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INTRODUÇÃO  

Qual a “prática” da psicologia social da ABRAPSO?  

Pedrinho Guareschi  

Estamos discutindo, nesta primeira mesa, psicologia e práticas 
sociais. 

Gostaria de tirar a limpo alguns conceitos que empregamos muito, 
que temos como dados, mas que ao voltarmo-nos sobre eles, descobrimos o 
quão complexos e problemáticos eles de fato são. Especificamente, 
desejaria debruçar-me sobre o conceito de prática e mostrar as implicações 
presentes em sua compreensão e em seu emprego.  

Trabalho dentro da psicologia social crítica e tomo como referencial 
teórico-epistemológico os pressupostos da teoria crítica (Escola de 
Frankfurt). Entre eles o de que toda ação humana tem como finalidade 
iluminar e emancipar, e o de que todo conhecimento é reflexivo e não 
objetivante, isto é, à medida em que conheço algo, também me conheço.  

O tema de nosso encontro é: “Psicologia e Práticas Sociais”. Tentei 
fazer o exercício que Aristóteles pede de todo cientista: tentar admirar-se 
diante da coisa mais simples e mais banal. Tomei, então, a palavra prática e 
me perguntei: O que que é mesmo prática? E o que seria prática para a 
ABRAPSO? Qual é a prática da ABRAPSO?  

Tenho quinze anos de ABRAPSO. Foram tempos felicíssimos e 
continuam sendo. A gente vai criando uma história, porque a ABRAPSO tem 
uma identidade definida. E estou convencido que é exatamente pela prática 
que a ABRAPSO tem que sua identidade se tornou e continua marcante.  

O conceito e a compreensão de “prática”, nos trabalhos e na “prática” 
da ABRAPSO, possuem certos pressupostos. E pressuposto é aquilo que a 
gente não explicita, mas que de fato comanda o que a gente faz.  

Comecemos analisando, rapidamente, os diferentes pressupostos 
presentes na compreensão do que seja uma sociedade. Dentro de uma teoria 
funcionalista, positivista, ou sistêmica (de sistemas fechados), por exemplo, 
a sociedade é considerada como algo parado, estático. O pressuposto é de 
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que existe uma inércia. Para conhecer a sociedade, tira-se uma fotografia e 
pronto. Já uma teoria histórica, ou histórica-crítica se quiserem, vê-se a 
sociedade baseada em relações. E as relações são sempre dinâmicas, 
incompletas, “relativas”, como a própria palavra diz. A sociedade é, pois, 
dentro desse entendimento, fundamentada sobre um mar revolto.  

Torna-se necessário, aqui, explicitar mais o que chamo de “relação”. 
Em filosofia, o conceito de relação é definido como sendo “ordo ad 
aliquid”, isto é, o ordenamento intrínseco de uma coisa em direção a outra. 
Em outras palavras, relação é algo que não pode “ser”, sem outro. O termo 
“irmão/ã”, por exemplo: para alguém ser “irmão/ã”, é necessário que exista 
outro, que o faz irmão/ã. O conceito de relação implica, pois, sempre a ideia 
de incompletude, de precariedade, de historicidade.  

Entender sociedade, pois, em termos de “relações”, é entendê-la de 
modo aberto, passível de mudança. A maior parte dos trabalhos da 
ABRAPSO que conheço mostram uma visão de sociedade definida a partir de 
suas relações, assim como também os estudos de grupos, de comunidades, 
das famílias, ou de qualquer organização humana.  

Na continuação dessa reflexão, julgo muito significativa e oportuna a 
frase de Michael Levy, quando diz que, na análise do mundo e da 
sociedade, “não há contempladores do rio, nós somos o rio”. A sociedade é, 
pois, vista como um rio, como algo sempre em movimento, algo construído 
sobre relações. Mas mais que tudo isso, a afirmativa de Levy nos leva a 
outra percepção da sociedade e de nossa relação com ela: “não somos 
contempladores, mas somos a própria sociedade”. Isto é, não podemos 
imaginar-nos fora dessa sociedade.  

Chegamos aqui ao ponto central de nossa reflexão: o que é prática. 
Dentro de uma visão funcionalista ou positivista, prática somente existe no 
momento em que se coloca algum ato, quando se faz algo visível. Mas pode 
ser que o “não agir”, o “não colocar ações”, também seja “ação”, isto é, 
“prática”. É o que o filósofo dinamarquês von Wright nos ajuda a entender 
quando distingue quatro tipos de “práticas”: duas em que “coloco uma 
ação” (ajo ativamente), e duas em que “não coloco ação” (ajo 
passivamente).  

Assim pois: posso “agir” colocando uma ação, quando faço algo e 
“algo acontece”. Mas também posso agir, colocando uma ação, quando 
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“impeço”, e “nada acontece”. “Impedir”, fazer com que algo não se efetive, 
também é ação. Do mesmo modo, posso agir passivamente, não colocando 
aparentemente nenhuma ação, de dois modos: quando “permito”, e nesse 
momento “algo acontece”, e quando “me omito”: nada, então, acontece.  

Aqui está, creio eu, uma compreensão distinta, mais profunda e 
completa do que é “prática”. No entender tradicional do que é agir, ou 
exercer uma prática, somente há “prática” quando interfiro positivamente. 
O agir “passivamente” não seria prática, apesar de, em alguns casos, 
acontecer muita coisa exatamente porque “permiti”, ou “me omiti”. Já na 
visão da sociedade como um rio, como algo construído sobre “relações”, 
que implicam sempre algo dinâmico, em mudança, em contradição, é 
impossível “não agir”. Isto é, sempre há uma prática, de nossa parte. Prática 
é muito mais do que colocar uma ação. Não fazer nada implica com que 
esse rio continue a correr, isto é, que determinada sociedade, baseada em 
determinadas relações (no caso do modo de produção capitalista, baseada 
em relações de dominação e exploração), continue se perpetuando.  

Ligada à questão da impossibilidade de “não agir”, de que numa 
sociedade sempre temos uma prática, está uma outra, extremamente 
importante, que é a questão da “neutralidade” e da “ética”. Partimos do 
pressuposto de que toda ação, de um modo ou outro, é ética. Toda ação 
humana possui essa coloração de “bom-mau”. Mesmo que algo seja bom 
para uma pessoa e mau para outra, eles sempre, contudo, conotam às ações 
uma dimensão valorativa. A dimensão ética é algo inerente a qualquer ação. 
Se juntarmos, pois, as duas colocações acima, a de que é impossível “não 
agir”, e a de que toda ação humana possui implícita uma ética, podemos 
compreender muito bem a afirmativa de que é impossível ser neutros, de 
que não existe neutralidade em nossas práticas sociais. E por consequência, 
que a ciência também não é neutra, pois a ciência, como todo o resto, é uma 
prática. 

As investigações e os trabalhos ligados à ABRAPSO, sempre 
pleitearam e tentaram tornar evidente essa impossibilidade de neutralidade. 
Para muitos tal atitude parecia, principalmente há alguns anos, algo 
inaceitável. Após as muitas discussões realizadas, já existe grande número 
de pesquisadores que se deram conta dessa inevitabilidade da presença da 
dimensão ética nas ações que exercitam. Mesmo uma professora de 
matemática, na escola mais retirada do interior, ao dar matemática, ele está 
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agindo na perpetuação da sociedade em que existe, e está colocando uma 
ação ética. Está perpetuando a sociedade, pois está fazendo uma ação que 
foi colocada como necessária, em determinado momento histórico, pelos 
que detinham o poder decisório dentro das relações sociais existentes 
naquele momento. Alguém, ou alguns, em determinado momento histórico, 
acharam que devesse existir uma instituição parecida com uma escola, e 
que nessa escola fossem dadas determinadas disciplinas, e entre as 
disciplinas houvesse uma que fosse semelhante ao que se dá em 
matemática. E fizeram assim, pois pensavam que isso iria contribuir para a 
manutenção, ou legitimação, de tal sociedade em que eles detêm o poder de 
decisão. A escola, como qualquer outra das instituições, não caiu do céu por 
acaso. Toda instituição foi historicamente pensada e instituída, respondendo 
a interesses específicos de determinadas pessoas. Quando falamos em 
interesses, estamos falando de ética, de intenções valorativas. É, pois, no 
mínimo ingenuidade pensar que alguém que trabalha em alguma dessas 
instituições, possa ser neutro. Quando, na história da ABRAPSO, se diz que é 
impossível neutralidade, é nessa dimensão que a afirmação é pensada, e é 
através dessa argumentação que ela é fundamentada.  

Uma última questão que, penso, está implicada com a prática da 
ABRAPSO, é o conceito de Ser Humano que está implícito em suas práticas. 
Como já foi assinalado nessa mesa, o Ser Humano é entendido, nas práticas 
de investigação e intervenção da ABRAPSO, como pessoa = relação, e não 
como um indivíduo. São duas concepções totalmente antagônicas. O 
indivíduo, entendido como o quer o liberalismo, é o “individuum in se, 
divisum a quolibet alio”, isto é, alguém que é um, mas que não tem nada a 
ver com os outros. Ele é o centro de tudo. Tudo se resume nele mesmo. Ele 
é o começo, o meio e o fim. É o centro de referência.  

Já o conceito de Ser Humano, como é entendido numa dimensão 
crítico-social e humanista, significa que esse Ser Humano se faz e se 
constitui a partir de milhões de relações. O Ser Humano é, nessa visão, o 
resultado de todas as relações que ele estabelece no decorrer de sua vida. 
Ele é, certamente, singular, único. Mas sua “subjetividade” é constituída a 
partir do sem número de relações estabelecidas em sua história. Como 
muito bem diz o poeta, somos um porto para onde chegam milhões de naus, 
cada uma com algo para nos oferecer. Algumas naus carregam coisas 
ótimas, que nos ajudam. Elas são bem-vindas ao porto. Já outras, vêm 
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carregadas com materiais que não nos ajudariam em nosso desenvolvimento 
e não as deixamos entrar. Nós somos, pois, um microcosmo. Resumimos 
em nós, praticamente, todo o mundo. Tudo aquilo com que mantivemos 
alguma relação, faz parte de nosso ser.  

O mais importante, contudo, é o tipo de comportamento que deriva 
da concepção de Ser Humano que temos. Se me vejo como indivíduo, 
alguém que não tem nada a ver com outros, minha relação com outros vai 
ser, como o é no capitalismo liberal, de competição e de concorrência. O 
outro é alguém com quem tenho de competir, de lutar, para poder me 
promover. Essa competição é infindável. Nunca posso parar, pois no 
momento em que me detenho, os outros irão me ultrapassar. É o pavor de 
todo capitalista. Ele não dorme sossegado, pois pode ser que amanhã meu 
concorrente invente algo e me ultrapasse. Nesse sentido, procura sempre 
crescer, sem limites, acumulando o mais que puder, pois nunca pensa que 
tem o suficiente para não necessitar mais competir com os outros. É o 
comportamento que leva ao estresse, à angústia, ao desespero.  

Já na visão do Ser Humano como pessoa = relação, o comportamento 
privilegiado é o de colaboração, de cooperação, de partilha, de diálogo, de 
solidariedade. O outro é parte de mim, pois é ele que me constitui, é ele que 
me faz ser pessoa. Eu não posso, por exemplo, ser irmão/ã, como vimos 
acima, sem o outro que me constitui como irmão/ã. É assim em tudo. O 
mundo se transforma numa comunidade de trabalho conjunto, solidário. 
Talvez seja por isso que a reflexão sobre “comunidade”, a prática em 
“comunidades”, as investigações sobre práticas “comunitárias” sejam tão 
comuns e centrais para a ABRAPSO.  

Alguém definiu comunidade como sendo um tipo de vida em 
sociedade “onde todos são chamados pelo nome”. Isso quer dizer um tipo 
de vida em sociedade onde ninguém é esquecido, onde todos podem ter voz 
e vez, onde todos podem participar na construção da cidade. O que se nota 
nos encontros da ABRAPSO é um tipo diferente de vivência, de prática. Aqui 
não vigora tanto a competição, a competitividade, mas incentiva-se a 
partilha, a colaboração, eu diria até mesmo a celebração, a festa, a alegria. 
Não percebe tanto a pressão, o medo de ser superado pelos outros. Podemos 
chamar-nos de “companheiros/as”, isto é, os que comem o pão junto, os que 
lutam para conseguir o pão.  
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E a essa festa da ABRAPSO, em mais um encontro da ABRAPSO, que 
somos todos convidados nesses dias. Com essas pessoas simpáticas que 
aqui vieram, onde, com alegria e ousadia, procuramos desvendar os 
mistérios do Ser Humano, os mistérios da sociedade, os mistérios da vida 
social. Essa foi, em geral, a prática da ABRAPSO. E esta, gostaríamos que 
continuasse a ser a nossa prática, crítica, compromissada e solidária.  




