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1. INTRODUÇÃO 

Se é certo que o hom~ 
poder alcançar todos os\ 
ser certa, também, a idê 
, 
lnteres~. 

E afirme-se isso na mel 
teresses. Estar vivo é emi 
nhos. A relação entre o he 
porém, o homem con~egl 
ocorrerão em,que haverá, 
gem, assim, os conflitos de i 

Fez-se necessária, ent: 
conflitos co'tidianos que. 
cíedade. 

A história nos mostra ( 
do as relações humanas, c 

. 
rassem os mecamsmos ac 

E a discussão se torna ai 
não mai~ se convive apena 
mos mais momentos em q 

 

 




