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Epígrafe

Algumas pessoas formam uma ideia equivocada de
que, se os outros conquistam direitos, elas irão perder
o que acreditam ser seus direitos, mas que, em realidade, são uns privilégios. Os direitos humanos são uma
prática de vida, um estado da mente. À criança se deve
ensiná-los desde a primeira infância.
(Margarida Genevois, socióloga).
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Apresentação

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro - SSF /
RIO está cumprindo seu segundo ano de expressão. Nosso
perfil se mostra mais afirmativo, onde nos encontramos
com o nosso compromisso em promover e desenvolver as
atividades pedagógicas no campo da Sociologia e Direitos
humanos.
A presente publicação visa contribuir com material
para uma oficina de sociologia e para o ensino, em conformidade com nossa orientação já proporcionada na página
principal da Web de SSF / RIO, inclusive as postagens e os
eBooks lá relacionados.
Para os sociólogos sem fronteiras, abraçar a causa
dos direitos humanos significa, simplesmente, ajudar os
que deles necessitam, seja porque não os desfrutam ou
porque os tenham gravemente cerceados. Os sociólogos
estão especialmente dotados para isso, ao ser a profissão
que tem grande informação sobre os determinismos sociais e uma metodologia de análise muito depurada. O passo
seguinte, comprometer-se com essa causa, resulta quase
inevitável, sem necessidade de amparar-se em definições
políticas prévias.
A Educação é essencial para a realização dos direitos
humanos e as liberdades fundamentais – compreendidas
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especialmente na primeira geração –, e contribui significativamente para promover a igualdade, prevenir os conflitos
e as violações, e fomentar a participação e os processos democráticos. A longo prazo, todas as pessoas aprendem a ser
tolerantes, a respeitar a dignidade dos demais e os meios e
arbítrios de assegurar esse respeito em todas as sociedades.
O apelo histórico da Conferência Mundial de Direitos humanos, celebrada em Viena em 1993, insta a todos os
Estados e instituições que incluam os direitos humanos, o
direito humanitário, a democracia e o Estado de Direito
como temas dos planos de estudos de todas as instituições
de ensino.

***
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Introdução: Sociologia e Direitos humanos

O presente artigo é uma forma de cooperação junto aos atuais esforços da sociedade democrática em participar do programa mundial para a Educação em direitos humanos
(WPHRE) [i].
Tem por objetivo esboçar algumas linhas de reflexão
sobre os conteúdos de sociologia e direitos humanos, para
desenvolvimento em uma oficina de sociologia e em um
curso de formação. Visa a aplicação na questão da diferença
em face dos temas ideológicos, a que examina sob os aspectos seguintes: (a) em torno do problema do individualismo
no Século XX, em relação ao qual, erroneamente, alguns publicistas acusam a presumida ligação dos direitos humanos,
em razão desses últimos, inicialmente, centrarem seu foco
no indivíduo; (b) em referência ao impacto das técnicas de
informação e comunicação – TICs, que não somente potencializam a indispensável liberdade de expressão, mas põem
em relevo a difusão dos direitos humanos e suas violações.
Obviamente, o método utilizado nesse trabalho é
uma aplicação da sociologia, e consiste em situar a matéria
no marco da realidade social e histórica. Nada obstante,
essa orientação não significa privilegiar a conhecida classificação em três gerações de direitos humanos, preferida
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por muitos sociólogos, em detrimento do enfoque multidimensional.
O elemento da solidariedade internacional

Pelo contrário. Desde o ponto de vista do pluralismo
efetivo da realidade social, diferenciado em escalas, quadros
sociais e procedimentos dialéticos, o aspecto multidimensional dos direitos humanos em sua interpenetração, afirmando-se uns pelos outros, não poderia permanecer em segundo plano. A multidimensionalidade implica o elemento
da solidariedade internacional, posto em foco pela terceira
geração dos direitos humanos ao abranger os direitos que
avançam mais além do âmbito civil e social. Ademais, conta,
igualmente, o amplo espectro dos direitos grupais e coletivos, os quais, dentre outros, propugnam a consecução de
um nível de vida adequado.
Junto aos tópicos debatidos aqui, se observou que a
era das tecnologias da informação e comunicação – TICs favorece a tendência para a retomada do utilitarismo, como
doutrina de recorte moral, e que esse fato deve ser levado
em conta como obstáculo no estudo dos direitos humanos
desde o ponto de vista sociológico.
Basta lembrar que, igualmente aos adeptos do atomismo, no utilitarismo prevalece a visão da sociedade feita
unicamente de indivíduos para a realização de fins que são
primariamente os fins individuais, o que leva a reencontrar
a proposição conservadora de que “não há tal coisa como
uma sociedade”, e, por extensão, nada do direito internacional à solidariedade [ii].
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Caráter indispensável do WPHRE

Caráter indispensável de um programa educativo
como o Programa Mundial para a Educação em Direitos humanos / World Programme for Human Rights Education
(WPHRE) diante do impacto pró utilitarismo doutrinal resultante das TICs.
Em consequência, desse impacto para o utilitarismo doutrinal resultante das TICs, podem ver claramente o status indispensável de um programa educativo
como o aludido Programa Mundial para a Educação em
Direitos humanos / World Programme for Human Rights Education – WPHRE [iii]. Trata-se de fomentar a tomada de consciência e promover, junto ao jornalismo e aos meios de comunicação, a vinculação aos direitos humanos. Desiderato
tanto mais estimado quanto as formas de participação social, no contexto de uma era de tecnologias de informação
e comunicação – TICs, passam por um modelo de compartilhamento [iv].
Sem embargo, na medida em que o utilitarismo doutrinal e o atomismo social podem servir de cobertura e justificação para as posições pró mercadorização das relações sociais [v] – que é uma serventia claramente prejudicial à universalização dos direitos humanos – revela-se uma situação
igualmente desfavorável aos titulares de direitos, e à percepção dos comportamentos e representações geradoras de violações, inclusive as imagens depreciativas de outros [vi].
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Como sabem, no contexto das desigualdades sociais, muitas pessoas têm uma ideia equivocada de que, se os
outros estão a lograr direitos, irão elas perder o que creem
ser seus direitos, mas, em verdade, são privilégios. Em consequência, nota-se a relevância da crítica psicossociológica, tanto mais indispensável quanto as imagens depreciativas permanecem dissimuladas ou disfarçadas nas hierarquias sociais combinadas com a distribuição compulsiva de vantagem competitiva [vii].
O direito de saber

Seja como for, na medida em que o direito de saber é
um requisito para a liberdade de pensamento e de consciência, assim como a liberdade de pensamento e a liberdade
de expressão formam as condições necessárias para a liberdade de acesso à informação, podem dizer que a Educação
em direitos humanos se desenvolve basicamente na liberdade de expressão e reunião.
A falsa alternativa da moral e da política

Por último, o tópico no qual a miúdo se debate a
questão de saber se os direitos humanos são de matiz moral
ou têm coloração político ideológica é um plano complexo,
que também tem seu lugar neste artigo, porém com poucas
linhas, já que essa alternativa da moral ou da política deixa
de existir uma vez admitido que a ação na qual os organismos do Estado de Direito estão participando e estão promovendo é a ação pública, cujo marco de referência é a sociedade democrática e não o aparato do Estado [viii]
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Isto significa que, em lugar dos temas ideológicos –
como, por exemplo, o papel do Estado nacional (sobreposto
ao Estado de Direito), a participação nos partidos políticos,
etc. –, os temas coletivos reais, inclusive as relações com os
outros, com os grupos, classes, sociedades globais, devem
ser postos em relevo, já que são esses temas coletivos e não
os primeiros, que trazem consigo os obstáculos reais à universalização dos direitos humanos, tais como as desigualdades sociais, a degradação do meio ambiente, os desastres
ambientais – inclusive as guerras, os eventos naturais e os
de saúde pública –, e a necessidade de saneamento.
Por sua vez, essa referência aos elementos da sociedade democrática emerge com força desde a perspectiva de
aprofundamento da educação em direitos humanos, a qual,
ademais dos sistemas de ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, é orientada para a capacitação de professores e
funcionários públicos, incluídos os militares, e alcança os
jornalistas e profissionais dos meios de comunicação.
Tendo em vista essa dimensão transversal corretamente desenhada no mencionado Programa Mundial para a
Educação em Direitos humanos / World Programme for Human Rights Education – WPHRE , já podem compreender que,
como consequência disso, o fator que imprime o conteúdo
dos direitos humanos não é primordialmente um elenco de
medidas com a mesma maneira (recursos técnicos e articulação de interesses) das que se aplicam geralmente para pôr
em obra, por exemplo, uma estratégia diferenciada de ação
económica para o desenvolvimento, ainda que as metas respeitem e valorem a população civil de baixos ingressos,
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/RIO)
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como é amplamente desejável. Porém, o fator que imprime
o conteúdo dos direitos humanos suscita, como primordial,
a tomada de consciência dos obstáculos efetivos à universalização. Em decorrência, nota-se a relevância da sociologia e da psicologia coletiva que ela traz, na prática de caráter pedagógico que, então, se delineia.
A falsa orientação sobre o Estado Nacional

Por sua vez, a tentativa exagerada em reduzir o desafio de promover a universalização dos direitos humanos à
questão ideológica do papel do Estado Nacional, tem pouco
aproveitamento quando se trata de comportamento e consciência coletiva.
Em verdade, ao desprezarem o potencial das novas
formas de participação social suscitadas pelas TICs, vários
publicistas desacreditam a possibilidade de universalização
dos direitos humanos (com a redução das violações em escala global) y, em razão desse ceticismo, sustentam, equivocadamente, que a atuação estatal na promoção, garantia e reparação dos direitos humanos, ao desenvolver-se como somente mais uma das políticas públicas, deveria servir aos ditames do pensamento ideológico do grupo do governo.
Aventa-se, nesse caso, uma falsa orientação, que não
é mais do que uma mistificação das teorias de hegemonia.
Com efeito, ainda que integrados no domínio jurídico interno dos Estados membros das Nações Unidas, os direitos
humanos procedem dessas últimas, como blocos de sociedades globais, e, por essa razão, constituem fator de apaziguamento dos grupos e de reconhecimento das populações
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/RIO)
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civis. Ademais, se mostram historicamente arraigados nas
intermediações das sociedades democráticas, e não há maneira de utilizá-los para fins distintos de sua universalização. Na hipótese contrária, se perderá a liberdade intelectual e de expressão que é crítica para os mesmos.
O presente artigo, ao revalorizar as atividades da sociedade democrática que contemplam o psiquismo coletivo,
como a mencionada liberdade intelectual e de expressão (inclusive as ações pedagógicas), põe em relevo a diferença dos
direitos humanos e a especificidade transversal de seus temas, que não devem confundir aos temas ideológicos, posto
que os temas de direitos humanos não servem de trampolim
para os projetos de poder e hegemonia.
Dirigido para a cooperação com o mencionado programa mundial para a Educação em direitos humanos, neste
trabalho se compartilha a compreensão de que, como procedimento eficaz na universalização, a Educação nessa área
contribui a combinar os programas e políticas de direitos humanos, por um lado, e as ações pedagógicas, por outro lado.
***
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Primeiro Ponto: as sociedades democráticas

Antes de qualquer premissa de pensamento ideológico e interesse do Estado, é indispensável manter o foco na
complexidade da experiência humana, para abraçar a causa
dos direitos humanos proclamados nos três atos fundamentais das Nações Unidas seguintes: (1) – Declaração Universal dos Direitos humanos / Universal Declaration of Human
Rights - UDHR, adotada em 1948; (2) – Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos / International Covenant on
Civil and Political Rights – ICCPR, 1966; (3) – Convenção Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais / International Covenant on Economic, Social, and Cultural RightsICESCR, também de 1966.
A crítica exagerada de que os direitos humanos perpetuam o individualismo ou a moral individualista
deixa de lado as diferenças específicas, e trata de projetar
uma identificação errónea dos direitos humanos com a ideologia neoliberal. Entretanto, tal diferença existe, e pode ser
resumida na seguinte observação: o fato de que as pessoas tenham interesse próprio quando participam nas relações sociais não
significa a busca do lucro, não significa que estão lá para ganhar mais
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dinheiro. Esse interesse expressa sua aspiração ao bem-estar e pode
ser o desejo de realizar obras, participar e ampliar seus conhecimentos
e experiências.
A moralidade individualista não é um mal em si.
Tampouco o fato de que os direitos humanos fortalecem o
indivíduo como foco de aspirações aos valores não significa
uma imposição do individualismo, como pilar de algum
projeto de hegemonia cultural, algum existencialismo, socialismo não coletivista, e muito menos neoliberalismo.
Ainda que possam descobrir ali orientações filosóficas, não há nenhuma doutrina de antemão que enquadre estrategicamente a Declaração Universal dos Direitos humanos – UDHR em um projeto de hegemonia. Existe somente
o compromisso internacional e a atitude solidária das sociedades democráticas em promover, assegurar, reparar os direitos humanos proclamados pelas Nações Unidas.
Assim, pode ler no Preâmbulo da referida UDHR, o
seguinte: “A Assembleia Geral proclama a presente Declaração
Universal de Direitos humanos como ideal comum pelo qual todos os
povos e nações devem esforçar-se, a fim de que, tanto os indivíduos
quanto as instituições, inspirando-se constantemente nela, promovam, mediante o ensino e a Educação, o respeito a esses direitos e liberdades, e assegurem, por medidas progressivas de caráter nacional
e internacional, seu reconhecimento e aplicação universais e efetivos,
tanto entre os povos dos Estados membros quanto entre os dos territórios colocados sob sua jurisdição.
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O problema dos valores

(Em uma leitura sociológica)
Sem embargo, permanece o fato de que, ao fortalecer
o indivíduo como aspiração aos valores, os direitos humanos põem em perspectiva uma ou várias moralidades individualistas, e, por essa via, seria compatível ou, inclusive,
favoreceria a algum existencialismo, socialismo não coletivista, neoliberalismo. Poderia ser assim, talvez, se os valores
proclamados não houvessem sido reconhecidos, em modo
justo, em função da liberdade humana eficaz.
Esse ponto é irredutível, e se sobrepõe a toda a representação de que os direitos humanos possam servir de
antemão a uma orientação de hegemonia cultural. Para
compreender essa irredutibilidade, é suficiente prestar
atenção ao referido Preâmbulo da Declaração Universal de
Direitos Humanos / Universal Declaration of Human Rights –
UDHR, cujo parágrafo segundo põe em foco as liberdades
essenciais [ix], que se afirmam de elas próprias na experiência humana e na base de todos os valores reconhecidos nos
direitos humanos tomados em conjunto, a saber: a liberdade de falar e crer e a liberdade de não temer e querer /
freedom of speech and belief and freedom from fear and want.
Nesse sentido de liberdade humana consciente, deve
ter em conta que, antes de qualquer orientação metamoral
(Kant, Hegel, Spinoza, Durkheim), em que um mundo espiritual se realiza no mundo temporal [x], o problema dos
valores desde o ponto de vista da sociologia – os valores em
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obras de civilização [xi] – são incluídos como os escalões que
dirigem a elevação libertadora.
A Experiência Moral na liberdade efetiva

Desde o ponto de vista sociológico assim entendido,
o conhecimento dos critérios morais se torna concreto,
como reflexão posterior sobre o ato moral diretamente vivido, implicando os valores vislumbrados no calor da ação
mesma. Além de não se enquadrar em nenhuma doutrina
prévia, essa ação moral criadora de seus próprios critérios
está em direta oposição a qualquer filosofia da história, e à
crença no progresso automático, com o acréscimo de que a
especificidade da experiência moral assim efetuada se verifica exatamente como reconhecimento, isto é, ação participativa nos distintos graus do esforço coletivo (entendido
este último como tentativa de realização), ou, em uma sentença, “ a vontade com os olhos abertos nas trevas” [xii].

A elevação libertadora

Na leitura sociológica, a base dessa experiência moral específica é a teoria da intuição da vontade guiada por
suas próprias luzes, a que se pode chegar por meio da concepção dinâmica de toda a moralidade efetiva, em três níveis em profundidade ou escalões (paliers): (a) como superação contínua do adquirido; (b) como recriação permanente dos Nós-outros e de outros; (c) como moralidade de
ação e de aspiração participando na liberdade criadora
pelo próprio esforço incessante dos Nós-outros [xiii]
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Trata-se de concepção dinâmica resumida na seguinte fórmula de Henri Bérgson (1859-1941): < para que a
consciência se distinguisse do ‘já feito’ e se aplicasse ao que
‘se está em vias de fazer’ seria necessário que, retornando-se
e retorcendo-se sobre si, a faculdade de ver constituísse uma
única unidade com o ato de querer >. Na ação livre, ao lançarse para adiante, se tem a consciência dos motivos e dos móveis em via de se tornarem ambos idênticos [xiv].
Essa teoria da intuição da vontade é não somente a
base da especificidade da experiência moral, mas o que caracteriza essa especificidade é a própria liberdade consciente. Vale dizer, assim como há diferentes espessuras da
duração e variada intensidade da liberdade, há igualmente
diferentes graus de vontade consciente, a qual se faz cada
vez mais livre, entra em elevação libertadora, na medida em
que: (a) vai mais além da eleição entre as alternativas, por
exercício da decisão; (b) supera a própria decisão voluntária,
mediante o exercício da vontade propriamente criadora.
Desta forma, a moral de criação que é possível tirar
de Bérgson, encontra fundamento para prosseguir sua realização nos referidos escalões ou patamares (paliers) em
profundidade da realidade social. É a liberdade situada no
miolo da vida humana consciente [xv].
Para compreender melhor o problema dos valores, tomados como escalões que dirigem a elevação libertadora, devem ter em conta que, sendo o desejo uma tendência (para a
realização) expressa na obras de civilização, a vontade por
sua vez não é mais do que a mesma tendência acompanhada
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/RIO)
http://leiturasociologica.wordpress.com/

Sociologia para a Mentalidade dos Direitos Humanos
Jacob (J.) Lumier
25

da consciência: o desejo e a vontade não se pode pô-los em
oposição um à outra, como nas filosofias metamorais, isso em
razão de que eles não são mais do que graus do mesmo processus de realização, de tal sorte que há entre eles uma gradação dos níveis intermediários.
O problema da liberdade intelectual

Toda a pessoa tem o direito à liberdade de opinião e
expressão; esse direito inclui a liberdade de defender opiniões sem interferência e de buscar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de comunicação e sem
consideração de fronteiras. / Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media
and regardless of frontiers. (Art. 19 UDHR) [xvi].
Trata-se da liberdade de expressão em seu sentido
mais efetivo, como liberdade intelectual – para recordar o
conceito desdogmatizador de Spinoza [Baruch Spinoza, 1632
- 1677] –, liberdade exercida com anterioridade histórica
aos mass media e não com dependência deles. Quer dizer, a
liberdade de expressão orientada para o efetivismo, como
elemento das liberdades, como o caráter humano das liberdades [xvii]; o efetivismo tal como se diferencia lá onde vem
a ser afirmada a concepção dinâmica da experiência moral.
Desta forma, em paralelo com a anteriormente referida teoria da intuição da vontade, Spinoza, pensador da
liberdade intelectual, guarda interesse para o sociólogo
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. Pode dizer que o jusnaturalismo desse pensador avançou na antecipação das liberdades essenciais, que se afirmam delas próprias antes de toda a projeção e representação, às quais todo o humano chega na sua experiência e
por sua experiência.
Ao conceber que a liberdade intelectual é absoluta e
não pode ser refreada nem restringida desde o exterior, o
filósofo deixou uma referência para a ética racional que
Max Weber muito apreciou. Por outras palavras, somente
a moralidade racional investida do tipo prudente e sábio
dispõe das condições indispensáveis para conter a progressão absoluta da liberdade intelectual, perante um soberano
tido como incapaz de manobrar contra ela ou de lhe definir
os seus ambientes. Por sua vez, superar o jusnaturalismo
implica compreender as funções intelectuais, a fim de situar
adequadamente a liberdade efetiva.
De fato, a referência das funções intelectuais está
bem marcada na sociologia do conhecimento, que põe em
relevo a diferenciação entre, por um lado, o plano dos estados mentais – inclusive as representações e a memória, assim como as opiniões coletivas [xix] – e, por outro lado, a intervenção dos atos mentais, sejam coletivos sejam individuais. Notem que, no solo dessa diferenciação, os atos são: (a)
as experiências mais ou menos imediatas, cujos casos limites são as intuições intelectuais, que fazem participar diretamente no real; (b) os juízos.
Notem que ambos, experiências intuitivas e juízos,
são as manifestações as mais intensas da consciência aberta
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às influências do ambiente, e se pode dizer que os atos mentais se manifestam na implicação mútua entre as experiências de participar no real e os juízos dessa maneira tornados
cognitivos, dos quais as atitudes, como disposições para reagir, são os focos primários [xx]. A liberdade implicada nos
atos individuais e coletivos que estruturam e desestruturam a realidade social é a liberdade humana – não metamoral, nem realização terrestre de um mundo espiritual –, de
que a liberdade intelectual é um aspecto, e se afirma como
escolha, decisão, criação.
O psicologismo individualista é equivocado ao preconizar que, no nível psicológico da realidade social, qualquer interesse estivera concentrado na psicologia interpessoal, em detrimento da psicologia coletiva propriamente
dita. Trata-se de um individualismo equivocado que despreza as funções intelectuais e voluntárias, com uma orientação limitada ao aspecto exclusivamente emotivo e, neste,
ao aspecto da preferência e da repugnância, deixando erroneamente de lado o aspecto mais significativo da aspiração.
Em teoria sociológica, se sabe que (a) toda a consciência é não somente uma tensão virtual do fechado até o
aberto, mas é também uma tensão entre as múltiplas sensações e sua integração nas totalidades; (b) por sua vez, ao
fazer ver que as sensações particulares não são mais do que
abstrações intelectuais de totalidades apreendidas intuitivamente, a teoria psicológica da forma, Gestalttheorie, demonstra a impossibilidade na redução da consciência às
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sensações dispersas – redução imprópria essa que, já observou Gurvitch [xxi], houvera reforçado a concepção da consciência individual fechada (introspectiva) em Durkheim.
Dialética entre a consciência individual e a coletiva

Nada obstante, o sociólogo afirma a evidência de que
existem os elementos sensíveis da consciência coletiva: há
os sentidos coletivos de conservação e defesa, os sentidos
das paixões e de inclinações coletivas e, por sua vez, é evidente a existência das funções intelectuais na consciência
individual (estados, opiniões, atos).
Ademais, Durkheim insiste sobre as tendências, os
sentimentos, as crenças, as aspirações, as efervescências coletivas, que podem referir-se aos estados e às opiniões,
tanto quanto aos atos mentais e às funções intelectuais (juízos), mas que, em todos os casos se opõem à razão universal das metamorais.
Quer dizer, o sociólogo põe em relevo que, no aspecto da dupla existência de elementos sensíveis e das funções intelectuais, há dialética entre a consciência individual
e a consciência coletiva – há tendência à complementariedade, à participação mutua e à reciprocidade de perspectiva. Desta sorte, o referido dualismo de elementos sensíveis
e de funções intelectuais é observado tanto na consciência
individual quanto na coletiva.
Acresce que, de acordo com Gurvitch, as consciências individuais podem interpenetrar-se e fundir-se, (a) por
vezes, em suas sensações e paixões; (b) por vezes, em suas
representações e seus sentimentos; (c) por vezes, em seus
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atos, em suas intuições e em seus juízos, sejam esses marcados pela preponderância da inteligência, da emoção ou da
vontade.
Juízos de realidade, Juízos de valor e Variabilidade

Nos direitos humanos, não logram as ilusões aportadas pela confusão com a filosofia da história, as quais se encontram favorecidas pela ocorrência de um erro lógico fundamental, que é a falta de diferenciação entre os juízos de
realidade e os juízos de valor. De esse erro resulta a confusão, seguinte: em vez de explicar os desejos a partir da realidade social, constroem a realidade social em função desses
desejos.
Os juízos de valor são as aspirações, os desejos e as
imagens ideais do futuro, e conformam um dos escalões da
realidade social, de tal sorte que o progresso em direção a
um ideal (filosofia da história) somente poderá intervir na
análise sociológica unicamente em vista de integrar esse
progresso ideal em um conjunto de fatos sociais que a análise se propõe explicar.
A sociedade está sujeita às flutuações e até mesmo
aos movimentos cíclicos. Tomado como um movimento
constante, o progresso retilíneo em direção a um ideal particular não pode aplicar-se mais do que em relação a certos
períodos, em outros períodos a sociedade pode orientar-se
em sentido oposto ao ideal ou por um ideal completamente
diferente.
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A falta de diferenciação entre os juízos de realidade
e os juízos de valor torna impossível o acesso da análise sociológica a um dado fundamental da vida social que é a variabilidade. Aliás, não é somente esta última que torna insustentável a representação de que os direitos humanos são
previamente favoráveis às ideologias e moralidades individualistas. Deve ter em conta (a) a tendência histórica efetiva para a universalização dos direitos humanos [xxii], e (b)
o fato de que os direitos humanos estão imbricados nos
quadros sociais reais, (b1) tais como as formas de sociabilidade – inclusive a fusão parcial das prerrogativas de uns
com as obrigações de outros – e (b2) os agrupamentos sociais particulares.
Com efeito, a sociologia diferencial tem por básico
que os agrupamentos particulares mudam de caráter e não
somente de posições, assumem identidades e diferenças
não assumidas em diferentes tipos e subtipos de sociedades. Ademais, na medida em que participam da mudança
em eficácia que se opera no interior das estruturas, os grupos, mais do que se deslocarem conforme trajetórias exteriores, se movem nos tempos sociais [xxiii].
Da mesma maneira, a variabilidade pode ser observada no seguinte: (a) os indivíduos mudam de atitude em
função dos grupos aos quais pertencem. Para ver tal situação, basta atentar para o fato de que os grupos são formados
exatamente com base na continuidade e no caráter ativo de
uma atitude coletiva; (b) os papéis sociais que os indiví-
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duos assumem ou os personagens que encarnam mudam segundo os círculos sociais diferentes a que pertencem. Desta
sorte, um pai ou um marido muito autoritário, por exemplo,
pode simultaneamente desempenhar o papel de um colega
particularmente atencioso, etc.; (c) em cada grupo, um indivíduo desempenha um papel social diferente: por um
lado, é mecânico ajustador, vendedor, professor, etc., por
outro lado, esse mesmo indivíduo pode desempenhar nesses grupos papeis umas vezes sem brilho outras vezes brilhantes; umas vezes subordinados outras vezes dominantes. Ademais, segundo as estruturas e conjunturas sociais
variadas, os mesmos indivíduos e os mesmos grupos podem
desempenhar papeis muito diferentes e até opostos.
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Segundo Ponto:
O Caráter Histórico dos Direitos Humanos
(Crescimento dos Direitos Humanos)

Alguns autores dizem que compreender os direitos
humanos no marco da experiência humana seria superestimar o Iluminismo europeu do século XVIII, como sua fonte
de inspiração e, por essa via, relacioná-los com anterioridade às doutrinas do empirismo e do pragmatismo, como
principais quadros de referência. Sem embargo, sabe que
esta objeção carece de fundamento e não tem lugar. Ou melhor, só terá alcance se o comentarista se unir ao pensamento doutrinal, seja jurídico, ético ou estatal, orientação
que escapa ao enfoque por via da realidade social, que, por
sua vez, delimita a mirada do sociólogo.
A abordagem pela experiência ou multidimensionalidade não implica deixar de lado a conhecida compreensão e
classificação das gerações de direitos. Pelo contrário. Essa última ressalta o caráter social histórico dos direitos humanos,
de que o enfoque multidimensional não pode prescindir.
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As gerações de direitos são um marco operativo tripartido que, em primeira geração, delineia os direitos civis e
políticos, os quais garantem a liberdade; em segunda geração, diferencia os direitos económicos e sociais, os quais promovem a igualdade, e, por fim, o grupo de terceira geração,
com os direitos culturais, os quais apoiam a solidariedade.
Em geral, há quem expresse ceticismo acerca da
perspectiva de universalização dos direitos humanos [xxiv].
Sem embargo, na construção de uma orientação não eurocêntrica, a universalização dos direitos humanos segue
sendo uma aspiração válida, inclusive para aqueles que valoram a variedade cultural.
De todos os modos, a trajetória de três gerações de direitos está marcada por uma série de problemas teóricos, incluindo o risco de atomismo, o eurocentrismo, e a inexatidão
histórica, problemas que estão a girar em torno de certos termos opostos, tais como universalismo contra o particularismo, os direitos negativos diante dos direitos positivos, os
direitos individuais diante dos direitos coletivos [xxv].
Em relação a tais dificuldades, deve assinalar duas
inovações [xxvi] no pensamento dos direitos humanos: (a) o
conceito de indivisibilidade, segundo o qual os direitos civis
e políticos, os direitos económicos e sociais, os direitos dos
grupos e os direitos culturais são fundamentalmente inseparáveis uns dos outros; (b) relacionado a este, nota o conceito
de agrupamento de direitos, pelo qual os direitos organicamente vinculados devem ser apresentados em pacotes que
atravessam ou transversalizan as categorias convencionais.
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A indivisibilidade e agrupamento de direitos podem ser considerados as consequências de uma tentativa
sistemática para chegar à intersecção das contradições, redundâncias, lacunas e ambiguidades inerentes ao paradigma das três gerações [xxvii].
Pode dizer que o esquema das três gerações suscita
alguns problemas teóricos, entre os quais o risco de reforçar
as falsas dicotomias notadas entre as diferentes categorias de
direitos, em especial entre a liberdade e a igualdade. Também
deixa na sombra os contextos sociais históricos nos quais o
clamor pelos direitos se fizera ouvir, fora interpretado e contestado. Essa limitação não contribui em nada para aclarar e
superar as mencionadas falsas dicotomias que contrapõem
universalismo contra o particularismo, os direitos negativos
frente aos direitos positivos, os direitos individuais frente
aos direitos coletivos.
Vários comentaristas observaram tais dificuldades e
as falsas oposições. Por exemplo, embora seja classificado
principalmente na categoria dos direitos de segunda geração, como o direito a um nível de vida adequado, o problema
da pobreza implica direitos de primeira geração na medida
em que afeta o direito à propriedade, assim como implica os
direitos de terceira geração, tais como o direito às formas
tradicionais de vida [xxviii].
De maneira similar, o problema da degradação do
meio ambiente, que implica em geral a categoria dos direitos de terceira geração, na medida em que incide sobre o
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referido direito à equidade intergeracional, cruza inevitavelmente as três gerações de direitos, já que suscita questões de propriedade, de posse e uso da terra e das vias fluviais navegáveis; questões de extração de recursos naturais, de eliminação dos resíduos industriais e os resíduos
urbanos, em definitivo, a questão da sustentabilidade no
desenvolvimento.
***
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A Classificação dos Direitos Humanos

Primeira, segunda e terceira geração de direitos humanos.
A Primeira Geração
Os direitos humanos de primeira geração protegem a liberdade e a participação na vida das democracias. Compreendem fundamentalmente os direitos civis e políticos, chamados direitos negativos porque servem para proteger o indivíduo contra os excessos do Estado. Inclui, dentre outras
prerrogativas, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, os direitos de voto e o direito a um julgamento justo.
Os direitos humanos de primeira geração foram proclamados pela Declaração de Direitos dos Estados Unidos
(United Estates Bill of Rights, de 15 de dezembro de 1791, incluído nas primeiras dez emendas da Constituição), e pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em
França [xxix]. O direito ao devido processo remonta como
sabido aos direitos dos ingleses (Magna Carta de 1215).
Esses direitos de primeira geração foram consagrados em nível global e ganharam status no direito internacional, por primeira vez, nos artigos 3º a 21º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (Universal Declaration of
Human Rights – UDHR, 1948) e mais tarde em 1966 com a
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Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR, 1966) [xxx].
A Segunda Geração
A segunda geração de direitos humanos inclui aqueles relacionados com a igualdade, e começaram a ser reconhecidos pelos governos depois da segunda guerra mundial. São fundamentalmente de natureza econômica, social
e cultural. Garantem aos diferentes cidadãos condições e
tratamento iguais. Ativam a integração do direito a um nível de vida adequado, o que inclui os direitos secundários
como o direito a ser empregado, o direito a moradia, a assistência médica, assim como o direito a seguridade social e a
ajuda pelo desemprego.
De maneira equivalente aos direitos de primeira
geração, os direitos de segunda geração também estão cobertos pela Declaração Universal de Direitos Humanos
[xxxi] e consagrados, respectivamente, em seus artigos 22º
a 27º. Também estão defendidos no Pacto Internacional
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (International Covenant on Economic, Social, and Cultural RightsICESCR, 1966) [xxxii]. Nos Estados Unidos da América,
em janeiro de 1944, o Presidente Franklin D. Roosevelt defendeu os direitos humanos relacionados com a igualdade.
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Do mesmo modo, muitas nações, Estados ou grupos
de nações desenvolveram declarações juridicamente vinculantes, que garantem conjuntos integrais de direitos humanos, como por exemplo a Carta Social Europeia. Esses direitos contratam o governo em seu compromisso de respeitá-los, promovê-los e cumpri-los, porém isso depende da
disponibilidade de recursos. Se impõe o dever do Estado, já
que controla seus próprios recursos. Ninguém tem por si só
o direito direto à moradia e o direito à educação, mas sim
tem o direito para ter acesso a uma moradia adequada, realizado sobre uma base progressiva. O dever do governo é realizar esses direitos como positivos.
A Terceira Geração
A terceira geração de direitos humanos incluem os direitos que vão mais além do contexto civil e social. Estão proclamados em muitos documentos do direito internacional,
com ênfase nos seguintes: (a) a Declaração de Estocolmo
de 1972, proclamada pela Conferência das Nações Unidas
sobre o meio ambiente humano; (b) a Declaração de Rio
de 1992, sobre o meio ambiente e o desenvolvimento.
O termo de terceira geração dos direitos humanos
abriga o amplo espectro de direitos grupais e coletivos, tais
como o direito à autodeterminação, o direito ao desenvolvimento econômico e social, o direito a um meio ambiente
são, o direito aos recursos naturais, o direito a se comunicar
e a comunicação, o direito a participar no legado cultural:
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tais os direitos à equidade intergeracional e à sustentabilidade. Esses direitos estão sendo difíceis de adotar em documentos juridicamente vinculantes. As nações líderes da
economia reclamam a soberania nacional para obstaculizar
essa adoção.
A dimensão transversal dos direitos humanos

Em relação com o debate sobre a questão de saber
se os direitos humanos têm caráter moral ou caem dentro
da política deve ter em conta que este é um tema imposto
pelo pensamento ideológico.
Esse debate se torna irrelevante na medida em que
o ponto de referência seja a efetivação e o aperfeiçoamento
da democracia e a participação na sociedade democrática.
Se os direitos humanos procedem de dentro da sociedade
democrática e da participação na democracia, isso não é a
mesma coisa que os referir à chamada participação política. Tomar parte nos partidos políticos não é o mesmo
que exercer a liberdade intelectual e de expressão.
A educação em direitos humanos torna possível superar a falsa ideia de que a cidadania se reduz à participação
nos partidos políticos. O cidadão não deve converter-se em
cúmplice da corrupção, como ocorre sob o regime do voto
obrigatório coercitivo. A participação na democracia é uma
disposição da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos
Civis e Políticos.
A International Covenant on Civil and Political
Rights – ICCPR, de 1966, (Convenção ou Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos – PIDCP) fala da liberdade
política e da sociedade democrática, e devem entender que
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os direitos incluídos no mesmo estão especialmente relacionados com o seguinte: 1) a participação na democracia,
com os eleitores assumindo sua parte no compromisso com
a sustentação de um sistema democrático a través do voto
livre (free voting); 2) a melhora da sociedade democrática
através da participação social nas decisões de política pública, incluída a participação das organizações não governamentais (ONGs) e associações civis.
Isto implica a crítica da cidadania limitada e restritiva imposta pelo regime do voto coercitivo. A ditadura
também promoveu no Brasil a participação política e a
educação para a obediência em face da ordem estabelecida
(disciplina OSPB). Pelo contrário, como sabem, em muitos
países que não alcançaram a plenitude democrática, é o
compromisso internacional com os direitos humanos que
proporciona uma melhora democrática dos costumes e
práticas políticas.
O compromisso com os direitos humanos é antes de
tudo uma realidade social histórica que, vindo das sociedades globais, penetra as sociedades nacionais e engaja seu
aparelho estatal em direção da democracia. Trata-se de um
ideal real que se afirma desde meados de 1940, quando, especialmente afetada pelo Holocausto, a consciência da liberdade resultou no imperativo de promover, garantir, recuperar e indenizar aos direitos humanos seguros na Universal
Declaration of Human Rights – UDHR (Declaração universal dos Direitos Humanos) – adotada pelas Nações Unidas desde 1948 e reforçada pelas convenções de 1966.
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À vista de esse acontecimento singular, a tese ingênua, porém muito propalada nos ambientes subdesenvolvidos, segundo a qual as classes baixas constituem a população que mais necessita do dispositivo e da intervenção do
Estado resulta ser uma falaz projeção ideológica, e dá lugar
à ideia errônea, historicamente refutada com a caída do
muro de Berlim (1961-1989), de que o domínio do aparelho
de Estado [xxxiii] prevalece sobre os direitos humanos,
quando em realidade é a democracia o que conta.
Aliás, os segmentos menos dotados de bens e recursos na população mundial necessitam, sim, dos direitos humanos, isto é, do cumprimento de seus preceitos e normas
internacionais, em lugar de um Estado populista. Para ver
isto, basta recordar o artigo 25 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, seguinte: “everyone has the right to a standard
of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment,
sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control ” ("Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí
mismo y de su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad”) [xxxiv].
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Em sua realidade social histórica, os Estados de Direito (Law) aceitam o compromisso internacional com os direitos humanos. Sem embargo, esses últimos podem chegar
às classes mais baixas pelos outros caminhos da sociedade
democrática, sem depender exclusivamente do aparelho do
Estado, cuja ação pública é sem embargo necessária e requerida. Por sua vez, os membros dos órgãos do Estado se
encontram igualmente solicitados ao compromisso com sua
educação e formação em matéria de direitos humanos – da
mesma maneira em que, no setor privado, os profissionais
de negócios são suscitados a ter esse tipo de formação [xxxv].
Tal é a dimensão transversal dos direitos humanos,
a qual deve ser acentuada a fim de que as ações públicas sejam devidamente respaldadas pelos esforços educativos, especialmente porque se trata de superar os obstáculos à universalização dos direitos humanos.

***
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Terceiro Ponto:
Sociologia para a mentalidade dos direitos humanos

Diante daquela equivocada tese de que o domínio do
aparelho de Estado prevalece, ademais do que foi destacado
em favor do marco da sociedade democrática, deve notar o
seguinte: (a) por ser baseada nas liberdades humanas essenciais, uma mentalidade dos direitos humanos supõe o reconhecimento de que, uma vez situados na sociabilidade humana como aspectos da vida espontânea do direito – desta
maneira incluídos no ambiente microssociológico que reproduz o equilíbrio parcial entre as prerrogativas de uns e as
obrigações de outros –, juntamente com as demais manifestações da consciência – tais como a linguagem e a intervenção do conhecimento –, os direitos humanos tomam parte
nas forças produtivas latu sensus e, desta forma, (b) desempenham papel constitutivo nos próprios quadros sociais.
Isto significa não somente que, por diferença dos apelos aos temas ideológicos ou representacionais (papel do Estado Nacional, etc.): (1) as análises da realidade social podem
e devem ser aplicáveis não somente ao estudo dos obstáculos
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efetivos (tais como as próprias hierarquias sociais múltiplas,
postas como produtos e não produtoras dos equilíbrios sociais – ver nota xxxvi), bem como à descoberta das tendências
para a universalização dos direitos humanos, ademais de
que, (2) de essa aplicação depende em larga medida a eficácia
e o alcance efetivo dos direitos humanos.
A consequência de tal constatação é que o conhecimento dos determinismos sociais, especialmente a descrição do pluralismo efetivo da realidade social, se torna mais
relevante, e, da mesma maneira, o ensino da sociologia se
revela de grande utilidade no estudo, educação e formação
em direitos humanos
Os Problemas de estratificação e estrutura social:
Sociabilidade, agrupamentos, classes e hierarquias.
As manifestações ou formas de sociabilidade, os
agrupamentos particulares, as classes sociais mudam de caráter em função das sociedades globais em que estão integradas, e, inversamente, as sociedades globais se modificam
de cima abaixo devido à influência da mudança de hierarquia e orientação das primeiras. A sociologia diferencial
exige o abandono das ilusões do progresso em direção a um
ideal ou a uma evolução social linear e contínua. Sua competência é descobrir na realidade social as várias perspectivas possíveis e até antinômicas que são postas para uma sociedade em vias de se fazer.
Certamente, é improdutivo discutir problemas de
estratificação e estrutura social sem ter em conta a nítida
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consciência coletiva da hierarquia específica e referencial
de uma unidade coletiva real (grupo ou classe). Como diriam os estudiosas da história social, a estratificação propriamente social implica percepção coletiva das relações
com os outros grupos e com a sociedade global. Notem que
é a tomada de consciência dessas relações com os outros
grupos que lhes imprime uma ponta de ordem, forma as hierarquias sociais e viabiliza uma coerência contingente
para as manifestações de sociabilidade, pelo que faz a diferença para os agrupamentos estruturados.
Em sociologia, os agrupamentos sociais diretamente
observados não são unidades derivadas, mas são sempre específicos, orientados para realizar em seu fazer, e em algum
grau, as obras de civilização – incluídas as ideias do Direito,
conhecimento, arte, educação, moralidade. Decorre que
todo o agrupamento particular é estruturável, forma hierarquias sociais, no sentido mencionado de que se põe para
seus membros toda uma série de questões referentes ao propósito de como o grupo se integra na sociedade global, e
qual é a medida de sua tensão com os outros grupos, em razão do que se torna indispensável analisar a passagem de
um agrupamento não estruturado (porém estruturável)
para chegar à condição de agrupamento estruturado.
Os elementos microssociais – os Nós-outros, as comunidades, as massas, as relações com outros – e os elementos grupais, como planos sociais respectivamente não-históricos e pouco históricos revelam a diversificação, tanto
mais que os primeiros são mais resistentes e os segundos
menos refratários à unificação pela realidade histórica.
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Em sua diferença específica, os quadros microssociais são encontrados nas unidades coletivas reais de maneira espontânea, porém ao estruturar-se, essas últimas as
hierarquizam desde o exterior, de fora para dentro. Quer
dizer, por utilizarem um vasto aparato simbólico, o grupal
e o global imprimem de essa forma sua racionalidade histórica e sua conexão estrutural às manifestações microscópicas da vida social. É que frequentemente a tomada de
consciência do Nós-outros ocorre dentro de um grupo ou
unidade coletiva real.
Assim, em geral, nós-outros nos percebemos como
Nós-outros professores, Nós-outros moradores, Nós-outros cidadãos, etc. Ainda que a apreendamos como união
real prévia e falemos a palavra Nós-outros sem especificá-la,
como, por exemplo, nos casos das correntes em oposição
dentro de uma comunidade, o fato é que, em geral, participamos de uma conversação em um círculo de professores,
ou de moradores, ou de cidadãos, etc., de tal sorte que a especificação vem por esses contextos.
Podem ver, nesse exemplo, que é por meio dos elementos simbólicos que afloram à mente, como conteúdos
vinculados ao que se faz compreendido nos termos ‘professor’, ‘morador’, ‘cidadão’, etc., que, dessa forma, o grupal e o
global imprimem sua racionalidade histórica e sua conexão
estrutural às manifestações microscópicas da vida social,
integrando-as em hierarquias sociais.
Sem embargo, e para bom entendimento, devem ter
conta da notada diferença nas duas formas de sociabilidade.
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Com efeito, na fusão em os Nós-outros (a) se afirma a tomada de consciência da unidade relativa de esses Nós-outros e, ainda mais, (b) se torna viável o acesso a um mundo
de significados de outra forma inacessível – como o é o
mundo das massas, o das comunidades e o das comunhões
–, trazendo grande riqueza e complexidade à sociologia do
conhecimento, da vida moral, do direito e das demais obras
de civilização [xxxvii].
No plano das relações com os outros, que, em sentido sociológico, inclui os outros grupos, as outras classes,
etc., e não somente outras pessoas individuais, a unidade
resta inconsciente, de tal sorte que os juízos, as ideias, e especialmente os símbolos atualizados nesse plano se reduzem aos horizontes de sócios, e somente reproduzem as significações que têm foro em um Nós-outros (particularmente nas comunidades), em um grupo, classe social, ou em
uma sociedade global.
O Grupo e a Estrutura
Na análise da possibilidade da estrutura, em que o
campo da psicologia coletiva é delimitado – especialmente
em relação aos aspectos afetivos e intelectuais das mentalidades – são distinguidos os seguintes momentos: (1º) a diferenciação entre categoria ou estrato, como simples coleção de indivíduos que se encontram em uma situação mais
ou menos idêntica, por um lado, e por outro lado os verdadeiros grupos reais; (2º) a oposição de grupo e estrutura;
(3º) a passagem propriamente dita de um agrupamento não
estruturado para agrupamento estruturado [xxxviii].
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O tópico (1º) afirma uma questão de fatos e somente
de fatos, isto é, saber quando alguém está diante de verdadeiros grupos reais ou diante de uma simples coleção de indivíduos. Se constata, por exemplo, que os desempregados
podem passar de coleção para grupo real nas conjunturas
de crise econômica; da mesma maneira, as pessoas que se
encontram em uma situação econômica idêntica somente
constituem um grupo real quando sentem que seu nível de
vida e prestígio social baixou ou, pelo contrário, quando
percebem que seu nível de vida e seu grau de prestígio social
se encontram em alta.
Do mesmo modo, consumidores e usuários podem tornar-se grupos reais quando seus interesses são alcançados
pelo conflito, o que acontece porque:
(1) se trata de consumidores que não são simultaneamente produtores, como é o caso dos aposentados, subempregados, crianças, adolescentes, velhos, mulheres, etc.; (2) os
consumidores se encontram especialmente conscientes da subida dos preços provocada pelas exigências dos produtores de
outro ramo da indústria; (3) se deixam animar por uma doutrina, como por exemplo o laborismo, que os leva a acentuar
sua posição de consumidores e procurar um equilíbrio entre
essa posição e a dos produtores. Nesses três casos, as duas categorias de produtores e de consumidores podem se tornar
grupos reais, podem mesmo se estruturar, e caso isso aconteça, podem ir ao ponto de se organizar.
Nada obstante, enquanto faltar a estrutura e não for
tangível o próprio movimento para uma estruturação (for-
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mação das hierarquias sociais), tais marcos sociais não terão consequentemente nenhuma sustentação, e o equilíbrio
entre as diversas hierarquias não existirá, assim como a
consciência coletiva não será diferenciada do inconsciente;
igualmente, as regulamentações sociais pelo direito, pela
moral, pelo conhecimento, pela educação, etc., não serão
tampouco diferenciados, entre outros critérios.
A Pluridimensionalidade da Realidade Social
Contra a eficácia sociológica dos direitos humanos,
o argumento próprio aos formalistas é conhecido. Adeptos
da visão apocalítica tirada da superada filosofia social de
Thomas Hobbes propagam a ideologia de que a coesão social [xxxix] somente é conseguida com a imposição da lei pela
mão das posições dotadas de soberania [xl]. Nessa representação, a base elementar da sociedade está composta pelos
indivíduos atomizados [xli]. Questionam especialmente o
fato de que as manifestações de sociabilidade jamais poderão oferecer um suporte mais sólido ao processo de estruturação da sociedade.
De fato, ainda que não os unifiquem, as formas de sociabilidade atualizam em seu seio os escalões objetivados
da realidade, os níveis múltiplos, constatando que, entre esses
níveis, se tratam relações integralmente variáveis, alternando e combinando, por um lado, graus de cristalização e,
por outro lado, graus de espontaneidade, e assim constituem forças dinâmicas da mudança social.
Em palavras simples, a partir de esses níveis assim compreendidos como níveis múltiplos, se afirma o conhecimento de
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que não existe tipo de sociedade que alcance uma coesão em
definitivo, mas unicamente graus de coesão e disparidade.
As hierarquias em que esses níveis múltiplos tomam parte
revelam-se igualmente hierarquias múltiplas, que variam
em cada sociedade e em tal ou qual tipo de estrutura – seja
estrutura parcial ou global – nas quais a descontinuidade
prevalece [xlii] . Do ponto de vista dialético, o conceito de estrutura social põe em relevo o fato do conjunto social por
mais complexo que seja preceder, virtualmente ou atualmente, todos os equilíbrios, hierarquias, escalas [xliii].

A crítica da vantagem competitiva
Desde o ponto de vista economicista enfocado na
vantagem diferencial [xliv], o termo “desigualdades sociais” vem
carregado de pré-significações econômicas para disfarçar a
hegemonia do capitalismo financeiro organizado, e fazer
crer na economia de mercado [xlv] , que já não prevalece no
mundo estandardizado da comunicação social.
Desta forma, descreve-se unicamente o desempenho
do controle capitalista financeiro, com a projetada dinâmica das desigualdades sociais sendo fomentada em fato
pelas hierarquias industriais e financeiras, tomadas (a)
como agências, porém não de suposta concorrência, que,
em realidade, não passa do incentivo material segregado pelas políticas econômicas para fomentar a controlada distribuição lucrativa dos produtos (incentivo para as atividades
empresariais ou programas de competitividade); (b) porém, sim, agências reprodutoras do sempre igual da produção
em massa [xlvi].
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Em consequência, ao invés de crítica à hegemonia
burguesa pelo capitalismo financeiro organizado e dirigista, com seu mundo estandardizado, a análise enfocada
na vantagem diferencial ou competitiva chega à “conclusão” previamente estabelecida de que o sistema das organizações empresariais inclui a dinâmica das desigualdades em estratificação por níveis de rendimento, como fator positivo do desenvolvimento.
Trata-se de redução pelo utilitarismo normativo
[xlvii], em que o marco de referência global do capitalismo
com seu mundo estandardizado vem a ser substituído por
um de seus fetiches: a vantagem diferencial. Desta forma,
nada mais faz que reencontrar a ilusão dos neoliberais ao
proclamarem seu delírio pró mercadorização [xlviii] das relações humanas, tornando-as fatores de lucro, pelo que “não
existe a sociedade, mas unicamente o mercado” [xlix].
Saber economicista e psiquismo da classe burguesa

O saber estabelecido sobre os estudos das desigualdades sociais, tomadas como referidas à realização do valor
econômico na comercialização dos produtos, e, por esta via,
implicando “otimização” do preço com a qualidade, isto é,
tomadas como referidas à distribuição e busca de vantagem
diferencial, se revela um coerente saber das hierarquias industriais e financeiras pró mercadorização das relações humanas (tornando-as fatores do lucro) l . Em consequência,
nota-se o alto peso atribuído à categoria economicista da
vantagem diferencial ou competitiva, tomada como foco integrador da população no “mercado”, sob a forma de capital
social, capital humano e capital cultural.
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Note que não é somente a categoria economicista da
vantagem diferencial que implica a qualidade. Antes disso,
a busca por qualidade (dissociada de toda a integração em
um conjunto) está presente na função de representação de
toda a vida psíquica da estrutura de classes, a qual é penetrada exatamente pela reificação das qualidades e das atividades. Isto é, a reificação como sorte de força material da
análise efetiva da prática social nas sociedades capitalistas.
Neste sentido, a função de representação constitui o psiquismo da classe burguesa.
Uma vez compreendido que a diferença específica
das classes sociais em seus conjuntos é sua suprafuncionalidade – a interpretação da totalidade das funções sociais
(incluídas as relações de produção) que cada classe desenvolve [li] – , não será difícil compreender que (a) o psiquismo
de classe e (b) a consciência de classe se revelam dois planos conflitivos, a notar que esta última, como as ideologias,
faz parte da produção de imagens, símbolos, ideias, ou
obras culturais em que as classes se reconhecem e por meio
do que se recusam reciprocamente.
Dada uma sociedade em que os intermediários podem conquistar e guardar seus privilégios, a fetichização da
mercadoria reage sobre aquilo de onde emergiu: ou seja, reage sobre a mediação entre os interesses privados e o interesse geral, reage sobre o Estado. Deste modo, se constata
como efetuando ao nível econômico a fetichização da mercadoria, a fetichização do dinheiro, do capital, enquanto que, no
plano do psiquismo da sociedade e das classes sociais, se passa
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um processo de unilateralização, sob a cobertura de esse
Estado em que as classes se representam.
A Ideologia e os Fatos Sociais

Desta forma, o problema do individualismo não tem
validade para questionar os direitos humanos, nem os projetar como ideologia. Podem supor que a ideologia neoliberal com seu lema de que “não existe sociedade” (haverá somente o mercado) incorpora uma projeção da ruptura de
reciprocidade no processo de unilateralização a impulsionar a generalização das necessidades (que alimenta o mercado em escala global).
Pelo contrário, sabem que essa ideologia não resiste
ao cotejo dos fatos sociais. A sociedade vive na consciência
coletiva (a autopreservação não é somente instinto individual, mas sentimento coletivo), e existe em estado de realidade social. Sem embargo, o fato de que as pessoas tenham
interesse próprio quando participam das relações sociais
não significa a busca do lucro, não significa que estão lá
para ganhar mais dinheiro. Esse interesse expressa sua aspiração ao bem-estar e pode ser o desejo de realizar obras,
participar e ampliar seus conhecimentos e experiência.

***
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Quarto Ponto:
Participação e Tecnologias (TICs)

Na era das tecnologias de informação e comunicação (tics) a
teoria sociológica não tem maneira de preservar-se abstrata.
A ideia de Max Weber (1864 – 1920) direcionada
para pôr em obra uma metodologia das ciências sociais
tendo em conta somente as fontes documentais clássicas da
história das civilizações, como os relatos de época e a investigação historiográfica, padece de anacronismo ante o impressionante desenvolvimento das técnicas de comunicação,
quando, em um abrir e fechas de olhos, passamos através de
diferentes tempos e escalas de tempos inerentes às civilizações, às nações, tipos de sociedade e grupos variados.
Isto não quer dizer que a teoria sociológica reduziu
seu âmbito de aplicação. Pelo contrário, os novos caminhos
estão no horizonte, e se os sociólogos mais formais como
Max Weber concederam pouco mais que uma mirada abstrata aos níveis significativos da realidade social, deixando
escapar a experiência concreta dos símbolos sociais em sua
vinculação às mentalidades coletivas, hoje em dia o sociólogo já não pode se dar esse luxo.
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Sociedades de redes de informação

A era das tecnologias da informação faz ver que os
problemas sociológicos já não se equacionarão sem levar em
conta o fato básico de que não há comunicação social por
fora do psiquismo coletivo [lii]. Em consequência, devem reconhecer que, com independência relativa das estruturas
econômicas, as mudanças de comportamento fazem surgir
novas hierarquias sociais. Em posse de essa compreensão,
por sua vez, podem visualizar a justa procedência da chamada sociedade de redes de informação, a luz de que Internet não é somente ou simplesmente uma tecnologia, mas é
o meio de comunicação que constitui a forma organizativa
de nossas sociedades.
Comportamento e Estrutura
O compartilhamento, como paradigma social, rompe a falsa crença de que a mudança de
comportamento não tem alcance na mudança de
estrutura da sociedade.
Defender a ação pública pelos direitos humanos,
mas, ao mesmo tempo, sustentar o ceticismo e apostar pela
ineficácia das mudanças de comportamento, em oposição
falaz ao enfoque psicossociológico dos desafios à universalização desses direitos, é claramente um equívoco. Tal ceticismo é gratuito e não procede, da mesma maneira em que
tampouco procede a suposição de que as mudanças de estrutura econômica devem ser enfrentadas previamente
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como condição para a diminuição das violações dos direitos
humanos.
Os ideólogos sustentam indevidamente uma representação do Estado nacional e não o ponto de vista universalista e sem fronteiras dos direitos humanos. O fato de que
o Estado deve operar as ações pró direitos humanos não implica adotar uma ideologia do Estado-nação neste domínio.
Isto se mostra restritivo para a universalização dos direitos
humanos (para a diminuição das violações).
Tudo indica que é improcedente adotar um conceito de
cidadania a partir da representação de um suposto espírito
republicano em lugar de desenvolver tal conceito a partir das
elaborações presentes nos pactos internacionais dos direitos
humanos, em especial a Convenção Internacional de Direitos
Civis e Políticos (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR, 1966). Sem observar esses pactos internacionais, o exercício do direito à participação nos assuntos
públicos se converte equivocadamente em uma dimensão
abstrata, em lugar de uma expectativa social concreta.
A participação não deve ser utilizada como um tema
ideológico para uma crítica externa à democracia, em lugar
de reconhecer que se está participando na democracia e na
sociedade democrática. A mentalidade dos direitos humanos se alimenta na reflexão sobre a base dos textos das principais convenções internacionais de direitos humanos e
deve ser parte dos esforços para promover e em especial
proteger ou garantir e indenizar os direitos humanos (ainda
que, a partir dessa reflexão, se possa reformar a chamada
“teoria da democracia” nas classes de ciência política).
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Abraçar a causa dos direitos humanos é libertar-se
alguém da ideologia e superar a consciência mistificada
que a caracteriza. Essa orientação conduz a uma visão menos estatal e mais social do direito a participar nos assuntos públicos, como participação na sociedade democrática
e como exercício da liberdade de expressão.
A falsa crença

Pode notar que é falsa a crença de que as mudanças de
comportamento seriam desprovidas de alcance na estrutura da sociedade. Para isso, basta levar em conta a análise
do psiquismo da estrutura de classes, a partir da seguinte
abordagem: em uma sociedade que se reproduz com base
nas desigualdades, e os intermediários podem conquistar e
guardar seus privilégios, a fetichização da mercadoria reage
sobre aquele de quem saiu, e causa impacto sobre a mediação entre os interesses privados e o interesse geral, reage
sobre o Estado. De tal sorte que, no Estado assim impactado, não somente é segregado o lugar no qual as classes se
representam com sua parcialidade, mas ele mesmo funciona
pela unilateralização, de tal sorte que a mediação entre os interesses privados e o interesse geral dá lugar a uma totalidade
seccionada.
Em favor de essa análise, cujo foco não é unicamente
a fetichização econômica, mas o Estado impactado, nota-se
a observação de que será na Crítica da Filosofia Hegeliana do
Estado [liii] que Karl Marx examinará os três aspectos da individualidade humana não seccionada, as três dimensões
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do psiquismo da estrutura de classes, a saber: a necessidade, o
trabalho, a posse – estabelecendo assim o precedente legitimador para a análise em foco.
A partir de esse esquema tridimensional, nota-se
que a coincidência entre o psiquismo de classe e a consciência de classe somente terá sentido em uma teoria que dê
privilégio para uma teoria de classe especial, como na obra
do jovem Lukacs [liv], que, em lugar de realizar a filosofia
para superá-la conforme o pensamento de Marx, restitui à
mesma um papel inquietante.
Pelo contrário, é o Estado impactado que garante a
cobertura para que a função de representação
aconteça, e isso é um dado do psiquismo coletivo
da sociedade e das classes em conjunto, um fato
conjuntural.

No prolongamento da totalidade seccionada, por
sua vez, a coerência hierárquica da estrutura de classes,
consequentemente desprovida de sua efetividade, se mostra contingente. Os procedimentos efetivos de intermediação atualizados em quadros sociais (cadres sociales) tais
como as próprias classes sociais e as sociedades globais se
revelam, todavia, mais incertos em face daquela ruptura /
assimetria entre os interesses privados e o interesse geral, e
se tornam descontínuos, multiformes, a oscilar desde a
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complementaridade dialética, implicação mútua, ambiguidade, ambivalência, até a polarização [lv].
A Experiência pluralista coletiva

Sem embargo, a assimetria ou ruptura da reciprocidade não é sua completa supressão, não reduz a realidade
social a uma coleção de indivíduos sem ligação funcional no
conjunto.
Em decorrência, nota-se o equívoco formalista em
supor desde logo a atomização das relações sociais. Antes
disso, se trata do movimento combinado de desestruturação e estruturação, cuja expressão é a tomada de consciência das relações incertas e flutuantes com os outros grupos
e com a sociedade global.
Mas não é tudo. Os posicionamentos pluralistas
formalistas no plano das técnicas políticas desconhecem
essa experiência pluralista coletiva observada e descrita
na dinâmica característica dos elementos microssociais.
Por desconhecê-la, os formalistas assimilam, equivocadamente, o sistema de freios e contrapesos a uma teoria social da coação, e o reduzem indevidamente à proposição
formalista de que houvera sempre resistência ao exercício
das posições de mando.
Pelo contrário, tendo seu foco na dinâmica característica dos quadros microssociais (os Nós-outros e as relações com outrem) o presente trabalho de sociologia não
pode ser confundido às técnicas políticas ou jurídico-políticas e passa longe de qualquer redução doutrinária e
dogmática do pluralismo social efetivo ao único plano da
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circulação dos grupos de interesse, muito ao gosto dos neoliberais com sua proposição típica de que não existe sociedade somente o mercado.
Se verá que, finalmente, mesmo na situação muito
valorizada por notáveis estudiosos da história social, como
Eric Hobsbawn, quando as relações com os outros são distribuídas hierarquicamente e servem de ponto de referência
a uma estrutura social (relações com o Estado, relações com
a classe burguesa, etc.), a síntese não suplanta o momento
de combinação variável. A multiplicidade dos tempos sociais é irredutível [lvi]. Tal é a efetuação da experiência pluralista, via de universalização dos direitos humanos e sociais.
A tendência para compartilhar

Ao contrário dos que, indevidamente, sustentam
uma representação de Estado nacional, e deixam de lado o
ponto de vista universalista e sem fronteiras dos direitos
humanos, sabe-se que o impacto das TICs e a diferenciação
de uma mentalidade da tecnologia suscitam novas formas
de participação na sociedade democrática, a saber: o paradigma do compartilhamento.
Combinado ao advento da sociedade em redes de informação, com sua virtualidade real [lvii], o paradigma do
compartilhamento é um novo fato sociológico de grande alcance que causou debate estimulante.
Assim é porque favorece romper a velha crença do pensamento crítico histórico, já que o paradigma do compartilhamento derruba a preconcepção de que as mudanças de
comportamento seriam desprovidas de alcance e não teriam
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efeito transformador na estrutura da sociedade.
Quer dizer, muito mais do que meras correntes inócuas, tidas como reflexos de um hipostasiado determinismo
econômico, o paradigma do compartilhamento precipita as
mudanças de comportamento que fazem surgir novas hierarquias sociais.
Note que o foco do modelo do compartilhamento foram as redes P2P de computadores (de dois em dois, ou
simplesmente, ponto a ponto, do inglês peer-to-peer ‘de
igual para igual’), onde cada um dos pontos ou nódulos da
rede funciona tanto como ‘cliente’ quanto ‘servidor’, permitindo compartilhar os serviços e os dados, sem a necessidade de um servidor central. Podem utilizá-los para compartilhar música, vídeo, imagens, enfim qualquer coisa com
dados digitais.
Nesse modelo de rede, tomados de dois em dois, os
computadores são os provedores de recursos e igualmente
os consumidores, em diferença do modelo ‘cliente’ / ‘servidor’, onde o servidor alimenta toda a rede e os clientes somente consomem. É um modelo bem conhecido por compartilhar arquivos. Nada obstante, as redes P2P são utilizadas para outras áreas, como o armazenamento, e estão distribuídos nos meios acadêmicos e científicos e telecomunicações, por exemplo [lviii].
Hoje em dia, o intercâmbio de informação se generalizou com os websites de redes sociais e, mais além, em muitos cooperativismos, incluídas as reuniões para comunicar
presencialmente artigos literários e escritos de opinião,
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aprofundando a prática da liberdade intelectual e de expressão que marcaram a história social. Neste sentido, será
válido conjecturar que a mentalidade dos direitos humanos
transite no paradigma do compartilhamento [lix].
Historicamente, as obras de civilização pressupõem
o costume da troca. Em sociologia se sabe que, na matriz original da vida social, se desenvolvem de modo complexo as
permutas não-competitivas, o dom (dádiva), como a prática
da troca de presentes, conhecida como “dou para você dar”
(‘do ut des’, matriz do procedimento da reciprocidade).
Neste sentido, a disposição para compartilhar é a
atitude básica da sociabilidade, como fusão parcial das
prerrogativas de uns e das obrigações de outros – uma atitude coletiva presente em todas as sociedades e formas de
vida humana, em sentido amplo.
A aplicação do termo paradigma do compartilhamento, por sua vez, conta um marco de referência muito específico, que não deve confundir ao referido procedimento
de intermediação pela reciprocidade de perspectiva.
Se trata de um conjunto de condutas e práticas que
se viu reforçado com o impacto das TICs. O fato desse reforço se traduz em uma configuração de valores combinados nas redes de informação, como nova forma de participação em uma sociedade democrática, um paradigma de
amplo proveito para a educação em direitos humanos.
Certamente, podem dizer que uma mentalidade de
direitos humanos neste avançado século XXI será desenvolvida como uma aplicação específica do paradigma do compartilhamento.
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A educação em direitos humanos

As linhas do Programa Mundial para a Educação em
Direitos Humanos (World Programme for Human Rights
Education - WPHRE), que é impulsionado pelo Escritório do Alto Comissário para os Direitos Humanos das Nações Unidas – OHCHR (pela fórmula em inglês), define
como sabem os dois campos de aplicação seguintes:
(a) as estratégias de ação para fortalecer a implementação da educação em direitos humanos nos sistemas
de ensino primário e secundário, e na formação superior;
(b) as estratégias de ação para fortalecer a formação
em direitos humanos para os professores e educadores, funcionários públicos, policiais e militares.
O WPHRE busca promover o diálogo, a cooperação,
as redes de intercâmbio de informação entre os pertinentes
seguimentos da sociedade civil. Admite que a educação em
direitos humanos pode melhorar mediante uma série de
ações destinadas a conectar os direitos humanos e as partes
interessadas em educação.
Na educação superior, os grupos profissionais e as revistas podem ser institucionalizados a fim de fomentar os intercâmbios
científicos sustentados. Boletins, Websites e outras plataformas eletrônicas, tais como grupos de discussão online podem
animar os educadores a compartilhar formação e experiência.

Certamente, para manter a prevalência de uma
mentalidade de permuta, se fala não somente da imagem
de gente à mesa que partilha sua refeição. O compartilhamento é a prática social sistêmica por excelência y, por
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essa razão, muito exigida na construção dos direitos humanos, que se reforça na medida em que os procedimentos, os métodos, os parâmetros são partilhados e harmonizados em conjuntos.
Note, para reforçar o que estou argumentando, a recente declaração da Alta Comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas na 26ª reunião anual dos presidentes dos organismos dos pactos e tratados internacionais
de direitos humanos (bodies created under the international human rights treaties).
Nessa reunião, com oportunidade, Sua Excelência
Doutora Navi Pillay assinalou muito corretamente que “ (…)
há alguns anos, ninguém falava dos órgãos de tratados
como um sistema. Cada organismo de tratado se desenvolvia em relativo isolamento um dos outros, cada vez mais a
expensas de uma proteção efetiva e conjunta dos titulares
de direitos…isto está mudando”.
Destacou que os organismos de tratados foram colocados
no mapa como um sistema, e que o termo “sistema de organismos de tratados” (treaty body system) está referido 19 vezes na
resolução sobre o fortalecimento dos organismos de tratados (resolução A/RES/68/268 da Assembleia Geral). “Esta é uma grande
conquista para um conjunto de mecanismos que, não faz muito
tempo, fora percebido – e frequentemente percebido em si –
como uma coleção de entidades individuais e separadas”. (…)

Por fim, quero reafirmar como meritória a referência
muito pertinente e esclarecedora ao fato de que “a Assembleia Geral reconheceu as capacidades jurídicas diferentes dos
Estados com respeito aos organismos de tratados”, notando,
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ademais, que a recente declaração referida destacou com
isso um exemplo exitoso da influência dos presidentes desses organismos (...)
(Cf. 26th annual meeting of Chairpersons of human rights treaty bodies, 23 June 2014 - http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14756&LangID=E ).
***
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Conclusões

Na medida em que o direito de saber é um requisito para a
liberdade de pensamento e de consciência, assim como a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão formam as
condições necessárias para a liberdade de acesso à informação, pode dizer que a educação em direitos humanos se desenvolve basicamente em liberdade de expressão e reunião.
Uma vez desmontada a falsa crença de que os câmbios de comportamento seriam desprovidos de alcance na
estrutura da sociedade, se pode verificar que é realmente
exagerado o intento de reduzir o desafio da universalização
dos direitos humanos à questão ideológica sobre o papel do
Estado Nacional.
Universalizar os direitos humanos implica não somente reconhecer a autonomia relativa dos simbolismos sociais, inclusive as mudanças de comportamento e a efetividade do psiquismo coletivo, mas também, por via desses escalões, implica igualmente promover a eficácia de uma
mentalidade dos direitos humanos articulada ao paradigma
do compartilhamento, acima referido, quaisquer que sejam
os parâmetros da aplicação dos direitos humanos e quaisquer que sejam as legislações e os Estados que as adotam.
***
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Notas
i O Programa Mundial para a educação em Direitos Humanos
é fomentado pelo Escritório do Alto Comissário para os Direitos Humanos das Nações Unidas: World Programme for Human Rights Education (2005- on going).http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx
ii A compreensão do problema dos valores e ideais que se descobre na orientação durkheimiana está baseada na oposição ao utilitarismo doutrinário, de tal sorte que a teoria sociólogica se define contra
qualquer posicionamento eudemonista (eudaemonism) nessa matéria.
A recusa da “utilidade” ou especialmente do “que é utilitário” como
critério último das ações humanas, e como base mensurável de analise
das questões políticas, sociais e econômicas mostra-se um posicionamento crítico que fazia parte do compromisso de Durkheim [Emile
Durkheim (1858 – 1917)] em defender a especificidade da realidade
social e, por esta via, repelir qualquer tentativa que pretendesse estabelecer um absoluto para a vida moral com imposição aos fatos sociais.
Deste ponto decorre sua orientação pela qual as principais obras de civilização como a religião, a moralidade, o direito, a arte sejam sistemas
de valores culturais (por diferença dos valores econômicos) cuja validade objetiva consiste em sua referência ao nível (escalón, “palier”) de
realidade mais profundo que é dos ideais. Ver Gurvitch, Georges (18941965): A Vocação Actual da Sociologia – vol.II: antecedentes y perspectivas,(Tradução da 3ª edição francesa de 1968, por Orlando Daniel,Lisboa, Cosmos, 1986, 567pp.[1ª ed. Paris, PUF, 1957])
iii
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/WPHRE/ThirdPhase/Pages/ThirdPhaseIndex.aspx
iv Como se verá adiante, o foco do modelo de compartilhamento são as redes P2P de computadores, onde cada um dos pontos ou
nós da rede funciona como “cliente” e como “servidor”, permitindo partilhar serviços e dados sem a necessidade de um servidor central.
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v A mercadorização é um conceito com largo emprego na crítica da sociedade. Neste trabalho, é utilizado para designar o controle
capitalista no âmbito da psicologia coletiva, como mercadorização das
relações humanas. Sem embargo, debe ter em conta que há uma tendência para a mercadorização da sociedade: “La mercaderizacción de la
sociedad es la universalización de la excepción mercantil (la excepción
por la cual la oferta y la demanda no se corresponden sino bajo una
“asimetrización” por la que uno u otro polo sale perdiendo)." Cf: Jorge
Iacobson: “El marketing como ideología”. Internet, Revista “Bajo Control” (25/11/2010) http://bajocontrol.over-blog.es/article-el-marketingcomo-ideologia-61689499.html (verificado en 2 de Abril 2013).
vi Muitas vezes as imagens depreciativas dos outros se ligam
à mentalidade conformada, submissa ao que está preestabelecido, levando a uma falsa compreensão das relações humanas, de tal sorte que,
ao invés de percebidos como integrantes de um Nós-outros, os outros
são reduzidos ao imaginário psicologista. Desse reducionismo decorre
a pouca relevância atribuida às experiências efetivas que o grupo acumulou. Ademais, muitos descartam como neglicenciável, juntamente
com a sintaxe existente, o acervo (histórico) das práticas do grupo, inclusive seus modelos e procedimentos anteriormente desenvolvidos na
organização produtiva (em vigor na sintaxe existente). Portanto, se
aplicam aquí as observações redescobertas na fórmula atribuída ao
filósofo da Roma antiga Cícero, de que, ao comentá-la, o notável
sociólogo C. Wright Mills faz ver o imaginário psicologista, por sua
vez descrito como interação mais ou menos lúdica de três pessoas (Cf.
C.Wright e Gerth, Hans: Caráter e estrutura social: a psicologia das
instituições sociais, tradução Zwinglio Dias, Rio de Janeiro, Editora
Civilização Brasileira, 1973, 508 págs). Quer dizer, na mentalidade
conformada, que é resignada à imposição das condutas preestabelecidas, as relações humanas são vistas através do filtro do imaginário psicologista e podem ser resumidas em um jogo individualista e social atomista em que três imagens pessoais recobrem a realidade social, a saber:
a pessoa que alguém “pensa” ou se representa que é, a que os outros
pensam que ele é, aquela que ele julga ou supõe que os outros pensam
que ele seja. Note que o imaginário psicologista é reconhecido nas chamadas “discussões de relação” (DR), tidas por psicólogos como dificuldades para a autoajuda das pessoas.
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Todo o domínio da psicologia individualista se resume nesse
imaginário interpessoal desgarrado, com as seguintes características:
(a) é um imaginário feito de avaliações arbitradas nas preferências subjetivas ou veleidades projetadas sobre os outros; (b) é feito de autoavaliações que unicamente refletem o caráter preestabelecido das regulamentações e das condutas hierarquizadas dos aparelhos organizados.
Teorizado ou não, trata-se de um imaginário frequentemente supervalorado nas técnicas utilizadas nos treinamentos corporativos, inclusive
os psicodramas e os sóciodramas (originalmente concebidos na sociometria de J.L. Moreno,1889 – 1974). Indiferente à realidade social que
oculta de si, nesse imaginário psicologista, a consciência se mantém
mais ou menos fechada sobre si, com tendência à introspecção, lança
imagens ao exterior de onde as recebe, de tal sorte que essa perpétua
interação de autoimagens entre indivíduos atomizados gira como uma
condenação, isto é, diretamente centrada na ansiedade da natureza humana, aquém de toda a aspiração coletiva.
vii A tendencia utilitarista da sociologia da administração teve
o mérito de haver posto em relevo a categoria economicista da vantagem competitiva como critério na descrição do sistema de desigualdades em estratos econômicos e sociais, aplicável a todas as coisas que
contam pontos em um curriculum vitae y en portfolios.
viii Na história moderna, quando alguém fala de sociedade democrática faz recordar as cidades livres, que precipitaram o fim da
Idade Média e deram força à sociedade industrial nascente, estudada
esta última por Saint-Simon (Claude Henri de Saint-Simon, 1760 –
1825), o fundador da sociologia. O bloco histórico das cidades, com sua
sociabilidade característica (gira em torno da produção fabril e do comércio), e mais amplamente os conjuntos dos agrupamentos de localidades (municípios, distritos, comarcas, etc.), tais como articulados ou
pactados nas várias instâncias da história das instituições parlamentares, formam em realidade social a sociedade democrática.
ix A expressão liberdades humanas essenciais foi introduzida
pelo presidente Franklin D. Roosevelt: FDR Four Freedom Speech
1941: The Annual Message to Congress. January 6, 1941.
x Nas metamorais tradicionais de Platão, Aristóteles, Spinoza,
Hegel, se nota que, supratemporal e absoluto, um mundo espiritual se
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realiza em um mundo temporal. Quanto a Durkheim, compartilha ele a
crença efetiva, específica aos adeptos da ciência dos costumes e aos sociólogos da vida moral, que afirma a possibilidade desejada de utilizar
a sociologia da vida moral como base de uma doutrina moral, neste
caso, uma moral teorética de fundamento sociológico que, ao mesmo
tempo, conhecia e estatuía, criando dessa maneira um caminho para
nova metamoral, em que a sociologia se colocaria em lugar da filosofia.
xi Os valores estudados em sociologia são os valores em obras
de civilização que as unidades coletivas atualizam, o que inclui os valores afirmados nas regulamentações sociais pelo direito, pela moralidade pelo conhecimento, pela arte, pela educação, pela religião.
xii Marcando a presença do sociólogo nos antecedentes da
UDHR, essa leitura da filosofia social de Bergson foi formalmente proposta por Georges Gurvitch desde New York (EUA) em 1941, e foi
republicada em sua obra A Vocação Actual da Sociologia- Vol.II: Antecedentes e Perspectivas, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. [1ª ed. en
francés: Paris, PUF, 1957], cf. p.234, sq.
xiii Nesse apelo à atuação dos Nós-outros como quadros de
referência, a concepção dinâmica de toda a moralidade ultrapassa o
indivíduo e as moralidades exclusivamente individualistas.
xiv Essa análise, acoplada à reflexão sobre as liberdades humanas essenciais, destacadas no Preâmbulo da UDHR, toma por base
“L’Èvolution Crèatrice” y “Les Données Immédiates de la Conscience”, de Bergson. O aproveitamento dessa leitura aponta para uma
concepção dinâmica de toda a moralidade efetiva, como presente nos
DDHH. A filosofia social de Bergson, na referência de uma teoria da
liberdade na obra “Les Données Immédiates de la Conscience” é oferecida como demonstração da inanidade do determinismo e do indeterminismo clássicos que, orientados para “o que já está feito” e não para “o
ato que se faz” ignoram que a liberdade é mais do que um matiz da ação,
e que é vivida na própria ação (Cf. Gurvitch: “A Vocação Actual da
Sociologia, vol.II”, p.242, op cit.). Nessa teoria, o arbitrário, como a
própria opção, é o grau mais baixo da vontade. Para escapar à necessidade de escolher entre as alternativas impostas pela inteligência (conhecedora do progresso), sujeitando a liberdade de ação na ação, Bergson
sugere que os graus superiores da vontade, que libertam da sujeição às
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alternativas, devem ser verificados no retorno à espontaneidade pura,
designada como impulso, que se encontra aquém da consciência, se arriscando, com essa formulação, a identificar a liberdade com o infraconsciente. Nada obstante, Bergson já admite que a liberdade comporta
graus, os quais, todavia, só podem manifestar-se em “durações qualitativas diversificadas”. São os graus intermediários da duração e da liberdade, imprescindíveis tanto para a existencia humana quanto para as
diferentes ciências, já que, sem essas gradações, tanto a existência
quanto as ciências restam condenadas a não poder ir mais além do
tempo espacializado, próprio ao domínio exteriorizado do mecanismo
newtoniano. Nota Gurvitch que é em razão dessa teoria da liberdade se
exercendo contra as imposições da inteligência que “Bergson descreve os
diferentes graus da duração e da liberdade correspondentes ao vital, ao
psicológico, ao social e ao espiritual (ver “Matière et Mémoire”, bien
como “La Èvolution Crèatrice”). Nessa descrição, a liberdade plena,
compreendendo a atividade propriamente criadora, liga-se à vida espiritual; em seguida, vem a vida consciente, que é psicológica e social, a qual
conduz à vida espiritual, e é tida como o reservatório da liberdade, quer
dizer, uma liberdade muito mais intensa que a simples espontaneidade
vital. Eis a série, notando que será em consonância com essa gradação da
liberdade que se verifica a gradação dos tempos (espessura da duração).
xv Ibid. ibidem. Sabe que o desvio místico de Bergson se debe
ao não ter ele encontrado em sua análise da liberdade consciente o problema dos valores em obras de civilização, “eses escalones que dirigen
la elevación libertadora” (Gurvitch).
xvi O direito de saber – direito à educação, ao conhecimento –
é um requisito para a liberdade de pensamento e de consciência; a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão surgem como as condições necessárias para a liberdade de acesso à informação.
xvii Desde o ponto de vista sociológico, a liberdade é mais do
que a variável lógica que altera as proposições teoréticas. É sim liberdade humana, por intervir nos determinismos sociais e precipitar a quebra dos equilíbrios, e, desse modo, viabilizar as mudanças estruturais.
Por consequência, nota seu efetivismo. Ver Gurvitch, Georges (18941965): “Determinismos Sociais e Liberdade Humana: Em direção ao
estudo sociológico dos caminhos da liberdade”, trad. Heribaldo Dias,
Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., traduzido da 2ªedição francesa
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de 1963, (1ª edição em Francês: Paris, PUF, 1955).
xviii Veja o capítulo vinte de seu Tractatus Theologico-Politicus.
xix As opiniões coletivas surgem sempre vacilantes e incertas, a
iludirem as chamadas pesquisas de opinião.
xx Os atos mentais – inclusive as intuições intelectuais e os
juízos cognitivos – surgem como as manifestações as mais intensas do
consciente que se transcendem elas mesmas na posse, no conhecimento
e na participação nos conteúdos reais, experimentados estes últimos,
afirmados e moldados como heterogêneos (obstáculos, “incógnitas”)
aos atos mesmos, isto é, como heterogêneos às intuições intelectuais e
aos juízos; às preferências e às repugnâncias em linhas com os valores,
a simpatia, o amor, o ódio; enfim, heterogêneos às opções (escolha entre
alternativas), às decisões e às criações.
xxi Gurvitch, G. (1894-1965): “A Vocação Actual da Sociologia – vol. II: antecedentes y perspectivas”, (Cf. Tradución en lengua
portuguesa de la 3ª edición francesa de 1968, por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. [1ª ed. em francés: Paris, PUF, 1957], cit.
xxii Dado que a globalização se acelerou na década de 1990,
representando uma ameaça para as populações, verificou-se a tendência
para a universalização dos direitos humanos, e a maioria dos Estados
incorporou em suas constituições muitas disposições dos direitos humanos. Sabem que, das 165 constituições, 122 incluem disposições sobre direitos socioeconômicos (tais como o direito a um trabalho digno,
direito à moradia e à seguridade alimentar), 134 adotaram disposições
para os direitos das mulheres, 89 adotaram disposições dos direitos de
saúde, e 105 têm disposições para os direitos das minorias. Cf. Moncada
A. and Blau J. (2006) Human Rights and the Roles of Social Scientists.
Societies Without Borders 1 (1): 113-122.
xxiii Ver Gurvitch, G. “Determinismos Sociais e Liberdade
Humana: Em direção ao estudo sociológico dos caminhos da liberdade”, Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., op cit.
xxiv Um exemplo de ceticismo gratuito é o artigo de Slavoj
Žižek: “Contra os direitos humanos”, Mediações - Revista de Ciências Sociais, v. 15, n. 1 (2010) http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/6541/5947-verificado em 26.07.2016)
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xxv Frezzo, M: "Sociology and Human Rights Education: Beyond
the Three Generations?", Societies Without Borders 6:2 (2011) 3-22.
xxvi Ibid, ibidem
xxvii Ibid, ibídem, pág. 15
xxviii Ibid, ibidem
xxix A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de
1789 (DDHC) é um documento fundamental da Revolução Francesa,
que formula um conjunto de direitos naturais individuais e as condições
para sua aplicação. Seus últimos artigos foram adotados em 26 de
agosto de 1789. A Declaração é um dos três textos mencionados no
Preâmbulo da Constituição francesa de 4 de outubro de 1958. Seu valor
é reconhecido pelo Conselho Constitucional desde 1971. Suas disposições tomam parte do direito positivo francês e se encontram no nível
mais alto da hierarquia das normas.
xxx Em face da “leitura” que equivocadamente relaciona como
“participação política” os direitos protegidos na ICCPR, cabe assinalar
que a International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR,
1966, (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos – PIDCP) fala da
liberdade política e da sociedade democrática, em razão disso, se debe
entender que os direitos alí incluídos estão especialmente relacionados
com a participação na democracia e no aperfeiçoamento da sociedade
democrática.
xxxi Article 25 UDHR : 1 Everyone has the right to a standard
of living adequate for the health and well-being of himself and of his
family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. 2 Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether
born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=eng
Artículo 25 UDHR versão: 1 Toda a pessoa tem direito a um
nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o
bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invaliSociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/RIO)
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dez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 2 A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas
as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma
protecção
social.
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
xxxii Article 11 ICESCR: 1. The States Parties to the present
Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of
living for himself and his family, including adequate food, clothing and
housing, and to the continuous improvement of living conditions. The
States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this
right, recognizing to this effect the essential importance of international
co-operation based on free consent. 2. The States Parties to the present
Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from
hunger, shall take, individually and through international co-operation,
the measures, including specific programmes, which are needed: (a) To
improve methods of production, conservation and distribution of food by
making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating
knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming
agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources; (b) Taking into account the
problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure
an equitable distribution of world food supplies in relation to need.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
Artículo 11 ICESCR versão: 1. Os Estados Partes do presente Pacto
reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequando para
si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia
adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de
vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a
consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância
essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento. 2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se façam necessárias para: a)
Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneSociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/RIO)
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ros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais; b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
xxxiii O aparelho do Estado ou administração pública lato
senso, compreende (a) um núcleo estratégico ou governo, constituído
pela cúpula dos três poderes, (b) um corpo de funcionários, e (c) uma
força militar e policial.
xxxiv Artículo 25 UDHR: Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
xxxv International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - link: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf ; United Nations Declaration on Human Rights Education and Training (Art.5, 1; Art.7, 2, 4; Art.8, 2; Art.9; Art.10, 1,
2;). http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx
xxxvi Disse que a consciência faz parte das forças produtivas
em sentido lato, e desempenha um papel constitutivo nos próprios quadros sociais, seja como linguagem, seja pela intervenção do conhecimento, seja ainda como direito espontâneo. Decorre que os quadros sociais compreendem os modos de ação comum atualizados nas manifestações da sociabilidade, nos agrupamentos particulares, nas classes sociais e nas sociedades globais. Decorre daí igualmente que os quadros
sociais exerçam um domínio, um envolvimento sobre a produção material e espiritual que se manifesta em seu seio, o qual se prova mediante
as correlações funcionais. Verificam-se igualmente, por efetividade dos
próprios conjuntos práticos, vários níveis diferenciados na realidade social, cuja interpenetração complexa pode ser descrita mediante os proceSociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/RIO)
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dimentos dialéticos de complementaridade, compensação, implicação
mútua, ambiguidade, ambivalência reciprocidade de perspectiva e até
polarização. Quer dizer, existem os escalões objetivados da realidade
que, no marco da dialética das alienações, estão compreendidos como
os níveis múltiplos, em conformidade com a constatação de que, entre
esses níveis, tratam relações inteiramente variáveis, alternando e combinando, por um lado, os graus de cristalização e, por outro lado, os
graus de espontaneidade, pelo que, dessa forma, tais níveis vêm a constituir as forças dinâmicas da mudança.
Em termos mais simples, e a partir desses escalões assim compreendidos como níveis múltiplos, se afirma o conhecimento de que não existe
tipo de sociedade que alcance uma coesão sem choques; de que nada se
resolve nunca em uma sociedade, pelo menos não definitivamente, há
somente graus de coesão e de disparidade. As hierarquias em que esses
níveis múltiplos tomam parte se mostram também hierarquias múltiplas, que variam em cada sociedade e em tal ou qual tipo de estrutura –
seja estrutura parcial ou global – nas quais a descontinuidade prevalece.
O aspecto que os torna múltiplos revela a variabilidade intrínseca e irredutível dos níveis de realidade social, e das respectivas hierarquias
funcionais. Em razão disto, o critério da descontinuidade prevalece.
Seja como for, fundamental é a constatação de que a realidade
social é integrada, e que, graças ao fato dessa integração, os psiquismos
individuais e coletivos transferem suas energias subjetivas para a realidade de conjuntos, por efetividade dos próprios conjuntos práticos, de
tal sorte que a realidade social toda inteira vem a ser penetrada de aspiração aos valores (subjetividade coletiva). Ao deixar sem reconhecimento a subjetividade como coletiva e como fato de experiência humana, torna-se difícil compreender e aprofundar, em sociologia, a dialética das alienações descoberta por Karl Marx. Tal é o caso de um notável pensador do século XX, Jean Paul Sartre, cuja obra resiste ao fato
de que a dialética tenha fundamento na negação do conceitual, como
efetividade da experiência humana, e faz vista grossa para a variabilidade irredutível da realidade social (Mais sobre a crítica sociológica à
dialética de Sartre em Lumier, Jacob (J.): "Comunicação e Sociologia"
– Artigos Críticos / 2ª Edição modificada, 149 págs. – ISBN: 978-849981-937-2; Bubok Publishing S.L- Madrid, España, 2010, p. 91 a 97).
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xxxvii Veja Gurvitch,G: (1894-1965): "Dialectique et Sociologie",
Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science.
xxxviii Gurvitch, G. Ibid, op.cit, pp.496 a 500.
xxxix A coesão é constatada lá onde se verifica o equilíbrio parcial espontâneo entre as prerrogativas de uns e as obrigações de outros.
xl A respeito da orientação coercitiva da teoria política, não
haverá exagero em assinalar sua proposição contrária à sociologia, segundo a qual a sociedade se manteria unida pelo exercício da força das
posições dotadas de soberania, as quais detêm o controle de sanções e
a capacidade de garantir a conformidade à lei, isto é: impor a coação.
Se trata da chamada “solução hobbesiana para o problema hobbesiano
da ordem” cf. Dahrendorf, Ralf (1929 – 2009): “Ensaios de Teoría da
Sociedad” (Essays in the Theory of Society), Rio de Janeiro, Zahar Edusp, 1974, 335 pp. (1ª Edición em Inglés, Stanford, EUA, 1968). As
observações de Berger e Luckmann esclarecem o aspecto especificamente sociológico do aludido problema da ordem ao assinalar que, diante das teorias afirmadas com função nômica (teorias estabelecedoras
da ordem institucional), surge a questão de saber até que ponto uma
“ordem institucional” (hierarquia dos aparelhos organizados e o respectivo padrão de condutas hierarquizadas) ao alguma parte dela vem a ser
apreendida como uma facticidade humana Cf. Berger, Peter e Luckmann, Thomas: “A Construção Social da Realidade: Tratado de Sociologia do Conocimento”, Trad. Floriano Fernandes, Rio de Janeiro,
Editora Vozes, 1978, 4ª ed, 247 pp. (1ª ed en Inglés, New York, 1966).
xli Foi notado aqui que o atomismo na filosofia social de Hobbes é
subsidiário do contractualismo. Por sua vez, o atual atomismo social é
dispensado de tal ligação. A visão da sociedade como constituída por
indivíduos para a realização de fins que são primariamente fins individuais se aplica ao atomismo social tanto quanto ao utilitarismo. Em decorrência, se compreende a razão porque o neolibaral fala que não
existe tal coisa como a sociedade. Vê-se igualmente que essa proposição desvalorizadora projeta tanto o atomismo social quanto o utilitarismo. Cf. Mark Redhead: Charles Taylor: Thinking and Living Deep
Diversity, Rowman & Littlefield, 2002.
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xlii Em sociologia, a descrição da multiplicidade dos tempos sociais foi
conseguida por Gurvitch (1894-1965). Ver "Determinismos Sociais e
liberdade humana", Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., traduzido
da 2ª edición francesa de 1963. (1ª ed: Paris, PUF, 1955). Op. cit.
xliii Gurvitch, Georges (1894-1965): "Dialectique et Sociologie", Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science. Op.cit.
xliv A aplicação da categoria da vantagem diferencial tem base no
livro do influente especialista Porter, Michael E: Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance, New York, free
press, London, Collier Macmillan, 1985; Versión portuguesa: Vantagem Competitiva: Criando e sustentando um desempenho superior, Rio
de Janeiro, Campus, 1990.
xlv Tendo perdido a conotação liberal, o termo ‘mercado’ se limita
a designar um aspecto da ordem monetária e especulativa regulada e
protegida pelo Estado e incorporada no sistema dos bancos centrais,
ainda que preserve a circulação controlada de mercadorias, na qual o
valor de troca dá lugar ao preço inflacionário.
xlvi Cf. Adorno, T. W. (1903 - 1969): “Prismas: la Critica de
la Cultura y la Sociedad”, traducción de Manuel Sacristán, Barcelona,
Ariel, 1962, 292 pp. (Original en Alemán: Prismen. Kulturkritik und
Gesellschaft. Berlin, Frankfurt A.M. 1955).
xlvii Na medida em que pôs em pauta a questão dos critérios
de valor de uma norma relacionada a sua utilidade como imagem de
felicidade para o maior número, o utilitarismo doutrinário e normativo
de Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806 - 1873), que
gozava excepcional prestígio nos meios progressistas da época, suscitou como sabem reações em vários meios intelectuais, especialmente
entre os sociólogos diligentes como Émile Durkheim (1858 – 1917),
que em sua conhecida obra datada de 1893 intitulada “De la division du
travail social”, ali contestou acertadamente o eudemonismo, como assinalou Gurvitch. Essencial sua recusa da "utilidade" como critério último das ações humanas e como base mensurável de análise das questões políticas, sociais y económicas. Da mesma maneira, ao repelir seja
qual for a tentativa em estabelecer um absoluto para a vida moral com
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imposição aos fatos sociais, tornou-se igualmente indispensável ao notável sociólogo repelir como eudemonismo a pretensão utilitarista em
reduzir o valor de uma norma unicamente a sua utilidade como critério
de felicidade para o maior número. Oposição sociológica tanto mais
consequente quanto se sabe que o utilitarismo liberal está longe de ser
uma proposta inconsistente. A ideia de que uma das funções da política
é promover o bem-estar humano encontra no mesmo uma justificação
teórica adequada, já que a democracia pode ser vista como uma espécie
de utilitarismo aplicado, parecendo lógico que, por sua vez, sendo o
governo da maioria, deverá defender os interesses do maior número.
xlviii A mercadorização é um conceito com amplo emprego na
crítica da sociedade. Neste trabalho é utilizado para designar o controle
capitalista no âmbito da psicologia coletiva, como mercadorização das
relações humanas, porém devem ter conta que há uma tendência para a
mercadorização da sociedade, como é observado no seguinte texto: (…)
"El valor de uso es transformado en valor de cambio cuando
sólo puede realizarse pasando por su tamiz, por su lógica. El valor de
cambio no es sólo el valor de un intercambio sino la conversión del
valor de uso en valor de cambio. Esto significa que sólo puedo satisfacer mis necesidades y deseos si se encuentran en el mercado, en el esquema de la oferta y la demanda. Si no hay encuentro, no hay satisfacción. La "sociedad de mercado" no es una sociedad "con" mercado,
sino una sociedad cuyos enteros modos de funcionar (político, cultural,
religioso, etc.) pasan por los parámetros mercantiles. La mercaderizacción de la sociedad es la universalización de la excepción mercantil
(la excepción por la cual la oferta y la demanda no se corresponden
sino bajo una asimetrización por la que uno u otro polo sale perdiendo)." (...) Cf: Jorge Iacobsohn: “El marketing como ideología”. Internet, Revista “Bajo Control” (25/11/2010) http://bajocontrol.overblog.es/article-el-marketing-como-ideologia-61689499.html (verificado em 2 de Abril 2013).
xlix Esse lema neoliberal releva da seguinte proposição de Margaret
Thatcher (1925 – 2013): “There is no such thing as society (...).” Cf.
The Downing Street Years, Harper Collins, London 1993, p. 626.
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l A função de representação de toda a vida psíquica é penetrada
pela reificação das qualidades e das atividades. É a reificação como uma
sorte de força material de análise efetiva da prática social nas sociedades capitalistas. Neste sentido, a função de representação constitui o
psiquismo da classe burguesa. Cf. Lefebvre, Henri (1901 – 1991): "Psicologia das Clases Sociais", in Gurvitch e al.: ‘Tratado de Sociologia vol.2’ (Traité de Sociologie), Porto, Iniciativas Editoriais, 1968, pp. 505
a 538 (1ª edición en francés: Paris, PUF, 1960).
li Diferente das sociedades globais que, como as classes sociais, são igualmente suprafuncionais, o Estado como bloco de localidades constitui um agrupamento particular que realiza unicamente a multifuncionalidade. Gurvitch, G. (1894 -1965): “Études sur les Clases Sociales”, Paris, Gonthier, 1966, 249pp., Col. Médiations (1ªed. em Francês: Paris, Centre de Documentation Universitaire-CDU, 1954).
lii Por suposto que essas ponderações sobre a alta relevância
do psiquismo coletivo na era das TICs não exclui o fato de que a era da
automatização e máquinas eletrônicas favorece a primazia lógica do conhecimento técnico, em um grau tão acentuado que todas as demais manifestações do conhecimento são influídas ao ponto de tecnificar-se
tanto quanto lhes seja possível. As ciências humanas são severamente
comprometidas com as gigantescas organizações de sondagem de opinião pública, estudos de mercado, etc. as quais somente se limitam à
mecanização e tecnificação das relações humanas e dos problemas reais
suscitados pela vida mental e a vida social atuais, com o objetivo de
subordiná-las aos esquemas prefixados, muito ao gosto dos defensores
da lógica simbólica, que, espelhados em Wittgenstein tenificam o saber.
Lembra que esse notável filósofo formalista da ciência estabeleceu uma
combinatória prévia com mais de trinta símbolos de uma “sintaxis lógica”, tida por indispensável para aceder às proposições e começar a ler
sua obra [cf Wittgenstein, Ludwig (1889 -1951): « Tractatus LogicoPhilosophicus », version française P. Klossowski, Introdução Bertrand
Russel, Paris, Gallimard, 1961, 177 págs. 1ªed. em Alemão: 1921].
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liii A obra que, para diferenciar da “Introducción o Prólogo...” de la
"Contribución a la crítica de la economía política”, alguns autores chamam “Crítica da Filosofia do Estado de Hegel" e outros “Crítica da
Filosofia do Direito de Hegel” foi redigida em 1843 e contém a discussão cerrada, por Marx, dos parágrafos 261 a 313 da Philosophie du
Droit de Hegel (1821) que compõe a seção “Estado”. Veja Archives
Internet marxistes: Critique of Hegel’s Philosophy of Right:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/index.htm
liv Cf. Lukacs, Georg (1885 – 1971): ‘Histoire et Conscience
de Clase’, traducción y prefacio Kostas Axelos, Paris, ed. De Minuit,
1960, 382 pp, 1ª edición en Alemán: Berlim, Malik, 1923, págs.93/95.
lv Deve ter conta que a teoria sociológica é explicativa (multiplicidade e relatividade dos determinos sociais) e não se articula com
função nômica, não é operativa nem aplicável do mesmo modo que as
teorias jurídicas, não é uma teoria estabelecedora da ordem institucional. Quando, em sociologia dialética, alguém fala de um fato ter um
lugar diz ter inserção em um conjunto prático. Desse ponto de vista,
seria equivocado concluir do fato da ruptura de reciprocidade no espaço
público que a atomização social passara a prevalecer. A realidade social
não é um lugar no sentido topográfico desse termo ( a base morfológica
é somente um escalão da realidade), mas, penetrada pela subjetividade
coletiva, compreende, na multiplicidade dos seus tempos, um fluxo de
atos coletivos que não se deixam objetivar nas obras de civilização, as
quais, por sua vez,sustentam as estruturas. Desta forma, a ruptura da
reciprocidade não é sua completa supressão, não é a ruptura de um “lugar”, não reduz a realidade social a uma coleção de indivíuos sem ligação funcional no conjunto.
lvi Gurvitch, G. (1894-1965): “Dialectique et Sociologie”, Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science.
lvii Em 2001, já encontramos a boa formulação de virtualidade
real, observada na afirmação de que Internet nada mais faz que processar a virtualidade e transformá-la em nossa realidade: “La especificidad
de Internet es que constituye la base material y tecnológica de la sociedad red, es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que
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permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación social
que no tienen su origen en Internet, que son fruto de una serie de cambios históricos pero que no podrían desarrollarse sin Internet. Esa sociedad red es la sociedad que yo analizo como una sociedad cuya estructura social está construida en torno a redes de información a partir
de la tecnología de información microelectrónica estructurada en Internet. Pero Internet en ese sentido no es simplemente una tecnología;
es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de
nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría. Internet
es el corazón de un nuevo paradigma socio-técnico que constituye en
realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de
relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo
la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos”. Ver: Castells,Manuel:“Internet y la Sociedad Red”, in: ”la factoría – revista cuadrimestral“, Febrero-Septiembre 2001, nº14-15“ http://www.lafactoriaweb.com (verificado em 19.04.2006).
lviii Computadores e servidores de Web compartilhados e interconectados através de Internet são utilizados na computação em nuvem
(cloud computing). O armazenamento de dados se leva a cabo nos serviços que se podem aceder desde qualquer parte do mundo, em qualquer
momento e sem necessidade de instalar software ou armazenar os dados. O acesso aos programas, serviços e arquivos remotos é feito através
de Internet – daí a alusão à nuvem.
lix Hoje em dia, exercem como sabe a economia compartilhada, que,
às vezes, é chamada como rede de economia de igual para igual, peerto-peer, economia colaborativa, consumo colaborativo. É um sistema
sócio-econômico em torno à distribuição dos recursos humanos e físicos. Inclui a criação compartilhada, produção, distribuição, comércio e
consumo de bens e serviços por parte das diferentes pessoas e organizações. Esses sistemas podem adotar uma variedade de formas, frequentemente tomando vantagem da tecnologia de informação para empoderar os indivíduos, as corporações, as organizações não lucrativas,
o governo, com informação que permite a distribuição, o intercâmbio e
a reutilização do excesso de capacidade nos bens e serviços. A hipótese
comun considera que o compartilhamento da informação sobre os bens
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tende a fazer aumentar o valor desses bens para os negócios, para os
indivíduos, para a comunidade (há muitos livros sobre esse tema).
***
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