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objetivos comuns. A essência deste agenciamento da sociedade civil ao 
estar fundada em propostas educacionais que objetivem o estabelecimento 
de um outro tipo de agir coletivo pode possibilitar a implementação de um 
outro tipo de ação social.  

O desafio está em construir uma proposta educacional que: negue a 
narrativa do mercado que esconde a existência de outras visões de mundo 
(porque aponta para a primazia do capital nas regulações societais) e recuse 
a lógica técnico-normativa que reduz o fazer humano na busca racional do 
interesse próprio.  

O desafio esta na construção de uma política pedagógica ou de uma 
pedagogia política que não se deixe seduzir por discursos 
instrumentalizantes sobre direito a ter direitos, mas que possibilite pensar a 
construção de direitos humanos como um espaço social plural.  

Parece-me que foi nesta perspectiva que se construiu este seminário 
e as discussões que até agora se fizeram.  
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Redes solidárias, autogestão e solidariedade: o desafio da mudança 
social  

Maria da Graça Corrêa Jacques  

Redes solidárias, autogestão, solidariedade são expressões que se 
incorporaram à linguagem cotidiana, com valoração positiva, mas com 
significados e interpretações diversas. Significados e interpretações que 
expressam modos diferentes de compreender o homem em sua inserção 
social e que fundamentam práticas variadas ancoradas em justificativas de 
controle social e de caráter moral.  

É bom lembrar que muitas dessas justificativas foram arroladas 
quando da criação de asilos, hospícios, orfanatos, prisões e outras 
instituições totais, nas suas versões modernas, que se proliferaram no 
mundo ocidental nos últimos séculos. Hoje, as estatísticas mundiais sobre a 
pobreza, a desigualdade e a exclusão social (particularmente no caso 
brasileiro) são evocadas como argumentação para a implementação de 
práticas autodenominadas solidárias, envolvendo, inclusive psicólogos, 
como refere Spink em sua exposição.  

A mesma argumentação tem sido usada como estratégia de 
marketing individual e/ou institucional. Redes solidárias, autogestão e 
solidariedade são expressões cuja materialidade confere ao seu portador 
um valor simbólico de reconhecimento social. São usadas, portanto, pelos 
diferentes segmentos muitas vezes como “mais um produto na vitrine” para 
consumo.  

Daí se depreende a dificuldade e o desafio para os expositores dessa 
Mesa (e por certo para o papel de debatedora) em abordar a temática. 
Albuquerque em sua exposição se propõe a apresentar “um outro olhar” 
sobre os processos de inclusão social imbricado com as questões dos Direitos 
Humanos. Nessa perspectiva, o palestrante examina “o trabalho do educador 
orientado para a inclusão social e a educação como construção coletiva de 
solidariedade(s)” em oposição à perspectiva da educação como uma 
alternativa fundada na responsabilidade privada. Analisa e problematiza as 
propostas de inclusão social pautadas pela lógica do mercado, contrapondo 
com uma “proposta pedagógica plural fundada na reciprocidade, na 
apropriação dos espaços públicos e no pensar o bem com um”. 
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As reflexões de Arendt (1997) podem ser arroladas como 
sustentáculos para esse “outro olhar” ao conferir importância essencial ao 
espaço público na constituição da “condição humana”, nas palavras da 
autora. Acrescenta:  

Para o indivíduo, viver uma vida inteiramente privada significa 
acima de tudo, ser destituído de coisas essenciais à vida 
verdadeiramente humana: ser privado da realidade que advém do 
fato de ser visto e ouvido por outros, privado de uma relação 
“objetiva” com eles (...) o homem privado não se dá a conhecer e 
portanto, é como se não existisse. O que quer que faça permanece 
sem importância ou consequência para os outros e o que tem 
importância para ele é desprovido de interesse para os outros (p.68).  

A mesma autora, ao eleger a ação como uma prerrogativa exclusiva 
do humano, preconiza sua dependência à presença constante de outros. Daí 
se depreende que a ação é composta de um começo desencadeado por 
alguém e de uma realização à qual muitos aderem para conduzir 

(...) pelo fato de que se movimenta sempre entre e em relação a 
outros seres atuantes, o ator nunca é simples agente. Mas também e 
ao mesmo tempo, paciente (...) (p.203).  

As proposições de Arendt ao discorrer sobre “a condição humana” 
sustentam uma outra ordem de “Direitos Humanos enquanto instância 
normativa e um espaço plural, ao mesmo tempo com um sentido 
diferenciado: propor a partir de suas ações justiça social e um outro tipo de 
solidariedade, diferente das trocas e das cooperações propostas pelo 
mercado”, como defende Albuquerque em sua exposição.  

A mesma crítica é formulada por Spink em sua apresentação ao 
assinalar que “redes solidárias, autogestão e solidariedade podem formar 
parte de uma frente libertária de pensamento transformadora, mas podem 
igualmente formar parte de uma frente liberal”. Apoia-se na trajetória 
histórica e relembra a citação de Quentin Skinner (1998) de que “a 
liberdade vai perder terreno para o liberalismo e a discussão sobre 
autogoverno vai perder lugar para o Estado-Nação”.  

O expositor questiona a capacidade contributiva efetiva da 
psicologia e da psicologia social para a temática, quer na sua perspectiva 
ortodoxa, quer na sua perspectiva crítica. Vai além e pergunta se os saberes 
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cotidianos, o senso da “solidariedade” e as boas intenções não são 
suficientes para fundamentar a proposição tanto de ações de redes 
solidárias como propostas de autogestão.  

Tal asserção remete ao contexto em que a psicologia se apresentou 
como disciplina científica, no final do século XIX. É a partir da 
consolidação da categoria indivíduo, que se expressa, por exemplo, nas 
produções artísticas e literárias (como os retratos e as biografias) e no uso 
do pronome eu para se referir a si mesmo, que se abre espaço, na 
fragmentação das ciências humanas e sociais, para a introdução de um 
campo de conhecimento e de prática cujo objeto central é o indivíduo. 
Mesmo considerando que tal justificativa se torne um impeditivo à 
transformação que se processa nos campos disciplinares, é inegável a 
importância da exacerbação do individualismo como determinante na 
configuração do conhecimento científico.  

Albuquerque em sua exposição apresenta a relação entre os interesses 
econômicos e os movimentos sociais pautados em ações solidárias e de 
autogestão. Examina, em especial, o movimento sindical e suas modificações 
no último século. Aponta que, as transformações do cenário mundial nas 
últimas décadas sustentam a proposição de práticas sociais visando a 
inclusão, a solidariedade e a autogestão e a criação de redes solidárias 
delineadas sobre a mesma lógica que pauta as relações sociais em que a 
centralidade do mercado se apresenta como parâmetro de avaliação.  

Essas considerações remetem a uma reflexão contínua sobre esses 
movimentos. O parâmetro “desenvolvimentista” hegemônico adotado pelo 
mundo ocidental a partir do mercantilismo sustenta a proposição de 
políticas e práticas sociais consonantes com esse paradigma. Portanto, não 
basta boas intenções e reconhecimento social, pois expressões como redes 
solidárias, autogestão e solidariedade são empregadas para ações diversas 
pautadas em lógicas e parâmetros os mais diversos.  

Spink na sua apresentação questiona a divisão e valoração 
diferenciada dos saberes que se expressa em “aulas sobre cidadania”, 
“verdadeira autogestão” e “autêntico cooperativismo” como se essas 
respostas não fizessem parte da experiência cotidiana das comunidades 
envolvidas. Vai além e questiona o por quê que em nenhum momento 
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alguém pergunta: “quando vocês querem fazer algo como vocês fazem? 
Como vocês se organizam por aqui?”. 

A questão que se coloca é o quanto as disciplinas científicas, entre 
elas a psicologia, podem efetivamente contribuir para sustentar teórica e 
metodologicamente a criação de redes solidárias e ações de autogestão e 
solidariedade. Explicitamente, Spink pergunta se a psicologia e a 
psicologia social em particular sustentam as inúmeras experiências 
positivas ora em curso e amplamente divulgadas em encontros científicos. 
Retoma, inclusive, para ilustrar, a maneira como a psicologia social 
compreendeu a Comuna de Paris, as Comissões de Fábrica em Torino, a 
Revolução Soviética “via Le Bon em exemplos de histeria de massas”. 
Antes de centralizar a crítica tão somente na psicologia, a advertência de 
Codo (1985) de que não é privilégio da psicologia o compromisso com as 
classes dominantes, propõe a amplitude da questão. Acrescenta que a 
ciência como um todo ao produzir conhecimento que necessariamente 
implica poder, não escapa por algum exercício mágico de neutralidade, de 
ser apropriada pelas classes dominantes e utilizada em seu benefício.  

O que os expositores apresentaram remetem a problematização 
contínua do que se tornou senso comum e intrinsecamente valorizado 
positivamente: redes solidárias, autogestão e solidariedade. Importante se 
faz examinar a lógica que fundamenta essas experiências. Portanto, não 
basta o engajamento em políticas e ações que, em nome da moral e da 
ordem social, proponham-se a alterar as estatísticas mundiais sobre 
desigualdade, exclusão social e pobreza, lembrando que essa mesma lógica 
pautou a exclusão de um grande número de pessoas, isolando-as em asilos, 
orfanatos, presídios e hospícios.  

Encerro minha participação como debatedora dessa Mesa reforçando 
o ponto de vista dos expositores de que não basta compartilhar expressões 
“politicamente corretas”, mas que necessário se faz construir através de redes 
solidárias, autogestão e solidariedade um outro saber e um outro fazer 
(emprestando a expressão de um dos apresentadores) sobre a temática. Para 
ensejar o debate, cito uma passagem de Giddens (1982) que aponta para a 
dialética da transformação social. Segundo o autor, a vida moderna 
empobrece a ação, mas favorece a apropriação de novas possibilidades; ela é 
alienante, mas ao mesmo tempo, de maneira característica, os homens 
reagem contra as circunstâncias sociais que consideram opressivas.  
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