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A Dinâmica Básica da Vida Social 
Jos Schoenmaker 

 
“Quem quer atuar no âmbito da vida,  
deve primeiro compreendê-la”. 
Rudolf Steiner 
 
 

Introdução 
Como seres humanos somos responsáveis pela organização da nossa vida social e 
pela criação das condições sociais nas quais vivemos. É da qualidade desta vida 
social - seja a nível do relacionamento interpessoal, da vida institucional numa 
organização ou  da sociedade como um todo-   que depende o  maior ou menor bem 
estar da totalidade dos indivíduos que dela fazem parte.  Como indivíduos, 
contribuímos com nossos pensamentos, julgamentos e atitudes para a criação das 
condições sociais em que vivemos, ao mesmo tempo em que estas também afetam 
nosso próprio bem estar. Partindo deste ponto de vista, podemos dizer que a 
qualidade da vida social resulta da interação entre fatores provenientes do próprio 
indivíduo e das condições sociais por ele criadas, o que se expressa no movimento de 
respiração ilustrado na figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
Esta interação se caracteriza hoje como "círculo vicioso degenerativo" (a miséria que 
gera violência que por sua vez gera mais miséria, e assim por diante), dando origem à 
assim chamada "questão social" , que se coloca como maior desafio para a 
humanidade hoje. Não obstante todos os avanços no campo do saber e do poder 
humanos, os quais no campo da ciência natural e da tecnologia operam verdadeiros 
milagres, estamos longe de viabilizar o desenvolvimento da vida social de forma a 
assegurar as condições sociais imprescindíveis ao bem estar da totalidade das 
pessoas.  A criação de tais condições requer, de um lado, o desenvolvimento social de 
cada indivíduo, pela transformação de seu pensar, julgar e agir com base nas forças 
sociais do interesse, aceitação ou reconhecimento e responsabilidade. Tratamos deste 
tema num artigo anterior,  " Individualidade e Comunidade". De outro lado, a criação 
de melhores condições sociais requer que a própria vida social seja estruturada de 
forma a promover o bem estar da totalidade das pessoas envolvidas. É deste aspecto 
que queremos tratar no presente artigo. Na medida em que pudermos atuar 
frutiferamente tanto no desenvolvimento social dos indivíduos quanto das condições 
sociais estaremos operando a transformação do "círculo vicioso degenerativo" acima 
mencionado em "círculo virtuoso regenerativo" da vida social. Nisto consiste 
basicamente a tarefa do pedagogo social como agente de desenvolvimento social. 
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O fenômeno desenvolvimento 
O fenômeno do desenvolvimento é uma manifestação da própria vida, e a 
compreensão do fenômeno do desenvolvimento só é possível mediante a 
compreensão das leis que regem a vida. O próprio Rudolf Steiner, fundador da 
Antroposofia, sem dúvida um dos maiores pensadores e personalidades do nosso 
século, mesmo que relativamente ainda pouco conhecido, trouxe uma contribuição 
fundamental para a compreensão destas leis. 
 
No milenar diagrama chinês, chamado de Tei-gi, podemos encontrar a expressão mais 
fundamental das leis básicas que regem a vida, sua origem, sua evolução e seu 
destino. O diagrama se compõe de um círculo, indicando a Unidade absoluta, o Todo. 
Nisto se fundamenta toda Ecologia: na compreensão de que a Vida, em todas as suas 
manifestações, compõe um Todo, perfeito, infinito. Este círculo se subdivide 
interiormente em duas partes, polarmente opostas: uma branca, com uma pequena 
esfera negra em seu centro e outra preta, com uma pequena esfera branca em seu 
centro. Isto revela que a dinâmica da vida, isto é, seu desenvolvimento, resulta sempre 
de uma tensão entre polaridades, sendo a mais absoluta delas: vida e morte.  
Não existe vida sem morte e não existe morte sem vida, é o que ilustram as grandes 
polaridades contidas no círculo, e as pequenas esferas de seu oposto no seio de cada 
uma delas. Podemos já reconhecer isto na manifestação mais simples da vida, no 
reino vegetal: a planta nasce da morte da semente e a planta morre, deixando sua 
vida na semente. Toda a dinâmica do universo é regido por esta polaridade: desde o 
mundo infinitamente pequeno dos átomos (elétrons negativos girando ao redor de 
prótons positivos) até a vida de todos os seres vivos, que só existem graças à 
polaridade masculino-feminino. 
 

 
O grande sábio Lao-Tsé em sua obra Tao Te King se expressou maravilhosamente a 
este respeito:   
  “Só temos consciência do belo quando conhecemos o feio; 
  Só temos consciência do bom quando conhecemos o mau; 

Porquanto o Ser e o Existir se engendram mutuamente; 
  O fácil e o difícil se completam; 
  O grande e o pequeno são complementares; 
  O alto e o baixo formam um todo; 
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  O som e o silêncio formam a harmonia; 
  O passado e o futuro geram o tempo...” 
 
 
A Natureza do Ser Humano em sua relação com a Vida Social 
 
Todo ser humano tem, por sua própria natureza, necessidades de cuja satisfação 
depende o seu bem estar físico, anímico e espiritual. Todos nós precisamos de 
alimento, vestuário, abrigo, para sobrevivermos fisicamente, precisamos de aceitação 
e reconhecimento para sobrevivermos anímica e socialmente  e de auto-realização e 
de auto-desenvolvimento para sobrevivermos espiritualmente. Tratamos mais 
detalhadamente da busca de satisfação destas necessidades como fonte da 
motivação humana no artigo "Motivação e Liderança". Na condição de portadores de 
necessidades que precisam ser satisfeitas nós nos colocamos na vida social como 
"consumidores", "clientes", "carentes", etc.. 
 
Podemos nos perguntar agora o que é possibilita a satisfação destas necessidades, 
de que fonte emana esta satisfação? Isto nos remete ao segundo componente da vida 
social. Todo ser humano é dotado também, por natureza, de capacidades, já 
desenvolvidas ou potenciais, que lhe permitem realizar atividades, produzir coisas, 
prestar serviços,  tendo em vista seu próprio benefício ou o de outros. Na condição de 
portadores de capacidades nós, como adultos, nos colocamos na vida social como 
trabalhadores ou colaboradores, empreendedores, profissionais, etc.. 
 
 Satisfação de necessidades e mobilização de capacidades formam assim a 
polaridade básica da vida social. É através da mobilização das capacidades humanas 
que se viabiliza a satisfação das necessidades humanas. E isto se viabiliza por meio 
do estabelecimento das relações sociais. 
 Esta estruturação das relações sociais se dá por meio do estabelecimento de 
acordos, explícitos ou não, que definem direitos e deveres entre as pessoas 
envolvidas. Na condição envolvidos em  tais acordos nós nos colocamos na vida social 
como cidadãos (de uma nação), associados (de uma instituição), membros (de um 
grupo, de uma equipe), etc. 
 
 Podemos assim dizer que a vida social em todas as suas formas diz  respeito 
essencialmente à estruturação de relações sociais que viabilizam a mobilização de 
capacidades para o atendimento de necessidades humanas. 
 
 Podemos representar-nos este "tecer" da vida social da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estruturação de Relações 
(Acordos) 

Mobilização de Capacidades  

Satisfação de Necessidades   

(+) 

(-) 



 
 

 
 
 
 

Rua Cancioneiro de Évora, 125 cep 04708-010 S.Paulo Tel (011) 5183 8869; cel (11) 992 113 631  
email: jos@imoconsultoria.com.br;  www.het-imo.net 

 
 

4 

Isto que denominamos de  tecido social se tece única e exclusivamente, nos mais 
diferentes padrões, a partir destes 3 fios que formam os componentes básicos de toda 
vida social: necessidades, capacidades, relações. 
 
 Na imagem acima podemos reconhecer a Vida Social como sendo um fluxo 
invisível  porém real de energia social entre 2 pólos (assim como a eletricidade o é no 
campo da física): 

- Necessidades (falta de algo/carência)= pólo social negativo; 
- Capacidades (potencialidade/disponibilidade/excedente)= pólo social positivo. 

Esse fluxo de energia é estabelecido e regulado por meio da estruturação de relações, 
o que se dá por meio de acordos (fator de regulação e equilíbrio social) = neutro (+/-).   
 
A imagem da “lemniscata” mostra uma inversão, indicando que, do ponto de vista 
social, capacidades de uns são mobilizados para o atendimento de necessidades de 
outros (= Servir). Quando não há essa inversão, ou seja, quando capacidades são 
mobilizadas para suprir necessidades próprias, se  cria, do ponto de vista social, um 
“curto-circuito”, provocando danos, sofrimentos em algum elo da cadeia social, 
resultando em desagregação ou entropia social. 
 

Todo progresso social  se deve ao fato de uns estarem efetivamente trabalhando para 
outros, no âmbito de toda a nossa sociedade, de forma a que nossas próprias 
necessidades sejam atendidas não pelo nosso próprio trabalho mas pelo trabalho de 
outros. Podemos facilmente imaginar o estágio social primitivo em que ainda nos 
encontraríamos se cada um dependesse do resultado de seu próprio trabalho para 
atender a suas necessidades, plantando seu próprio alimento, tecendo sua própria 
roupa, etc. Mal sobreviveríamos! 
 
Condições e leis básicas que regem o desenvolvimento da vida social 
 
Podemos dizer, de forma óbvia mas nem por isso suficientemente reconhecida, que o 
progresso social, o qual se manifesta em maior bem estar da totalidade dos indivíduos 
envolvidos nas relações sociais, será tanto maior na medida que: 

- as necessidades de todos sejam mais adequadamente satisfeitas; 
- as capacidades/potencialidades de todos sejam mais e melhor mobilizadas; 
- os acordos estabelecidos entre os mesmos sejam efetivamente mantidos e 

cumpridos. 
 
 A questão central que se nos apresenta agora é: quais as condições para se 
estruturar, a partir destes 3 componentes, uma vida social saudável, no sentido de 
promover o bem estar da totalidade dos envolvidos, do ponto de vista da: 
 -satisfação de suas necessidades; 
-mobilização de suas capacidades; 
-estruturação de suas relações?  

Satisfação das Necessidades 
 Do ponto de vista da satisfação das necessidades, a promoção do bem estar 
da totalidade das pessoas envolvidas requer que a destinação dos recursos 
disponíveis se dê de forma a melhor atender às necessidades de cada pessoa. A 
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condição básica para tal é uma orientação ativa para as necessidades do outro. 
Chamamos a isto de "orientação para o cliente",  "responsabilidade", "solidariedade". 
Um exemplo que me foi relatado por uma liderança popular,  pode esclarecer do 
literalmente a qualidade social básica que aqui se faz necessária. Antes de sair para 
trabalhar ela deixa pronto sobre o fogão o almoço para os filhos. Estes chegam, olham 
o que tem nas panelas e costumam perguntar: "Quem falta?" Conhecendo cada um 
dos irmãos, sabendo que um precisa comer mais que outro, que este gosta mais disto 
do que daquilo, ele pode saber com bastante precisão o que cada um precisa para 
satisfazer suas necessidades. Na medida em que se orienta por este conhecimento 
para decidir o que e quanto pode tomar para si está contribuindo para o bem estar da 
totalidade dos membros da família do ponto de vista da adequada satisfação de suas 
necessidades. A qualidade social básica a que aqui nos referimos podemos chamar de 
fraternidade e diz respeito à distribuição dos recursos disponíveis de forma a melhor 
atender às necessidades de todos os que dependem destes recursos para a 
satisfação de suas necessidades.  Todos sabemos que conseqüências teria se esta 
pergunta de "quem falta? "não fosse feita e cada um fosse simplesmente se servindo à 
vontade no sentido de melhor satisfazer suas próprias necessidades. Certamente seria 
prejudicial ao bem estar geral. 
Nisto se manifesta uma lei cuja atuação no campo social é tão inexorável quanto uma 
lei natural o é no âmbito da natureza. 
 
 O bem estar de uma totalidade de pessoas do ponto de vista da adequada 
satisfação de suas necessidades será tanto maior quanto mais  emanar da 
fraternidade (i.e. interesse ativo pelas necessidades do outro)  e será tanto menor 
quanto mais se orientar para a maximização do proveito próprio". 
 
 Esta lei se apresenta para a nossa consciência como óbvia, no entanto - de 
maneira geral- não orienta o nosso comportamento social, como podem ilustrar alguns 
exemplos: 
- o vendedor ambulante que me apresenta as caixas de morangos já passados como 
sendo "os melhores" obviamente não está orientado  para a melhor satisfação das  
necessidades de seu cliente mas para resguardar seu proveito próprio, livrando-se do 
prejuízo de ter que jogá-los fora; 
 
-quando compro no supermercado produtos de melhor qualidade por preços mais 
baratos obviamente não estou orientado para a adequada remuneração (= satisfação 
das necessidades) daqueles que produziram estes produtos mas para a maximização 
do meu proveito próprio, tornando-me assim co-responsável pelos míseros salários 
que lhes são pagos; 
 
- um docente que despeja "matéria" sobre seus alunos sem levar em conta as 
dificuldades de cada um em absorvê-la, obviamente não está criando condições 
adequadas à aprendizagem de seus alunos mas sim orientado para sua própria maior 
comodidade; 
 
- a "orientação para o cliente" tão difundida nas empresas da atualidade raramente 
parte de um interesse genuíno pela real necessidade do cliente mas sim do 
reconhecimento de que a satisfação do cliente é condição para a sua própria 
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sobrevivência como empresa, buscando-se por meio do atendimento desta condição  
maximizar o proveito próprio. Trata-se de um socialidade passiva ou reativa, mas 
raramente ativa. 

Mobilização das Capacidades 
 Da mesma forma, no que diz respeito à mobilização das capacidades, que 
forma a  base da cooperação entre pessoas, podemos dizer que o bem estar da 
totalidade das pessoas será promovida na mesma medida em que se promove o 
desenvolvimento e a mobilização das capacidades de seus integrantes. Afinal, é da 
mobilização destas capacidades que emanam as respostas a todas as necessidades 
humanas.  Assim sendo, devemos novamente nos perguntar: que condição é 
fundamental para esse fim? De que condição  básica o ser humano necessita para 
poder desenvolver e mobilizar suas capacidades?  
Vejamos concretamente: quando é que um aluno aprende mais e melhor? Quando é 
obrigado pelo professor a estudar algo ou quando é orientado em seu estudo a partir 
de seu próprio interesse pelo assunto? Quando é que um colaborador tem melhores 
condições de expressar suas capacidades e desenvolver seu potencial - quando se 
limita a executar o que lhe mandam fazer ou quando tem a oportunidade de tomar 
iniciativas próprias? Todos reconhecemos que a motivação própria é fundamental para 
o desenvolvimento e mobilização das capacidades das pessoas. Na prática social do 
dia-a-dia temos bem mais dificuldade em respeitar a condição básica para que esta 
motivação própria possa florescer: a liberdade do outro. 
 
 O que disto resulta podemos expressar através da seguinte lei: 
O bem estar de uma totalidade de pessoas do ponto de vista da mobilização de suas 
capacidades será tanto maior quanto mais a cooperação entre pessoas se der a partir 
da liberdade do outro e será tanto menor quanto mais esta cooperação for regida por 
determinação alheia. 
 Em outras palavras podemos dizer que: a cooperação entre pessoas será tão 
mais frutífera quanto mais se fundamentar na liberdade (de iniciativa) do outro e será 
tão mais estéril quanto mais se realizar por determinação alheia. 
 
 A dificuldade que temos de estruturar nossa vida social na prática a partir deste 
princípio fica evidente nestes exemplos que todos conhecemos: 
- numa reunião, pessoas tem visões e opiniões diferentes sobre o mesmo assunto: 
nossa tendência natural é de tentar convencer o outro da nossa própria razão ao invés 
de buscarmos entender a razão do outro; 
- nossas instituições, de maneira geral, se encontram estruturadas hierarquicamente, 
resultando em que  "os de cima" ditam a  "os de baixo" o que devem fazer e como 
devem fazer; 
-por outro lado, se reconhece cada vez mais a necessidade/importância da "livre 
iniciativa", do "espírito empreendedor" e se abre espaço para tal nas organizações, 
mas difìcilmente se abre espaço para o questionamento da "motivação última" ( a 
razão de ser, o sentido social, p.ex.) das atividades da organização e da forma como 
são desenvolvidas (a liberdade é "outorgada", dentro de certos limites, mas não 
reconhecida como direito). 
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Estruturação das Relações  
Já dissemos que as relações sociais se estruturam por meio de acordos. Devemos 
assim nos perguntar: quando é que um acordo é bom e qual a condição fundamental 
para se chegar a um bom acordo ? P.ex. quando dizemos que "fechamos um 
negócio", estamos dizendo que chegamos a um acordo a seu respeito. Quando 
podemos dizer, do ponto de vista social, do bem estar da totalidade dos envolvidos, 
que foi "um bom negócio"? Quando e se o negócio foi igualmente proveitoso para 
ambas as partes. Outro exemplo: ao final da reunião tomamos uma decisão. Uma 
decisão também representa um acordo entre as partes sobre o que deve ser feito, 
implicando em obrigações e direitos das partes envolvidas.  Quando podemos dizer, 
do ponto de vista social, que foi "uma boa decisão"? Quando os argumentos de todos 
os envolvidos tiverem sido igualmente consideradas na tomada desta decisão, ou 
então, quando todos os envolvidos se puderam sentir igualmente contemplados pela 
mesma. Disto podemos já apreender a condição, a qualidade básica para se chegar a 
acordos saudáveis, a uma estruturação saudável das relações sociais: a da igualdade 
entre as partes. 
 
Disto resulta a seguinte lei: 
O bem estar da totalidade das pessoas, do ponto de vista da estruturação de suas 
relações, será tanto maior quanto mais os acordos entre elas forem estabelecidos com 
base em igualdade entre as partes e será tanto menor quanto mais poder for exercido. 
Em outras palavras: os acordos serão tão mais sólidos e duradouros  quanto mais 
forem estabelecidos com base em igualdade entre as partes e serão tão mais frágeis e 
inconstantes quanto mais poder for exercido. 
 
Novamente, tão simples quanto o reconhecimento desta lei a nível da nossa 
consciência, tão difícil a sua aplicação prática na vida social. 
Qual a razão de dificilmente se lograr um acordo saudável e duradouro entre Capital e 
Trabalho no campo econômico? Porque a premissa básica é a de conflito de 
interesses, frente aos quais cada parte busca exercer o poder na obtenção de um 
acordo que melhor atenda a seus interesses próprios; 
Queixamo-nos da falta de comprometimento dos nossos colaboradores com decisões 
que foram tomadas, sem nos darmos conta do poder que foi exercido para convencê-
los da sua necessidade; esperamos responsabilidade sem propiciar efetivas condições 
para frutífera participação nas decisões (transparência, envolvimento, etc.); 
Deixamos de perceber como mesmo nas decisões tomadas democraticamente 
(vencendo o voto da maioria) se mantém o exercício de poder da maioria sobre a 
minoria, resultando geralmente em acordos frágeis e pouco duradouros. 
 
Com base no apresentado até aqui podemos reconhecer  a dinâmica básica da vida 
social, a qual  consiste essencialmente da estruturação de relações visando a 
mobilização de capacidades para a satisfação de necessidades por meio do 
estabelecimento de acordos. Vimos as condições básicas e as leis delas decorrentes 
que regem a atuação de cada  uma destas esferas no âmbito do  desenvolvimento da 
vida social. É esta dinâmica  que está na base de todas as formas de organização 
social. É a partir dela que se estrutura o organismo social. 
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A essência disto se expressa neste pensamento de Rudolf Steiner, com a qual 
gostaria de encerrar esta exposição: 
 
“Saudável só é quando  
no espelho da Alma humana 
se forma a comunidade como um todo 
e quando na comunidade  
vive a força  da alma individual. 
Essa é a máxima da ética social. 
 
Rudolf Steiner 
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