemos fazer para, 

nos dias de hoje, satisfazemos nossas necessidades. Então deixo a você uma pergunta: 

 

Em uma palavra, defina o que você precisa para adquirir os recursos que satisfazem 

suas necessidades: 

 

 

I. DINHEIRO É RECURSO? 

 Posso me dar o luxo de adivinhar sua resposta? É “dinheiro”, não é? Se não, por 

favor, entre em contato comigo, pois quero saber qual o seu segredo. Ora, se temos 

fome, usamos dinheiro para comprar comida. Precisamos de moradia, usamos 

dinheiro para pagar por seu aluguel ou prestação. Se desejamos viajar, pagamos por 

avião, hotel, museus, etc. Pagamos por lazer, segurança, transporte, educação, 

higiene, arte, enfim, por tudo. Bastante óbvio, não? 

 “Não, Juliano! Eu planto manjericão num vasinho pendurado na janela de meu 

apartamento, então não pago por esse alimento!”, talvez você observe. Bom, talvez o 

manjericão seja grátis, mas o que você me diz do sistema de fornecimento de água que 

alimenta a planta? De onde veio a terra? E o vasinho? E, mesmo que fosse o caso de 

M 
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ser grátis, o que dizer dos 99,9% dos demais recursos diretos e indiretos que você 

precisa? 

 Pois bem, acabei de falar a palavra que queria trazer para a cá: recurso. Por 

favor, volte brevemente ao capítulo um e releia a definição de recurso, caso tenha 

esquecido.  Agora responda: 

 

Que tipo de recurso é o dinheiro? 

(   ) direto 

 

(   ) indireto 

 

Uma observação: cuidado para não confundir dinheiro com a cédula ou moeda. 

Estes são apenas meios físicos representativos, e não o dinheiro em si. Tanto que é 

cada vez mais comum o dinheiro em circulação nem ao menos existir em forma física. 

Pense no uso de cartões de crédito. Dinheiro é apenas uma ideia. Você não pode tocar 

no dinheiro. E então, o que você faz com o dinheiro frente à fome, por exemplo? Se ele 

fosse um recurso direto, você poderia comê-lo, mesmo que possa não ser uma decisão 

muito sábia. Mas ele é só uma ideia, não há nem como tocá-lo. Então, não, dinheiro 

não é um recurso direto. 

 “Ah! Então acertei em cheio! É um recurso indireto!”, você poderia exclamar. 

Se for o caso, sinto muito, mas também não o é. Talvez você tenha deduzido ser um 

recurso indireto porque podemos ir num restaurante trocar nosso dinheiro pelo 

recurso direto que é a comida. Se foi essa sua dedução, saiba que ela possui um 

equívoco. Vamos conferir isso juntos. 

Considere um cenário: um terremoto derruba sua moradia e você sobreviveu 

debaixo dos destroços. Na verdade, você está preso sozinho em seu quarto. Já aviso de 

antemão que o resgate irá chegar, mas a situação está tão complexa que a equipe de 

bombeiros irá demorar oito dias para resgatá-lo. 
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Em tal situação, é evidente que suas necessidades fisiológicas estão dominando 

suas atitudes. Comer e beber são suas prioridades máximas. Aliás, vamos trazer à tona 

um duro fato da realidade. Água é, na verdade, sua altíssima prioridade. Pois um ser 

humano sobrevive, no máximo, cerca de quatro dias sem este recurso. Se você não 

beber, a equipe de resgate irá encontrar seu cadáver desidratado. Ah sim, só há um 

copo com um mísero restinho d’água, poucas gotas, em seu quarto. E nada mais. E 

você não tem como sair daí. Mas há uma boa notícia! Você tem o hábito de esconder 

dinheiro no colchão. E ele é abundante! Você vai sobreviver? É lógico que não. Você 

tem um escasso recurso direto (pouca água) e um recurso indireto ineficiente (o copo 

não é capaz de trazer água de um reservatório até o seu quarto, por exemplo). Os 

recursos à sua disposição não o colocam numa boa situação de sobrevivência. O 

dinheiro simplesmente não o beneficia em nada. 

“Onde está o equívoco, Juliano?”, você poderia ainda perguntar. Pense em 

outro cenário. Aconteceu o mesmo terremoto, mas desta vez você ficou preso dentro 

de um restaurante. As condições são as mesmas, oito dias para o resgate. Sob os 

destroços está você e o cozinheiro. Há água potável abundante disponível para você 

dois. Mas existe um detalhe, você não tem nenhum tostão na carteira. E agora? 

Mesmo que o recurso seja abundante, você morrerá de sede? Não, não morrerá. 

Mesmo sem dinheiro, você e o cozinheiro bebem tranquilamente enquanto esperam 

pelo resgate. O dinheiro simplesmente não fez nenhuma diferença. 

Mais uma situação: mesmo cenário anterior, mas o cozinheiro está ferido, e 

você é médico. Seu companheiro está com uma fratura exposta em ambos os braços. 

Você possui todos os recursos necessários em uma maleta para ajudá-lo a se 

recuperar. E é isso o que você faz. Concluído, agora ele está fora de perigo. Mas há um 

detalhe, o cozinheiro não possuía dinheiro algum em sua carteira. Tendo os recursos 

diretos e indiretos, você fez o que podia ser feito. O dinheiro não alterou em nada as 

circunstâncias. 

Passada a crise mais grave, vocês sentem fome. A cozinha está inacessível, a 

água disponível vem de um cano direto para o saguão em que vocês se encontram. O 

único alimento é uma lata de um quilo de ervilha. Comer a mesma coisa por dias não é 
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a melhor das opções, mas passar tanto tempo de estômago vazio não é uma 

possibilidade aceitável, ainda mais quando se considera o estado precário da saúde do 

cozinheiro. Então você pega a lata nas mãos e se depara com um lacre que só pode ser 

aberto por uma ferramenta. Ferramenta esta que se encontra na cozinha, inacessível. 

As ervilhas são recursos diretos, a lata e a ferramenta para abri-la, indiretos. O que 

fazer? Você procura por um recurso indireto substituto. Com sorte, você encontra uma 

chave de fenda e, com bastante força, consegue abrir a lata. Vocês comem e a situação 

fica um pouco melhor. Detalhe, sua carteira estava cheia de dinheiro. Preciso dizer? 

Novamente, o dinheiro simplesmente não fez nenhuma diferença. 

 

II. O QUE O DINHEIRO É 

Perceba que o dinheiro não é um recurso indireto. Apesar de você usá-lo para 

comprar coisas, ele, em si, não satisfaz nossas necessidades direta nem indiretamente. 

Se um sujeito queimou-se com uma panela, usa-se uma pomada para diminuir a dor. É 

um recurso direto. Se não há uma pomada na casa, você pode ajudá-lo correndo até a 

farmácia mais próxima (recurso indireto) e comprar a pomada. Mas se, ao chegar lá, 

perceber que deixou a carteira em casa, estará, portanto, sem dinheiro. De que 

adiantará o recurso indireto (farmácia)? O que diferencia as duas situações? Ora, o 

dinheiro é a acessibilidade aos recursos diretos e indiretos. Está claro isto? Apenas 

mais uma vez, seu amigo tem uma queimadura e sofre de uma grande dor que precisa 

de tratamento (necessidade). Você vai até a farmácia (recurso indireto) para comprar 

(acesso) o remédio (recurso direto). Ok, podemos ter demorado para chegar a uma 

conclusão tão simples, mas realmente é muito importante deixar bem evidente a 

diferença entre recursos e acesso. 

 

III. COMO OBTER DINHEIRO? 

E isso nos leva, naturalmente, à pergunta seguinte: e como adquirimos 

acessibilidade? Ou seja, como conseguimos dinheiro? 
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Por favor, finja que sou um alienígena recém chegado que sabe nada sobre a Terra, 

responda para mim, como: 

 

 

É “trabalho”, não? Ou você talvez tenha escrito “emprego”. Enfim, o 

preciosismo da palavra não importa. O fato é que para obtermos dinheiro precisamos 

de um trabalho remunerado, seja como um empregado, profissional liberal, dono de 

negócio, capitalista de risco, etc. O mesmo vale para mendigos, assaltantes e outros 

indivíduos marginalizados. 

Sim, é claro, existe uma diferença significativa entre os dois grupos. No 

primeiro, o método empregado para obter o dinheiro é legitimado pela sociedade. Ou 

seja, nós todos temos uma combinação de que devemos seguir uma série de códigos, 

rituais, regras e ética que definimos como correto e justo para a obtenção do dinheiro. 

O segundo grupo é o que chamamos de desviantes, eles usam uma via não autorizada 

por nós, sociedade geral. 

Não estamos aqui para julgar porque um indivíduo segue esse ou aquele 

caminho. Por ora, vamos apenas esclarecer que o propósito dos indivíduos de ambos 

os grupos é o mesmo. Aquela pessoa que estuda por muitos anos até conquistar um 

diploma de, digamos, engenharia civil, irá trabalhar em troca de acesso (dinheiro). 

Com este, irá trocar por recursos diretos e indiretos que satisfaçam suas necessidades. 

O mesmo vale para os indivíduos do segundo grupo. Um menino de rua, como 

também é um ser vivo, um animal, possui as mesmas necessidades do engenheiro civil 

de antes. A diferença é que o menino não tem trabalho remunerado, não tem acesso 

(dinheiro) aos recursos necessários. Como ele precisa, naturalmente, obedecer suas 

necessidades fisiológicas, acaba obrigado a encontrar um método substituto para 

adquirir comida. Ele pode roubar diretamente um alimento de um restaurante, por 

exemplo, ou pode roubar o dinheiro daqueles que o tem. 
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Ou seja, quem não tem dinheiro, não tem acesso a recursos. Como viver é uma 

condição imposta pela natureza, quem não pode exercer o método legítimo para obter 

acesso (o trabalho remunerado regularizado), simplesmente o fará de modo 

alternativo. E assim temos o fundamento do crime monetário. Mas ainda vamos deixá-

lo de lado. 

A importância do acesso que o dinheiro representa é defendida na constituição 

federal brasileira de 1988. No artigo 7º, temos o seguinte dizer: 

 

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais: [...] salário mínimo, fixado em 

lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às 

de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;” [1*] 

 

O que podemos refletir sobre isso? É estabelecido que o dinheiro é o acesso 

para os recursos vitais. E esse acesso é um direito apenas de quem exerce um trabalho 

remunerado. Veja, não sou apenas eu quem está dizendo isso. É você, eu, aqueles que 

conhecemos e jamais conheceremos: a humanidade. Embora o exemplo da 

constituição federal é brasileiro, o caso não é diferente em outros países. Ou há algum 

país com absoluta ausência de dinheiro? 

 

IV. SEQUÊNCIA DE SATISFAÇÃO 

Como vimos, temos etapas a seguir num ambiente social, indo da necessidade 

até o uso do recurso. Começamos com (1) as necessidades naturais dos seres vivos. 

Depois, (2) usamos nossa força de trabalho mecânica e/ou intelectual. (3) A trocamos 

pelo dinheiro, que faz o papel de acesso. Finalmente, (4) utilizamos o recurso para 

nossa satisfação. E o ciclo, obviamente, não tem fim. As necessidades são infinitas 

enquanto o ser ainda vive, pois viver é precisar. Vamos dar um nome a isso? Pode ser 
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sequência de satisfação. Até mesmo podemos diagramar (fig. 4A) o que acabamos de 

analisar. Veja só: 

 

 

Figura 4A 

 

Assim como no diagrama sobre simbiose (fig. 3A), as setas apontam o caminho 

que o recurso percorre até a satisfação da necessidade. Pense em você pegando uma 

maçã e a levando até sua boca. O movimento que a maçã faz é representado pela seta. 

Ou seja, o recurso chega até a necessidade. Talvez você se pergunte porque esta 

sequencia não está em linha reta. Há um motivo perfeitamente lógico para tal. No 

entanto, só veremos qual é este motivo no capítulo seis, na parte dois. 

 Vamos aproveitar a oportunidade e ilustrar também o que identificamos como 

os caminhos socialmente legítimos e ilegítimos para a sequência de satisfação. Assim, 

o que vemos na figura (fig. 4B)? Salvo em raras exceções (como incapacidade natural, 

civil, etc.), o único caminho socialmente legítimo é obter acesso através do trabalho 

remunerado. A linha reta (a inferior do desenho) representa um caso de roubo direto 

de um recurso. Podemos imaginar como um mendigo roubando pão para comer. O 

traçado logo acima, representa o roubo de dinheiro, o acesso, para então buscar o 

recurso. Roubar uma carteira ou um banco são exemplos deste caso. Há ainda o roubo 

de recursos para transformá-los em acesso que, por sua vez, permitem o consumo do 

recurso necessário. Os exemplos são inúmeros, um viciado em drogas pode roubar 
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uma televisão, vendendo o aparelho, ele obtém o acesso para então chegar à droga 

(recurso direto). 

 

 

Figura 4B 

 

O ponto mais importante deste capítulo é entender a função do dinheiro como 

acesso para obter recursos e também a construção da sequência de satisfação. 

Lembre-se que banir o crime monetário é um de nossos desejos sociais. Ou seja, 

superá-lo é de nosso interesse. Isso não quer dizer que falaremos apenas em crimes 

daqui para frente, muito pelo contrário! Apenas estou constatando que acabamos de 

nos aproximar de um de nossos objetivos. Mas ainda temos um bom caminho para 

entendê-lo mais profundamente, e um caminho ainda mais longo para solucioná-lo. 

Até chegarmos lá, enfrentaremos muitos outros problemas de nosso interesse. 

 

[1*] Pelo uso continuo, as próximas referências à constituição federal brasileira serão 

suprimidas. 
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Apesar de usarmos o dinheiro para obter os recursos de que necessitamos, ele 

em si não satisfaz necessidades. Ou seja, dinheiro não é um recurso nem direto, nem 

indireto. Sua função é definida como acesso restrito à recursos. É uma autorização 

social para a satisfação. O dinheiro não possui qualquer serventia quando os recursos 

necessários (diretos e/ou indiretos) estão ausentes. 

Socialmente há um modo legítimo de obter dinheiro, através do trabalho 

remunerado. Aquele que não cumpre este protocolo faz uso do crime monetário 

(como roubo). A satisfação das necessidades é intrínseca à vida, portanto quem não 

tem trabalho remunerado inevitavelmente será marginalizado por não cumprir tal 

protocolo social. 
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omo você pode ver pelo índice do livro, este é o último capítulo da primeira 

parte. Estamos chegando ao fim do esclarecimento sobre o que nós somos e 

queremos como sociedade. Até agora nossas perspectivas foram apenas de 

levantamento daquilo que nos constitui como pessoas e espécie. Vamos seguir em 

frente. 

 

I. REENTENDENDO ECONOMIA 

Acabamos de conferir a sequência de satisfação. Mas ela é bastante restrita a 

uma perspectiva individual. Além do mais, não considera também como os recursos 

vêm a existir. É hora, então, de ampliarmos nossa perspectiva para o organismo social. 

Então, como podemos visualizar o funcionamento de trabalho e renda na 

sociedade de forma ampla? Felizmente, há um campo de conhecimento que estuda 

exatamente isso: a economia. Mas, antes que seu ânimo possa diminuir, deixe-me 

confessar uma coisa: acho economia muito chata. Ah! Não é seu caso? Você acha 

divertidas aquelas notícias de “setor tal da economia cresce tantos porcento”, “a 

economia do país está em risco de queda” e outras assim? Ou até mesmo aquelas 

fórmulas matemáticas confusas? Pois é, mas eu não gosto. E, ao longo das próximas 

páginas você entenderá muito bem o porquê. 

“Então como vamos conferir o assunto, Juliano?”, você poderia perguntar. 

Lembra-se quando comentei que a sustentabilidade de que precisamos não tem nada 

a ver com o que vemos em jornais? O mesmo vale para economia. De fato, essas 

C 
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características maçantes que acabei de citar não refletem o que economia é de 

verdade. Nós estudaremos este assunto de uma maneira consideravelmente diferente 

do que vemos por aí em jornais, televisão, revistas e livros didáticos. Aliás, a próxima 

parte é inteiramente dedicada à economia. Por ora, vamos nos restringir a defini-la. 

Quero reforçar que, para podermos resolver nossos problemas, para irmos ao 

encontro de nossos interesses, precisamos entender a economia, não há outro modo. 

 

Então, por favor, responda a esta pergunta: para você, o que é economia?  

 

  

Desta vez não vou tentar adivinhar sua resposta. Vou citar especialistas. 

Pesquisando por aí, podemos encontrar que... 

 

“Economia é um estudo da humanidade nos negócios comuns da vida, ela 

analisa a parte da ação individual e social que está intimamente ligada com a 

obtenção e com o uso dos materiais requisitados para o bem-estar.” [1, tradução 

nossa] 

 

Ampla de mais, quase não diz nada. Vamos ver outra: “A palavra ‘economia’ 

deriva do grego oikonomía (de óikos, casa; nómos, lei), que significa a administração 

de uma casa.” [2] Interessante. Sabendo a origem da palavra podemos entender 

melhor seu significado. Mais uma: 

 

“Na Grécia antiga, Economia significava a arte de bem administrar o lar, 

levando-se em conta a renda familiar e os gastos efetuados, durante um período. Em 

seu tratado Ho Oikonomikos, Xenofonte (431-355 a.c.) ensinou as regras básicas para 

a administração de uma casa, para a caça, pesca, agricultura e o manejo dos escravos. 
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Posteriormente, as normas relativas à administração do lar e das terras de um senhor 

em particular foram estendidas à polis (cidade-estado). Modernamente, define-se 

economia como a ciência que estuda o emprego dos recursos escassos, entre usos 

alternativos, com o fim de obter os melhores resultados, seja na produção de bens, ou 

na prestação de serviços.” [3] 

 

II. O CORPO DE TODOS NÓS 

Como podemos chegar a uma definição mais simples, direta e significativa para 

nosso contexto social? Que tal esta? A economia trata de administrar a produção e 

distribuição dos recursos diretos e indiretos que busquem a satisfação social. E o que 

isso significa? Pense de novo na sociedade representada por um único (e gigantesco) 

ser humano. Este ser vivo social sente necessidades tangíveis e intangíveis, como já 

sabemos. Para acabar com sua fome, quais recursos entram em ação? Vamos seguir 

com um exemplo. Para comer, ele usa agricultura, mão-de-obra rural, irrigação, 

fertilizantes, caminhões para a distribuição, motoristas, rodovias, navios, portos, 

alfândega, fiscais, policiais, empresários, fornecedores, vendedores, supermercados, 

funcionários, automóveis particulares, postos de combustível, moradias, construtores 

de moradias, utensílios de cozinha, para então alimentar a sua célula, o indivíduo. 

 Mas o que isso tudo significa? Vamos manter essa lista como exemplo. O 

sistema social tem fome (necessidade tangível), para saciá-la, precisa comer o recurso 

direto (voltemos às maçãs). Toda aquela lista, do ponto de vista social, são alguns dos 

recursos indiretos envolvidos. Ok, mas não é a sociedade em si quem come. Não existe 

uma boca gigantesca pairando sobre a soma de todos nós comendo maçãs, é claro. 

Quem come são os indivíduos. Da mesma forma, quando você come uma maçã, não é 

exatamente você quem come. São suas células. Bom, então pode-se argumentar que 

você é a soma de suas células como um todo. Pois é! É exatamente isso, é difícil 

separar a unidade do todo. Sendo assim, temos que assumir: somos todos um só! 

Mas vamos continuar, deixemos para mais adiante a tangente que esta observação 

proporciona. 
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 Se fome fosse a única necessidade que tivéssemos, não faria sentido viver em 

sociedade. Bastaria que todos os indivíduos plantassem e pronto. Mas não é o caso. 

Um sujeito pode plantar, ele pode ser autossustentável para esta necessidade, mas ele 

precisa de uma moradia. É aí que entra a economia. Ele pega da sociedade os recursos 

necessários para suprir esta necessidade. A economia trata dos recursos numa 

perspectiva aquém do indivíduo. 

 Vamos considerar uma outra necessidade, segurança. Como indivíduos, 

necessitamos de segurança física, por exemplo. O que se faz para saciá-la? Digamos 

que se trata de segurança da sua casa, pode ser algo bem simples mesmo, como a 

fechadura da porta de entrada. Como isso ocorre no sistema social como uma 

necessidade tangível? Assim como tornamos a comida acessível para as pessoas, 

tornamos as portas com fechaduras. Para tal, precisamos de recursos como 

madeireiras, carpinteiros, caminhões, empresários do ramo, lojas para o lar, etc. Acho 

que está clara a linha de raciocínio. 

 Se o fazendeiro especializado em alimentação ficar sem casa, ele não poderá 

cumprir seu papel como um recurso para a sociedade. É função da economia lidar com 

este problema. O fazendeiro precisa de recursos para sua casa. Se aqueles que podem 

gerar esses recursos para o fazendeiro ficarem sem comida, as necessidades sociais 

são prejudicadas. É função da economia operacionalizar a simbiose entre os 

indivíduos para manter a satisfação das necessidades sociais. 

 Reflita: o corpo do sujeito lida com o mundo natural para, com seus braços, 

colher uma maçã e assim acabar com sua fome. Seu corpo é responsável por tornar 

suas ideias e vontades em ação concreta no mundo real. A maçã, o recurso, alimenta 

cada célula que compõe seu corpo. É interesse de cada célula manter-se viva e 

saudável. É também interesse do indivíduo como um todo manter-se vivo e saudável, 

pois suas células são partes fundamentais de sua existência. Para isso acontecer cada 

um cumpre com seu papel específico. 

Se mantivermos uma analogia entre o sistema social e o corpo humano, 

podemos entender o seguinte: cada pessoa é como uma célula social, ou seja, possui 

necessidades próprias. A economia funciona como um corpo social responsável em 
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concretizar em ação a busca pela satisfação social e individual relacionando recursos e 

necessidades. É interesse de cada pessoa manter-se viva e saudável. É também 

interesse da sociedade como um todo manter-se viva e saudável. Em resumo, do 

mesmo modo que um sujeito humano possui um corpo físico, a sociedade possui um 

corpo econômico. 

Preciso trazer à tona uma última analogia sobre o corpo social. Como vimos, 

além da simbiose, há a emergência. Assim como o seu corpo individual cresce e se 

desenvolve da infância, para a explosão hormonal da adolescência e uma maior 

estabilidade na fase adulta, o corpo social também muda. A emergência econômica 

percorreu do escambo, para o uso de intermediários (os antecessores do dinheiro). 

Até este momento, 16h57 do dia 23 de novembro de 2010, quando precisamente 

estas palavras são digitadas em meu computador, o atual estado do corpo social é a 

economia monetária. Nós iremos, ao longo de toda a parte dois, analisar esta 

configuração do corpo econômico social. Então não precisamos nos preocupar agora 

em maiores detalhes e características suas. Vamos seguir em frente. 

 

III. A MENTE DE TODOS NÓS 

Apresentamos o corpo social, mas ainda está faltando alguma coisa. Ah sim, a 

mente! O que seria de um corpo humano sem a mente? Nada. Um completa o outro, 

ora. Como já estabelecemos uma analogia para o corpo social, podemos entender com 

mais facilidade o equivalente do indivíduo na mente social. 

Mas, antes, qual é o papel da mente? Vamos seguir com o exemplo das maçãs. 

O estômago ronca e o indivíduo procura por alguma comida. Depois de muito 

procurar, ele se depara com uma macieira. Mas as maçãs mais acessíveis, logo na 

parte inferior da árvore, estão todas podres. Já as mais altas parecem em bom estado. 

Ele, então, procura por uma alternativa. Depois de vasculhar por todo o terreno, 

encontra um longo graveto seco em determinado lugar. Ele tem a brilhante ideia de 

usar este graveto como uma ferramenta para alcançar as maçãs. Depois de alguns 
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cutucões nas frutas, muitas começam a cair em suas mãos. O sujeito as come e fica 

satisfeito. 

O que aconteceu? Tivemos o caso de sempre, necessidade (fome), recurso 

direto (maçã) e indireto (graveto). Mas como se juntaram os três elementos? Ora, sem 

muitas surpresas, nosso amigo hipotético usou sua mente. Criatividade, dedução, 

observação, enfim, são atributos de responsabilidade da mente. E como podemos ver 

o mesmo no sistema social? Qual seria o equivalente da mente humana individual na 

sociedade? 

 

Qual é a área que trata de tomar decisões sociais? Por favor, responda: 

 

 

No capítulo quatro citamos a constituição federal. Mas o que ela significa em 

termos sociais? Ora, a constituição de um país é a carta magna, é a declaração 

suprema de todas as ordens que irão reger o funcionamento social (mesmo que nem 

sempre). A constituição é, em outras palavras, a mais fundamental das ordens de um 

país. “Então a mente social é a lei, Juliano?”, você poderia perguntar. Não exatamente. 

Pois leis são, em última análise, apenas uma ideia em um pedaço de papel, bem como 

o dinheiro. A pergunta é: quem estabelece as leis e as amplas decisões em geral? São 

os legisladores, obviamente. E o que são os legisladores? Políticos, evidentemente. 

Sabe o que é curioso? Ao pesquisar sobre política, não encontrei uma definição 

formal precisa o suficiente. Os mais diversos teóricos do assunto possuem diferentes 

perspectivas. Isto é inevitável, pois a palavra política pode ser aplicada nas mais 

diversas situações. Mas não vamos seguir este caminho, não nos interessa tais 

especificidades. Vamos, então, usar o dicionário para definir a palavra política. 

Encontramos como “ciência do governo das nações”. E o que podemos ver sobre a 

palavra governo? “Direção, administração”. E como relacionamos com o sistema 

social? Ora, a política trata de administrar os interesses das nações. Mas todo o 

planeta é constituído de nações, e não há como alguém deixar de ser cidadão (se 
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regularmente registrado) de algum país. Mas estamos tratando de humanidade, não 

de países. Então a política cumpre o papel de mente social, tem o poder de decisões 

comum a todos os indivíduos. 

 

IV. A INTERAÇÃO ENTRE MENTE E CORPO SOCIAL 

Como podemos constatar isso? Imagine uma pequena comunidade. Cada 

indivíduo humano é uma célula social. Neste sistema hipotético só há duas 

necessidades tangíveis, comer maçãs e beber suco de laranja. O corpo econômico trata 

de organizar o fluxo de maçãs e sucos entre cada uma das células. Isto está 

acontecendo de forma harmoniosa e completa, pois a mente social estabeleceu que 

todas as células (pessoas) têm o direito de comer e beber. Agora vamos bagunçar um 

pouco a situação. Digamos que a mente social decide aumentar a quantidade de 

maçãs disponíveis. O corpo econômico deverá obedecer a ordem da mente alterando 

sua configuração de tal modo a suprir a expectativa. 

Sim, há de se admitir que é um exemplo muito raso, mas não é hora de 

esgotarmos o funcionamento da mente política social. A parte quatro do livro será 

dedicada inteiramente a ela. Como estamos prestes a estudar mais profundamente o 

corpo social, não é sábio incentivar confusões desnecessárias. 

 

V. SOMOS CÉLULAS SOCIAIS 

Vamos diagramar (fig. 5A) o que acabamos de analisar. O poder das imagens 

auxilia nossa capacidade cognitiva. 

Cada indivíduo humano, você, eu, todos que conhecemos e jamais 

conheceremos, cumprem com seus papéis de células. Temos necessidades particulares 

de fisiologia, de segurança, de afeto, de estima e autorealização. Todas nossas ações 

são voltadas a preencher esses interesses do melhor modo possível. Como indivíduos 

sãos, temos interesse em manter-nos vivos e saudáveis. Porém, cada indivíduo, para 

alcançar este interesse, precisa se relacionar com seu meio, pois nenhum ser vivo é 
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autossuficiente. E é aí que se estabelece a função do sistema social e suas 

necessidades tangíveis e intangíveis. É de suma importância entender a sociedade 

como um todo, muito além da simples soma de suas células humanas. 

 

 

Figura 5A 

Corpo e mente social composto por indivíduos humanos, as células sociais. 

 

  Numa perspectiva mais ampla, quando consideramos o sistema social, também 

encontramos um único e complexo ser vivo. Do mesmo modo, a sociedade possui 

interesse em manter-se viva e saudável. Todas suas ações buscam a satisfação de 

necessidades tangíveis (diretamente relacionadas com o mundo físico) e intangíveis 
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(relacionadas com ideias e sentimentos, relações entre pessoas). Assim como o 

indivíduo possui um corpo que interage com o mundo e uma mente que toma 

decisões, a sociedade possui um corpo econômico e uma mente política que interage 

com a natureza e os recursos planetários. E todas as partes se relacionam 

interdependemente, formando um todo simbiótico, sempre em busca do equilíbrio 

dinâmico, emergente e dependente da tríplice fundamental.  

Possivelmente você pode ter muitas dúvidas sobre a declaração do interesse 

social em buscar sua plena satisfação. Pois claramente não é o que vemos por aí. Do 

contrário, não teríamos feito nossa lista de interesses. Mas para podermos tratar da 

mente política precisamos primeiro entender o corpo econômico mais a fundo. Peço 

que guarde suas dúvidas para o momento certo. É hora de seguirmos para a parte 

dois. 
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Aquilo que tratamos diariamente sobre economia não serve neste estudo, pois 

é demasiadamente focada em suas operações. Precisamos fazer uma investigação na 

raiz de sua função. Assim chegamos à economia como o corpo social da humanidade. É 

uma abstração estratégica que lida com o manejo dos recursos para a satisfação das 

pessoas. É o modo de compreender o fluxo de recursos entre nós. O atual corpo social 

é a economia monetária. 

De mesmo modo, temos a mente social, uma abstração estratégica que lida 

com a decisão sobre como a economia funcionará. Chamamos a mente social também 

de política. 

Política e economia são interrelacionadas, uma sustenta a outra. Todos os 

indivíduos humanos são integrantes da mente e corpo social. Nesta perspectiva 

generalista as pessoas são compreendidas como células sociais de um organismo 

maior do que a soma de suas partes: a humanidade. 
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A 
Abundância 

Quando há recursos em igual ou superior quantidade para a necessidade em 

questão. 

 
Amor 

A atitude de resolver problemas ao alcance do indivíduo, sejam quais forem. 

Pode ser entendido como sinônimo para responsabilidade. 

 Amor condicional 

Ação solucionadora de problemas limitada ao reducionismo. 

 
Amor incondicional 

Ação solucionadora de problemas baseada em interdependência empática, 

generalista. 

B 
Barbárie 

Realidade social sob escassez técnica generalizada com relativa participação de 

máquinas nos processos econômicos. Células sociais organizadas em grupos 

assentados em posturas antagônicas com relativa cooperação interna. 

C 

Civilização 

Realidade social sob a tríplice fundamental, com ampla participação de máquinas 

nos processos econômicos. Uma relação social com amor incondicional, as 

células sociais desenvolvem livremente suas subjetividades. É composta por 

política científica e economia baseada em recursos. 

 Corpo social 

O mesmo que economia. 

 
Célula social 

O indivíduo, a pessoa. É quem constitui parte do organismo maior, a 

humanidade. 

 Cosmos 

O mesmo que natureza. 

D 
Debate 

Embate verbal, composto por opiniões pessoais e perspectivas reducionistas 

e/ou superficiais. 

 
Desenvolvimento Subjetivo 

Atividades gerais baseadas em tecnologias subjetivas. A expressão de ser, de 

viver, da célula social. O prazer de estar vivo. 

 
Desenvolvimento Técnico 

Andamento progressivamente mais complexo e exponencial baseado em fatos 

testáveis e de acesso comum a todos. Produção de tecnologias científicas. 
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Diálogo 

Conversa aberta, baseada em fatos, que permite chegar a uma conclusão 

conjunta. 

 Dinheiro 

Acesso restrito a recursos escassos. 

 Discussão 

O mesmo que debate. 

E 
Economia 

Abstração estratégica que lida com a soma dos recursos em movimentos de 

exploração, produção e distribuição entre as células sociais. 

 
Economia baseada em recursos 

Quando recursos são tratados sem propriedade, o acesso a estes é universal. É 

uma configuração sustentada na tríplice fundamental, parte da civilização. 

 
Economia monetária 

Quando recursos são tratados como propriedade de indivíduos, o acesso a estes 

é restrito. É uma configuração sustentada pela ausência da tríplice fundamental. 

 
Eficiência 

Quando o recurso satisfaz adequadamente a necessidade, de acordo com 

parâmetros de saúde. 

 
Emergência 

O ato de emergir, tornar-se mais complexo. Um organismo progressivamente 

composto de relações mais intrincadas, estáveis e seguras. 

 
Esquizofrenia social 

Distúrbio em que a humanidade não possui uma relação saudável entre política e 

economia. É um descompasso entre o ato de poder e fazer, ou seja, que não 

utiliza recursos para satisfazer necessidades sociais. Ausência de saúde. 

 

Estado grave 

Células sociais sem saúde, mas em estado técnico e subjetivo relativamente 

estável. Humanos que não sofrem ameaça imediata por falta de recursos 

tangíveis para satisfação de ordem fisiológica. Nesta categoria estão todas as 

pessoas do mundo à exceção daquelas no estado gravíssimo. 

 
Estado gravíssimo 

Células sociais sob a hierarquia das necessidades fisiológicas, sofrem 

intensamente e geralmente morrem por questões técnicas facilmente 

solucionáveis. Geralmente são reconhecidos como miseráveis. 

F 
Fluxo monetário 

É o conceito dado ao dinheiro circulando na economia. A troca monetária entre 

as células sociais. 
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Fluxo real 

É o conceito dado aos recursos circulando na economia. A movimentação dos 

recursos entre as células sociais. 

G 

Generalismo 

É a ciência do todo. Engloba todas as demais ciências reconhecendo a relação dos 

conhecimentos técnicos e subjetivos numa organização interdependente, 

permitindo o progresso holístico da humanidade nas relações entre os indivíduos 

consigo, com o meio social, com o planeta e demais seres. Ciência que 

dinamicamente sistematiza todo o universo humanamente conhecido. 

H Humanidade 

A soma simbiótica de todas as células sociais. 

I Interdependência 

Relação de dependência mútua, coexistência. 

M Mente social 

O mesmo que política. 

 

Método científico 

Uma investigação aberta, cooperativa, livre de julgamentos e preconceitos para 

se compreender os processos da natureza. É a forma de manter a humanidade 

constantemente atualizada sobre atos saudáveis. É o meio para a compreensão 

de problemas. 

N 
Natureza 

Tudo o que há na existência, todos os elementos, matéria, energia, sejam 

conhecidos, especulados, compreendidos ou não. É o todo do qual tudo 

pertence. 

 Necessidade 

A condição de estar vivo, a dependência por recursos, a condição de trabalhar. 

 
Necessidades sociais intangíveis 

Abstração da soma das necessidades das células sociais a serem satisfeitas por 

tecnologias subjetivas. São as relações entre pessoas. 

 
Necessidades sociais tangíveis 

Abstração da soma das necessidades das células sociais a serem satisfeitas por 

tecnologias científicas. São relações técnicas, objetivas. 

O 
Obsolescência planejada 

É a estratégia de projetar recursos para serem comprados e vendidos de modo a 

manter o fluxo monetário incessante. 

 
Obsolescência psicológica 

Quando recursos tangíveis sofrem incentivos para serem intencionalmente 

desperdiçados. 
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Obsolescência utilitária 

Quando recursos tangíveis são produzidos intencionalmente com materiais de 

qualidade inferior. 

 
Opinião 

Uma conclusão sem sustentação em argumentos abertos à reprodução, sem 

investigação objetiva, inibidora de cooperação. 

P 
Política 

Abstração estratégica que lida com a soma das projeções, emoções, teorias, 

percepções, ideias, etc. das células sociais. 

 

Política científica 

Relações sem poder subjetivo e hierarquia, com base em diálogos, adaptação e 

cientificidade. Quando decisões socais são definidas por base de investigação 

aberta. Amplo uso do método científico. Parte integrante da civilização. Relação 

cooperativa entre as células sociais. 

 

Política subjetiva 

Relações de poder entre dominadores e dominados, hierarquia, tradição e 

pseudociência. Quando decisões socais são definidas por base em opiniões. 

Amplo uso de coerção e relativismos (como moral, justiça social, etc.). Relação 

antagônica entre as células sociais. 

R 
Realidade social 

O resultado da soma da economia e política. Identifica o universo humano dado 

como real e/ou seguro de determinada época. 

 Recurso 

Qualquer coisa que satisfaça necessidades. 

 
Recurso direto 

Aquilo que satisfaz especificamente a necessidade em questão. Por exemplo, 

água para a sede. 

 
Recurso indireto 

É o intermediário que dá suporte ao recurso direto. Sua função é facilitar a 

satisfação obtida com a união do recurso direto e a necessidade. Por exemplo, 

um copo para armazenar água que, por sua vez, satisfaz a sede. 

 
Recurso intangível 

Aquilo que satisfaz necessidades de ordem subjetiva, como as relações entre 

pessoas. 

 
Recurso tangível 

Aquilo que satisfaz necessidades de ordem técnica, como a relação da pessoa 

com água. 
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Relevância 

Aquilo que permite a compreensão da causa do problema de desunião da 

espécie humana e/ou promove sua união. Ou seja, qualquer recurso saudável, 

pois torna possível a tríplice fundamental, em maior ou menor nível. 

 
Resíduo 

Na perspectiva do organismo que satisfaz sua necessidade, é a consequência do 

consumo de recurso. 

S 
Saúde 

Estado em que se faz o uso imediato dos melhores recursos à disposição na 

busca por soluções. É o trabalho em dinamicamente manter real a tríplice 

fundamental. 

 
Selvageria 

Realidade social sob escassez técnica generalizada com quase ausência de 

máquinas nos processos econômicos. Células sociais organizadas em grupos 

nômades muito pequenos com relativo antagonismo e cooperação interna. 

 Simbiose 

O mesmo que interdependência. 

 
Sustentabilidade 

Quando os recursos são preservados e distribuídos para a satisfação dinâmica de 

todos os organismos, seja no tempo presente e futuro. 

T 
Tecnologia 

Projeção do indivíduo em organizar, classificar e/ou manipular os elementos da 

natureza. 

 
Tecnologia científica 

Projeção dos indivíduos em organizar, classificar e/ou manipular os elementos da 

natureza de modo que o resultado seja de acesso comum a todos. Fruto do 

desenvolvimento técnico. Satisfaz necessidades sociais tangíveis. 

 
Tecnologia subjetiva 

Projeção dos indivíduos em organizar, classificar e/ou manipular os elementos da 

natureza de modo que o resultado seja de acesso a um ou alguns. Fruto do 

desenvolvimento subjetivo. Satisfaz necessidades sociais intangíveis. 

 
Teoria 

Conjunto de explicações mais seguras sobre determinado fenômeno sustentadas 

em fatos e evidências. Conclusões de livre acesso ao entendimento. 

 Tríplice fundamental 

A união interdependente de abundância, eficiência e sustentabilidade. 

U Universo 

O mesmo que natureza. 
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