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Das Campanhas de mobilização social às ações de longo prazo em prol da 

população 
 

LAGenghini   (lagenghini@zipmail.com.br) 
 

 
 Deve ter alguma coisa errada com as campanhas de mobilização social que 
se multiplicaram em todo o Brasil, apoiadas por movimentos de todas as origens e 
tendências. 
 
 Não se trata de tirar-lhes os méritos ou de diminuir a importância das ações 
em andamento. Na verdade há que se elogiar e procurar reforçar as ações e as 
pessoas que se propõem a agir em prol da melhoria das condições da população 
menos favorecida. E haja população menos favorecida! 
 
 É possível lembrar ainda de um tempo em que não existiam sistemas de 
proteção às comunidades, a medicina era prioridade dos grandes centros, muito cara 
e inacessível à população, que nas horas de aperto acabava por contar com as 
benzeduras, as crendices, as ervas e outros recursos da medicina caseira. Procurar 
a cidade só em último recurso e o farmacêutico, em geral um prático de farmácia, 
resolvia os problemas por ali mesmo...e quando não o fazia, o encaminhamento para 
a internação era um “Deus nos acuda”. Havia situações em que os amigos recorriam 
às tradicionais rifas e “vaquinhas” para ajudar ao necessitado, fosse na internação ou 
fosse nas despesas do pós-internação, às vezes para ajudar até mesmo nas custas 
do enterro. Ninguém ficava ao “Deus dará” e sempre havia as visitas. 
 
 Mesmo diante de tanto desamparo as pessoas viviam de modo saudável, as 
famílias eram mais estáveis, a violência era menor e todo mundo era auto-suficiente 
em alguma coisa que servia para trocar ou barganhar com os outros. 
 
 Ainda me lembro das trocas de favores entre as mulheres do bairro para 
acudir às necessidades todas a vezes que uma criança vinha à luz, e vinham 
crianças!.... Lembro-me das trouxas de roupas a serem lavadas pelas vizinhas 
durante a quarentena, das trocas de mantimentos, da distribuição do leite, da 
repartição do porco gordo entre vizinhos e dos mutirões para levantar a casa de pau-
a-pique e barrote, para arranjar o caminho ou para tirar a lavoura do mato. 
 
 De algum modo todo mundo era auto-suficiente em alguma coisa e todos 
trocavam entre si os seus pertences e sabedoria num processo social de apoio e 
independência que tornava todos responsáveis pelo bem estar da comunidade. 
 
 Os tempos mudaram muito e a sociedade também. Veio a urbanização, 
abandonou-se a roça e a lavoura transformou-se em produção de escala; a força 
braçal, o conhecimento milenar, a policultura, o pomar e a horta cederam espaço 
para as monoculturas e para as pastagens. 
 
 Os homens foram sendo tangidos para as periferias das cidades, tornando-se 
várias coisas, de ajudantes gerais a bóias frias - perderam a personalidade e a 
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autonomia e ganharam cartões numerados. Seus conhecimentos empíricos, produto 
da herança e da tradição oral perderam o valor e já não encontram mais espaços 
para se manifestarem. O caminho da horta foi trocado pela quitanda e as casas 
ficaram tristes, sozinhas, sem o tradicional cinturão de arvoredo, com frutas de todas 
as espécies e de todas as estações, sem hortas com legumes e temperos e sem as 
criações domésticas a circundarem pela área. 
 
 Trocou-se o compadrio caipira, a ajuda mútua e a auto-suficiência pelas filas 
nos postos de saúde, na distribuição da cesta básica e pelo “não fazer nada” do 
desemprego em rodas de botecos onde se discute o nada sem chegar à conclusão 
alguma. 
 
 A cultura milenar do homem que planta, cria e vive em função da auto-
subsistência ficou obsoleta. Trocou-se a esperança pelo desânimo, pela apatia, pela 
falta de identidade e pela depressão coletiva. Aumenta-se a violência, diminuem-se 
as crenças; aumentam-se as ofertas e os apelos ao consumo, diminuem-se os 
recursos e o acesso; aumentam-se as escolas, diminui-se o que fazer com os 
estudos. O homem torneou-se supérfluo de si mesmo e a vida está sem nenhum 
valor. 
 
 Eis porque acreditamos que a mobilização social patrocinada pelos mais 
diversos agentes deveria buscar outro foco e se concentrar em fixar o homem a 
terra, a incentivar as famílias a terem suas hortas, seus pomares, seus jardins e 
promoverem a ajuda comunitária, sem prioridade a qualquer ideologia política, a 
praticarem o senso comum, produzindo e distribuindo os excessos, vendendo-os, 
quando possível. 
 
 As escolas deveriam resgatar os modelos tradicionais de comunidades 
solidárias e introduzir em seus currículos matérias que viessem ajudar a 
formar os homens para serem úteis em seus lugares de origem, com a 
prioridade de suas atividades centrada no aqui e no agora. 
 
 Por seu lado o governo e os legisladores, em todos os níveis, deveriam 
estudar ações e propostas que facilitassem aos pequenos proprietários mais geração 
de empregos, sem colocar sob ameaças a sua estabilidade e o patrimônio por conta 
de querer empregar e ajudar. Há que se valorizar, incentivar e proteger o pequeno 
empreendedor rural pelos benefícios que sua atividade representa. 
 
 Há, aparentemente, um grande vácuo e um terrível atraso a ser recuperado. 
Quero acreditar que este é o próximo espaço onde as organizações sociais, ONGs e 
a população politicamente mobilizada devem concentrar suas ações. E que Deus 
nos ajude! 
 
Até qualquer hora pessoal! 


