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conhecimento particular que tem por função a elaboração de 
comportamentos e a comunicação de indivíduos” (1976, p.26).  

Sobre os fatos descritos aqui, podemos tê-los como mais do que 
simples opiniões, tendo em vista o caráter parcelar desta reação do 
indivíduo frente a um objeto que lhe é dado de forma pronta e acabada; 
mais também do que simples imagens, que são especificamente uma cópia, 
um reflexo interno de um objeto externo; mais ainda do que mitos, tendo 
em vista sua forma narrativa de crenças populares, heróicas e fabulosas, 
reportando-se sempre ao irreal, fictício; estes fatos portanto, não são 
nenhum dos conceitos citados acima isoladamente, mas todos eles 
mesclados de forma enérgica, dinâmica e operadora.  
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SEÇÃO III 
PSICOLOGIA E COMUNIDADE  

Psicologia e comunidade: a utopia dos projetos científicos  

Marco Aurélio M. Prado * 

A crise das utopias1 marcada pelos últimos acontecimentos mundiais 
no final deste século, com certeza irá acenar para novos rumos da condição 
humana, e, penso, precisamos compreender o que está significando este 
desencantamento para a psicologia, mas especificamente para a relação 
psicologia e sociedade.  

A utopia da comunidade tem sido um princípio norteador desta 
relação e, como em outros momentos históricos, ressurge na tentativa de 
resistência à destituição de valores e ordens sociais relativamente 
estabilizadas. Mas esta relação, entre a Psicologia e a utopia comunitária, não 
pode mais delinear-se por uma hipervalorização romântica do passado que 
reforça uma identificação única e homogênea, ao invés, de permitir a 
emergência de identificações sucessivas,2 como também, não pode abrir mão 
de pensar para dentro de si as questões políticas e éticas que de certa forma, 
foram um dos importantes desafios desta utopia na ciência psicológica.  

Mas em um contexto sociocultural complexo como o nosso, a relação 
entre ciência e utopia parece carecer de mais questionamentos, 
principalmente quando retomamos o projeto científico da racionalidade na 
modernidade e as consequências de suas promessas.  

                                                 
* Professor da Universidade Metodista de Piracicaba e Doutorando em Psicologia Social na 
PUC/SP. 
1 O termo utopia utilizado em várias passagens deste ensaio carrega o sentido político de 
relação e reflexão entre o real e o possível, ver várias denominações utilizadas 
historicamente em BOBBIO, N., MATTEUCCI, N., PASQUINO, G. (1993). Dicionário de 
Política.. Ed. Universidade de Brasília, DF. 
2 Alusão ao termo utilizado por MAFFESOLI, M (1995). A contemplação do mundo. Ed. 
Artes e Ofícios. Porto Alegre. O autor ao discutir a transmutação dos valores na 
modernidade, designa esta como atitude de “camaleão”, já que engendra a construção de um 
estilo de vida constituído por contribuições diversas, característicos dos períodos de 
transição. 
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Num recente estudo o sociólogo Boaventura Santos Souza, nos 
apresenta quatro axiomas fundamentais que considera estarem na base dos 
problemas da modernidade que enfrentamos:  

1. a transformação através da hegemonia da racionalidade tecnicista na 
ciência dos problemas éticos e políticos em problemas técnicos ou 
jurídicos;  

2. a soberania da legitimidade da propriedade privada sobre a legitimidade 
do uso da propriedade, ou a redução das relações sociais em relações de 
mercadoria, o que acaba por determinar um individualismo possessivo;  

3. a soberania dos Estados e a verticalização política na relação com 
cidadãos, que resultou numa ideia de cidadania artificial, pois não 
participativa fortalecendo a representatividade manipulada;  

4. e a ideia quase dogmática de que o progresso é caracterizado como um 
desenvolvimento infinito baseado somente no crescimento econômico, 
pelas relações mercantis transnacionais e pelo desenvolvimento 
tecnológico (Santos, 1994, p.277).  

Estes quatro axiomas se não esgotam, representam 
consideravelmente as bases dos problemas mundiais, que acirraram as 
diferenças entre ricos e miseráveis, que fortaleceram os fundamentalismos 
culturais e a noção de desigualdade social tida hoje, quase que, como um 
pressuposto natural para o sucesso do neoliberalismo do mundo.  

E de que forma tem a Psicologia Social sido afetada enquanto uma 
ciência produzida historicamente?  

Nesta reflexão nos interessa basicamente apontar a crise das práticas 
psicossociais frente a globalização dos problemas apontados, ou a crise na 
utopia da vida comunitária na Psicologia diante de um tempo histórico de 
transição ou rupturas.  

A relação entre Psicologia e Comunidade permitiu, ao longo da 
história, transformar, em muito, as práticas psicossociais e a compreensão 
do fenômeno psicológico. Assumimos diferentes ideários de vida 
comunitária, desde a invasão ideológica do desenvolvimentismo americano 
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no pós-guerra na metade do século,3 até um caráter de militância socialista, 
que passou por práticas nas quais se compreendeu o comunitário como 
espaço de controle dos indivíduos na tentativa de adaptação aos avanços 
industriais e tecnológicos ou ainda, enquanto uma ditadura das 
necessidades4 apoiadas numa concepção de sujeito único, onde vida privada 
e vida pública passaram a existirem na mesma dimensão do coletivo.  

A questão da comunidade já se planteou em diversas perspectivas, 
vemos que a utopia da vida em comunidade, acabou por trazer, para as 
ciências, diferentes conceitos que trabalhados deveriam favorecer uma vida 
em comum mais humana, frente aos acontecimentos da Época Moderna. 
Comunidade já foi separada de Sociedade por Tönnies,5 no final do século 
XIX, no qual a diferença entre a Gemeinschaft e a Gesellschaft estava na 
vontade e no espírito da unidade, que deveria ser realizada pelo indivíduo, 
pois sua ação na comunidade teria repercussão sobre os outros que estão 
vinculados a ele. Preocupação que não foi somente dele, mas que está 
presente nos dias atuais, no esforço de estabelecer limites e alternativas ao 
individualismo.  

A utopia comunitária abasteceu posturas políticas completamente 
opostas, desde o socialismo, com uma ideia de integração social e de 
solidariedade de cada um até posturas totalitárias nas quais a sociedade 
deve ser uma comunidade ordenada que se possa limitar as liberdades 
individuais, portanto a subjetividade. A utopia comunitária traz a mesma 
marca, apesar das distintas posturas: os limites da dimensão individual e da 
vontade geral, da liberdade pessoal e da igualdade social, debate este 
anunciado pelos grandes filósofos e pensadores sociais em distintos 
períodos históricos.  

Neste cenário os caminhos são tortuosos, pois nos levaram tanto a um 
comunitarismo, no qual a vontade geral foi a ordenação, o progresso, a 
racionalização da adaptação social, quanto a um individualismo narcísico.  

                                                 
3 Ver sobre estas questões em SAWAIA, B. (1996) A apropriação científica de um conceito 
tão antigo quanto a humanidade. In: CAMPOS, R.H.F. (org) Psicologia Social Comunitária; 
da solidariedade à autonomia. Vozes. Petrópolis. 
4 Termo utilizado pela filósofa Agnes Heller ao discutir a questão da utopia racional. 
HELLER,A (1993) Uma teoria da história, Ed. Civilização. Rio de Janeiro. 
5 Ver esta discussão tratada pelo autor em TÖNNIES, F. (1979) Comunidad y Asociación. 
Ed. Penínsulas. 
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Elias nos aponta um passo importante para esta discussão que deve 
ser considerado, 

Mas, ao pensarmos calmamente no assunto, logo se evidencia que as 
duas coisas só são possíveis juntas: só pode haver uma vida 
comunitária mais livre de perturbações e tensões se todos os 
indivíduos dentro dela gozarem de satisfação suficiente, e só pode 
haver uma existência individual mais satisfatória se a estrutura social 
pertinente for mais livre de tensão, perturbação e conflito (Elias, 
1994, p.17).  

Mas como pensar nesta possibilidade, se a existência de uma sempre 
implicou no abafamento da outra dimensão. A história nos revela o tempo 
em que a identidade-nós e identidade-eu6 se alternam, e como estas 
dimensões foram sendo articuladas de diferentes maneiras. Hoje, como 
poderíamos pensar nesta relação, levando em consideração as 
características deste momento histórico de transição e ruptura7 que parece 
aumentar a cada dia o abismo entre o indivíduo e a comunidade?  

Neste quadro, como pensar a utopia do comunitário na Psicologia 
sendo esta uma ciência da modernidade, preocupada com o indivíduo e com 
os processos de subjetivação?  

Os estudos psicológicos científicos começaram e se desenvolveram 
sempre marcados por esta contradição: por um lado, a ciência 
moderna pressupõe sujeitos livres e diferenciados – senhores de fato 
e de direito da natureza; de outro procura conhecer e dominar esta 
própria subjetividade, reduzir ou mesmo eliminar as diferenças 
individuais (Figueiredo, 1991, p.36)  

Observamos que as contradições do mundo Moderno também afetam 
a Psicologia e determinam diferentes projetos científicos. A partir do século 
XIX, as diferentes epistemologias na psicologia acenam para distintas 

                                                 
6 Esta reflexão é tratada por Norbert Elias em ELIAS, N. (1994) A Sociedade dos Indivíduos. 
Zahar Ed. Rio de Janeiro. 
7 A noção de descontinuidade e ruptura é tratada por Michel Foucault a respeito da grande 
mutação que as disciplinas históricas sofreram ao compreender o descontínuo como 
possibilidade de prática dos historiadores, ao invés de obstáculo. Ver FOUCAULT, M. 
(1976) História e Descontinuidade. In SILVA. M.B. (org) Teoria da História. São Paulo. 
Cultrix. 
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posturas em relação a vida individual e coletiva, mas quase sempre 
marcadas pelo imenso abismo entre e eu e o nós.  

na ciência que lida com fatos dessa espécie, encontram-se, de um 
lado, ramos de pesquisa que tratam o indivíduo singular como algo 
que pode ser completamente isolado e que buscam elucidar a 
estrutura de suas funções psicológicas independentemente de suas 
relações com as demais pessoas. Por outro lado, encontram-se 
correntes, na psicologia social ou de massa, que não conferem 
nenhum lugar apropriado às funções psicológicas do indivíduo 
singular. As vezes, os membros deste último campo, mais ou menos 
como seus equivalentes nas ciências sociais e históricas, atribuem a 
formações sociais inteiras ou a uma massa de pessoas, uma alma 
própria que transcende as almas individuais, uma anima coletiva ou 
mentalidade de grupo. E quando, não chegam a ir tão longe, é 
comum se contentarem em tratar os fenômenos sociopsicológicos 
como a soma ou – o que dá na mesma – a média das manifestações 
psicológicas de muitos indivíduos (...) E as questões levantadas por 
cada uma delas costumam ser formuladas de maneira a deixar 
implícito, logo de saída, que existe um abismo intransponível entre o 
indivíduo e a sociedade (Elias, 1994, p.15).  

Como pensar a psicologia neste processo, como pensar a relação 
indivíduo e coletividade?  

Enquanto prática psicossocial encarnou no decorrer da história, os 
problemas sociais e políticos como sendo questões relevantes para o 
psicológico, e não nos retraímos frente a situações de desigualdade e 
injustiça, fazendo com que definitivamente a Psicologia abarcasse o 
universo político para dentro de si. Mas esta prática está sendo questionada, 
e este repensar deve obrigatoriamente contemplar os novos problemas 
mundiais, as novas formas de exclusão social, os novos modos de 
subjetivação, o que somente iremos conseguir ao contemplar uma relação 
entre a Psicologia e a utopia comunitária que abarque as questões postas por 
este momento de transição do mundo, onde os discursos totalizantes e as 
grandes sínteses devem dar lugar às pluralidades dos discursos do cotidiano.  
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Este sentido, exige-nos que busquemos, um re-encantamento8 do 
mundo, não mais através das respostas encontradas nas grandes sínteses ou 
no modelo de sujeito único e uniforme, no qual as utopias foram 
colonizadas de vozes apocalípticas que buscavam sinalizar o futuro para os 
povos e o remédio para a satisfação de todas as necessidades, mas pelo 
contrário, numa utopia como propõe Heller, uma utopia racional onde 
implica o reconhecimento de todas as necessidades humanas, com exceção 
daquelas que pressupõem o uso de seres humanos como meros 
instrumentos. (...) Tal teoria da história incorpora uma dupla promessa pela 
qual todos os seres humanos decidem, como pessoas igualmente livres, as 
prioridades na satisfação de suas necessidades e pela qual tal decisão pode 
florescer de um discurso racional (1993, p.377).  

Ao re-encantar as utopias para dentro das ciências, considerando as 
questões levantadas, devemos refletir sobre o principal dilema das ciências 
sociais: a relação indivíduo – coletividade. Para além de um discurso 
puramente racional, ou melhor de uma razão instrumental, deveríamos 
considerar que as questões éticas encontram respaldo e lugar no mundo 
afetivo dos sujeitos.  

As práticas comunitárias necessitam abdicar do lugar de consciência 
social de indivíduos e grupos, ao rever seus conteúdos teóricos à luz das 
mudanças no mundo contemporâneo, a Psicologia Comunitária poderá 
colocar-se antes do rigor pela prática o rigor pela investigação, antes a 
efervescência das mudanças estruturais às mudanças microssociais, 
buscando assim compreender as afetações que os quatro axiomas, que 
Boaventura Souza Santos levantou acerca da modernidade, provocaram nas 
ciências e estabelecer reflexões que permitam superá-los.  

A Psicologia foi afetada pelas mudanças do mundo, foi o impulso das 
grandes mudanças tanto na Europa como nos países pobres que fez a 
Psicologia ir ao encontro dos movimentos sociais e se comprometer com 
um conhecimento politizado. Passou por diferentes momentos, de um 

                                                 
8 A ideia de re-encantamento aqui está apoiada na reflexão de Weber sobre o 
desencantamento do mundo, onde coloca que na Modernidade a criatividade e a autonomia 
individuais seriam atropeladas pela expansão da burocracia, necessária ao progresso 
material, portanto Weber anunciara a cisão fundamental da Modernidade que a organização 
social moderna teria provocado – o mundo objetivo e a subjetividade humana estariam 
divididas pela racionalidade tecnicista e burocratizada. 

216 
 

assistencialismo e prevenção à saúde mental, a uma militância e 
conscientização da população. Invocou como categorias básicas a 
participação e a consciência, mas na truculência da mobilização e dos ares 
de uma utopia que carecia de norma ética para o comportamento e para a 
ação, a Psicologia esquivou-se das plasticidades da subjetividade humana, e 
hoje, pode voltar-se as suas categorias e repensá-las à luz dos novos 
movimentos de exclusão e segregação, que passam muito mais pelas 
intolerâncias e pela homogeneização das individualidades do que pela 
oposição das classes sociais.  

Mas pensar estas questões não poderá passar pelas ideias subjetivistas 
que buscam em um relativismo egocêntrico e narcísico a liberdade humana, 
ou como bem expressou Sennet,9 pela tiranização exercida pelo mundo da 
intimidade ou como alerta Touraine  

não se trata de escolher entre sujeito histórico e sujeito pessoal; o 
sujeito é ao mesmo tempo histórico e pessoal; é em uma situação 
social como em uma situação interpessoal ou na relação do indivíduo 
a si mesmo que se manifesta o sujeito que procura encontrar-se 
libertando-se simultaneamente das formas fragmentadas da 
modernidade e dos poderes que reduzem tudo às condições de sua 
própria reprodução e do seu reforço. É preciso encontrar sempre o 
sujeito pessoal, o indivíduo como sujeito, no âmago das situações 
históricas, assim como é preciso reconhecer hoje que são os 
problemas da vida privada, da cultura e da personalidade que estão 
no âmago da vida pública (1994, p.306).  

Mas sobretudo, poderíamos buscar restabelecer o nexo entre 
objetividade e subjetividade perdido na Era Moderna, deveríamos 
relacionar, por exemplo, que as novas maneiras de sociabilidade 
controladas pela comunicação impessoal e transnacional e os novos poderes 
descentralizados encontram lugares nas subjetividades possessivas10 e 
conformistas da era da desilusão.  

Para tal faz-se necessário que, ao respaldarmos as práticas 
psicossociais nos construtos teóricos, reafirmemos que o homem não 

                                                 
9 Richard Sennet discute os perigos da intimização do mundo público em O declínio do 
homem público; as tiranias da intimidade. São Paulo, Companhia das Letras, 1988. 
10 Alusão a discussão tratada por Boaventura Souza Santos acerca dos quatro axiomas da 
Modernidade. 
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conhece e interpreta o mundo somente a partir do pensamento e da 
atividade (trabalho e ação), mas o homem sente a realidade, se emociona ou 
não com ela, busca eco no mundo objetivo para seus sentimentos. O 
pensamento somente encontra terreno fértil para a reflexão quando é capaz 
de produzir conteúdo emocional. O trabalho da consciência, portanto, é um 
trabalho objetivo subjetivo.11 

A utopia que preencheu o ideário da comunidade na psicologia, deve 
ser resgatada no sentido de transformar-se numa utopia menos totalitária e 
abstrata, mas deve buscar seu conteúdo nas mudanças ético-afetivas que 
uma nova leitura pode permitir. Usando a denominação de SAWAIA, deve 
orientar a busca de espaços de sociabilidade para superar o sofrimento 
psicossocial, através do arranjo ético-afetivo. Nesta perspectiva a utopia 
comunitária deve ter como norte uma ética solidária concreta, deve permitir a  

potencialização de ações coletivas e individuais em prol do bem 
comum e da felicidade particular, para enfrentar as forças locais que 
geram o sofrimento psicossocial, porque alimentam o descompromisso 
social. Sofrimento psicossocial é aqui entendido como a experiência 
de desamparo-impotência que convive com a ilusão da liberdade 
(1995, p.16).  

De outra forma, Newbrough (1995) aponta para a emergência no 
contexto de transição da modernidade, de uma Terceira Posição na 
Psicologia Comunitária – “The Just Community”, propondo uma síntese da 
Primeira Posição cujo tema central era a fraternidade, portanto a total 
alusão a coletividade e a Segunda Posição, cujo cerne foi a liberdade, onde 
a supremacia foi da dimensão individual. Neste sentido, a The Just 
Community teria como elemento principal a dinâmica do processo de 
justiça, que poderá nos mover para uma teoria e prática da ação buscando 
compreender o sentido da vida comunitária no mundo pós-moderno,12 na 
tentativa de afirmar uma proposta construtivista para o paradoxo da 
individualidade e da coletividade.  

                                                 
11 Uma reflexão acerca desta temática e das emoções enquanto conteúdo da consciência 
humana é desenvolvida por SAWAIA, B.(1987). A consciência em construção no trabalho 
de construção da existência. Tese de Doutoramento, PUC/SP. 
12 Esta reflexão esta desenvolvida em artigo do Prof. Newbrough, J.R. no American Journal 
Of Community Psychology, vol.23, n.1, 1995 intitulado “Toward Community: A Third 
Position”. 
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Estes esforços quase paradigmáticos na Psicologia hoje, podem 
promover a inversão da ciência enquanto modelo de aplicação técnica para 
uma ciência ético-política, podem fortalecer a redução do individualismo 
possessivo legitimado pela privatização, e permitir o ressurgimento da 
individualidade genericamente orientada,13 deve rever a inversão da 
soberania das relações verticais com os Estados pela horizontalidade das 
relações de poder e por último considerar o progresso como o amparo da 
humanidade em busca do sentido da vida social e não como a tecnificação 
do futuro (Santos, 1994).  

Portanto gostaria de elencar alguns pontos de reflexão, que longe da 
pretensão de dar respostas, podem propiciar o surgimento de outras 
interrogações, considerando:  

1. A necessidade do encantamento desta utopia mas não enquanto utopia 
totalizante, e sim, enquanto formas de relações que materializem ao 
invés do estranhamento à solidariedade concreta,14 e que não negue o 
indivíduo ao favorecer a coletividade, mas pelo contrário, rompa esta 
dicotomia pressupondo que não há busca e forma concreta de bem 
comum sem motivações e sentidos pessoais.  

Logo deveríamos considerar que a noção de sujeito que fortalece esta 
postura não poderia estar apoiada na ideia de sujeito homogêneo e único, 
mas plural e construtor da diversidade da identidade pessoal. “Nele 
concebe-se o sujeito como descentralizado e destotalizado, uma contínua 
construção dinâmica e instável, um complexo indeterminado feito de várias 
posições”.15 Assim a utopia comunitária deixa de ser um projeto de 
promessas futuras de satisfação de todas as necessidades considerando este 
a totalização do mundo político e segundo Maffesoli, que através da 
Sociologia Compreensiva busca constituir a noção de um paradigma 

                                                 
13 Alusão a discussão desenvolvida pela filósofa Agnes Heller ao apontar as possibilidades 
de desenvolvimento da individualidade nos períodos históricos. Ver HELLER, A. (1972) O 
Quotidiano e a História. RJ. Paz e Terra. Cap. “Indivíduo e comunidade uma contraposição 
real ou aparente?”. 
14 Apontada por Kropotkin acerca dos movimentos de mutualismo em KROPOTKIN, 
P.(1989) El apoyo mutuo. Móstoles, Ed. Madre Tierra. 
15 Citação do texto “A propósito de homossexualidade e culturas de resistência: 
modernidade, identidade e política” de Sylvia Gemignani Garcia, pág.4. (mimeo). 
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estético, a comunidade se caracterizaria ‘‘pela efetuação ‘in actu’ da pulsão 
de estar-junto (1987, p.23).  

2. Que a psicologia deve repensar suas categorias analíticas à luz das novas 
configurações mundiais de exclusão e de globalizações da comunicação 
e do capital financeiro, pois as categorias devem pressupor as 
metamorfoses da história e da cultura, rompendo assim o anacronismo 
científico do conhecimento social. E, neste sentido, categorias como 
participação, comunidade, podem colaborar em muito desde que 
pressuponham o rompimento da lógica dualista.  

3. Que sua prática possível pode se configurar enquanto participação 
analítica e interpretativa, no campo de relações existenciais, éticas e 
políticas, mas não deve pressupor uma prática de aplicação 
intervencionista que tenha na base uma noção de sujeito puramente 
racional e determinado pela lógica da produção. A revisão destas 
questões possivelmente só poderá se configurar quando considerarmos o 
que Michel Maffesoli denominou da revisão da lógica binária da 
separação, diz o autor:  

Com efeito, está na hora de observar que a lógica binária da 
separação que prevaleceu em todos os domínios não pode mais ser 
aplicada de maneira estrita. Alma e corpo, espírito e matéria, o 
imaginário e a economia, a ideologia e a produção – a lista poderia 
ser muito longa – não se opõem de maneira radical. Na verdade, 
essas entidades, e as minúsculas situações concretas que elas 
representam, se conjugam para produzir uma vida quotidiana que, 
cada vez mais, escapa à toxinomia simplificadora à qual havíamos 
sido habituados por um certo positivismo reducionista. Sua sinergia 
produz esta sociedade complexa que, por sua vez, merece uma 
análise complexa (1987, p.21).  
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