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Identidade: o processo de exclusão/inclusão na ambiguidade dos 
movimentos sociais  

Kátia Maheirie* 

A complexidade vivida no momento histórico presente marca 
ambiguidades que ora avançam para a emancipação, ora reproduzem velhas 
formas de se fazer política através de novas formas de se exercer o poder. O 
século XX mostrou limites no exercício do poder coercitivo e o que temos 
hoje é a ampliação da função política dos meios de comunicação 
(Hobsbawn, 1995). Neste sentido, é preciso detectar novas formas de 
exercício do poder, muitas vezes disfarçadas de democracia, que implicam 
em novas formas de exclusão, cada vez mais diversificadas, múltiplas, ao 
lado dos processos de globalização.  

Para Sousa Santos (1995a) não há globalização, mas sim globalizações, 
pois os processos envolvem diferentes atores sociais, diferentes grupos e 
conflitos tendo, como consequência, diferentes formas de globalização. Os 
processos de globalização implicam sempre em processos de localização, 
que devem ser compreendidos numa perspectiva dialética, onde o jogo da 
exclusão/inclusão ganha maior complexidade. A globalização integra, 
incorpora, inclui, pelo modo como exclui o que está em volta. Ela exclui 
vários localismos, na mesma medida que inclui outros, tornando universal o 
particular, causando Um impacto local ao particularizar o universal. Seu 
processo exclui aquilo que não se integra, as raízes, as identidades, as escolhas, 
a produção de conhecimento popular, desvalorizando-o, desvalorizando ao 
mesmo tempo suas práticas e, finalmente, excluindo o grupo que o produziu. 
Mas por outro lado, não deixa de se apropriar do que exclui, integrando 
como folclore, tradição, turismo, etc, subordinando-os ao sistema, 
incluindo pela exclusão. Enfim, o fenômeno da globalização nos aponta o 
quão complexa é a questão da exclusão/inclusão, indicando alguns fatores 
psicossociais, quando se pensa em novas formas de se fazer política.  
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É nesta perspectiva que o estudo dos movimentos sociais (MS) pode 
trazer para a psicologia importantes reflexões acerca das questões 
psicossociais presentes no fim deste milênio.  

Constituídos por sujeitos excluídos de diversas formas – excluídos da 
terra, da raça, da qualidade de vida, do sexo, do trabalho, de teto, do impacto 
político, do discurso científico, da informação, etc. –, os MS revelam-se 
verdadeiros campos de luta pela inclusão político-econômica-cultural.  

Se no passado eram simples veículos auxiliares dos partidos políticos 
para alguns, ou de espaço privilegiado das vivências irracionais para outros, 
os MS ganham, a partir da década de 70, uma nova compreensão por parte 
de seus analistas. Caracterizados como uma nova forma de se fazer política, 
eles se constituíram num dos objetos mais interessantes das ciências humanas, 
objetivando microrrevoluções a partir da cotidianidade de seus atores. 

Questões como autonomia, democracia interna, emancipação, 
construção de identidades políticas, marcavam o perfil dos novos 
movimentos sociais (NMS), que viviam a utopia da sociedade mais justa, 
num movimento de reafirmação da dignidade humana. A solidariedade 
comunitária era vivida na práxis cotidiana, desde o plano singular, a partir 
de uma visão de mundo mais diversificada, incorporando a autocrítica, e se 
constituindo numa forma concreta de resistência à opressão da sociedade 
cada vez mais globalizada.  

No entanto, ao mesmo tempo em que transpareciam novas formas de 
emancipação, as contradições faziam-se presentes na atuação e na própria 
autorreflexão destes movimentos, principalmente nas últimas duas décadas. 
Os NMS herdaram do passado formas tradicionais de se fazer política e, 
como todo sujeito social, eles se fazem na incorporação daquilo que negam. 
Isto significa dizer que todo homem, ou seja, todo sujeito vive e faz sua 
história de forma dialética, na negação da negação, superando velhas 
formas de pensar e agir, mas também conservando-as, num movimento, ao 
mesmo tempo, de salto e fuga para frente (Sartre, 1984). A história de cada 
sujeito no singular, dos grupos, dos MS, assim como a própria história 
coletiva, se processa nesta complicada dialética, da inclusão pela exclusão 
do passado, na busca da inclusão de um futuro desejado, de novas 
perspectivas de construção da história que, dependendo das forças 
ideológicas do momento, exclui o verdadeiramente novo.  
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O que vemos, muitas vezes, é a solidariedade se transformando em 
autoritarismo, em cooptação, em neutralização de conflitos, e em relações 
paternalistas. A autonomia, muitas vezes, pode ser traduzida por privatismo 
e narcisismo, na ótica triunfante de um individualismo “pós-moderno”. Se 
nas últimas décadas a contradição dos NMS se exacerbam, é na década de 
90 que ela se prolifera e complexifica. Excluídos de toda ordem, os MS 
construídos nesta perspectiva objetivam-se na inclusão do discurso e das 
práticas neoliberais deste final de século, fazendo-se, desta forma, uma 
arma contra a construção de um mundo mais digno.  

Este processo pode ser compreendido, por um lado, como o triunfo 
da serialização, num movimento impeditivo da construção de laços 
comunitários, movido pelo descrédito das utopias e pelo descrédito do 
coletivo. Vivemos a era do culto à subjetividade abstrata, onde a intimidade 
e a vida privada prometem ser a única via de acesso à verdadeira felicidade. 
Hobsbawn (1995), quando analisa o final deste milênio, nos aponta para 
esta questão, enfatizando a atração exercida pela utopia neoliberal: “que 
cada indivíduo buscasse sua satisfação sem restrições, e, qualquer que fosse 
o resultado, seria o melhor que se podia alcançar” (p.543). O caminho do 
intimismo, de uma sociedade intimista, faz com que o sujeito busque sua 
identidade a partir do “interior”, de “dentro de si”, movido somente pela 
afetividade e pelo sentimento, e não pelas ações, vivendo a dicotomia entre 
estas duas esferas (Sennet, 1988). É aí que reside a tirania na realidade 
social, onde questões políticas são transformadas em questões pessoais e 
afetivas, e é neste mesmo movimento que o indivíduo se recusa a 
estabelecer vínculos com estranhos, fazendo da vida coletiva a fantasia do 
individualismo intimista.  

Por outro lado, este mesmo processo pode ser compreendido como o 
triunfo da identidade cristalizada, onde o comunitário se traduz em 
dominação e intolerância com aquilo que é diverso, reclamando para si a 
legitimidade do universal, real e verdadeiro. A comunidade vira fetiche, 
pois sua ideia é bastante restrita à família, à vizinhança, excluindo os 
estranhos, sendo uma luta contra a sociedade, em proveito de “um grupo 
selecionado de pessoas” (p.325), que seria a verdadeira comunidade, 
sedenta de normalidade, ordens, leis, contra o suposto caos do mundo. Para 
Sennet, este processo de “fraternidade por exclusão dos ‘intrusos’ nunca 
acaba”, é um círculo cada vez mais fechado, que reclama “autonomia” em 

52 
 

relação ao mundo exterior, onde “manter a comunidade se torna um fim em 
si mesmo” (p.319), e a atividade fundamental é excluir aqueles que a ela 
não pertencem. Os movimentos neorracistas e outros de caráter 
particularista, são exemplos de movimentos que têm uma visão dogmática 
de si e do mundo, reclamando a superioridade da sua exclusão, como os 
únicos e verdadeiros dignos da inclusão no campo políticocultural. Em 
nome da autenticidade, da identidade homogênea, caem num “naturalismo”, 
destroem a ideia de diversidade, reivindicam a universalidade, onde o que 
antes parecia uma perspectiva aberta, vira uma visão fixa e imutável de si e 
do mundo (Garcia, mimeo), perdendo a noção de que “as condições 
mundanas são plásticas” (Sennet, 1988, p.327). A “lógica do UM”, nas 
palavras de Sousa Santos (1995a), é uma tirania, uma violência, pois o 
outro, o diferente, o diverso, não é compreendido como sujeito, e sua 
dimensão subjetiva é negada, excluída. Ou seja, o outro é incluído no 
campo da pura objetividade, podendo ser manipulado, violentado, portanto 
excluído do campo da humanidade, como uma espécie de sub-homem.  

À parte otimismos e pessimismos, o fato é que os NMS não são nem 
“mocinhos” nem “bandidos”. Eles trazem em si a ambiguidade de ser o que 
são, como negação da negação, produto e produtores da sociedade que ora 
legitimam, ora resistem.  

A exclusão social de toda e qualquer ordem, só pode ser 
compreendida se trouxermos para as análises o seu contrário – a inclusão, 
devidamente contextualizada. Fora de um contexto específico e de uma 
compreensão dialética, conceitos como exclusão/inclusão perdem seu 
sentido crítico, ou se transformam em retóricas utilizadas para legitimar a 
dominação. Se olharmos sob uma perspectiva mais geral, veremos que os 
sujeitos excluídos de qualquer forma digna de cidadania, são constituídos 
no interior de um contexto social mais amplo, de forma que cada indivíduo 
particular é a síntese do singular e do universal (Ciampa, 1987). As 
estruturas sociais se subjetivam e tornam a se objetivar em atos e em 
significações singulares e coletivas, sendo reproduzidas de diferentes 
formas, materializando-se numa determinada política. Ao constituir-se num 
determinado sujeito, o homem interioriza significações (com valores, 
ideias) e a própria ideologia presente nesta, num movimento denominado de 
subjetivação. E ainda, exterioriza-as, de uma forma peculiar, num 
movimento denominado de objetivação. Portanto, ser sujeito é ser, ao 
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mesmo tempo, subjetividade e objetividade, é ser objetividade que se 
subjetiva, subjetividade que se objetiva, constantemente.  

Estar excluído da terra, da política, da raça, etc., não significa estar 
excluído do contexto autoritário ou da ideologia neoliberal que nos envolve: 
“recusar não é apagar” (Sennet, 1988, p.321), pois o militante neorracista 
reclama para si a superioridade que ele criticava e motivo pelo qual se 
engajou num movimento. Como nos lembra Sousa Santos (1995a), a 
globalização não se dá somente pelas práticas e novos costumes, mas também 
por ideologias e valores. Sawaia nos dá outro exemplo de suma importância: 

Exclusão e inclusão são os dois pólos do processo de inserção social 
injusta: o morador excluído do direito de usufruir os bens e serviços 
da cidade onde mora é incluído nela subjetiva e intersubjetivamente, 
através da “participação imaginária” ou “cidadania sublimação” 
(1995a, p.22).  

Ou seja, o processo de globalização envolve a globalização de uma 
racionalidade, entendida aqui como um modo de viver, pensar e sentir, onde 
o sujeito a interioriza (subjetiva) e a exterioriza (objetiva). Sob esta 
perspectiva, a dialética exclusão/inclusão se objetiva em negação da 
negação de ações e valores hegemônicos, onde a crítica denuncia a própria 
origem que se nega.  

Sob outra perspectiva, a dialética da exclusão/inclusão pode ser 
compreendida nos processos de cooptação, por parte do Estado, de alguns 
MS e, principalmente, de algumas Organizações Não-Governamentais 
(ONGs). Alguns MS que se instituíram em ONGs, mesmo sem intencionar, 
podem estar “cobrindo” um trabalho que, constitucionalmente, deveria ser 
oferecido pelo Estado, assim reforçando e colocando na prática o projeto 
neoliberal deste final de século. Seria este um processo de inclusão pela 
exclusão? Inclusão dos excluídos, através da exclusão do que deveria ser 
papel do Estado? Sem deixar de reconhecer a importância de algumas ONGs 
na luta pela emancipação do sujeito, na construção da cidadania e de um 
mundo mais justo, não poderíamos deixar de fazer algumas destas 
perguntas. Em síntese, na ambiguidade exclusão/inclusão, neste processo 
específico, não estaria o Estado, disfarçado de “parceiro”, inclusive se 
apropriando do discurso emancipador (autonomia, comunidade, 
solidariedade, etc.), realizando mais uma forma de exclusão?  
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Na dialética da exclusão/inclusão, os sujeitos não são expectadores 
passivos, ao contrário, são atores sociais, produtores de ações e significados 
que constroem no cotidiano e na história. Desta forma, há transformações e 
reproduções que se constituem num movimento espiral de quedas e avanços, 
onde os sujeitos expressam, ao mesmo tempo, sua situação atual, as formas 
de opressão e um certo devir, apontando possibilidades futuras de superação. 

A identidade dos MS, segundo Sousa Santos (1995b, p.135), é uma 
questão semifictícia e seminecessária ou, se quiser, uma ficção necessária. 
A identidade aqui só pode ser compreendida como identificações em curso 
ou, nas palavras de Sartre (1984), como totalizações em curso, o que 
garante seu caráter fictício. A construção de uma identidade coletiva se faz 
pela unificação das diferenças em torno de um projeto em comum, por isso 
“combina fulgurantemente o próprio e o alheio, o individual e o coletivo, a 
tradição e a modernidade”. (Sousa Santos, 1995b, p.136). Não podemos falar 
ou pensar a identidade como se fosse algo homogêneo e estático, ao 
contrário, é sempre metamorfose (Ciampa, 1987), totalização que se 
destotaliza para se retotalizar (Sartre, 1984), uma dialética da raiz e das 
opções (Sousa Santos, 1995a). Como questão seminecessária, a identidade é 
eficaz no campo da política, como força unificadora do coletivo, produzindo 
sentimentos de pertença, reafirmando a dignidade de uma determinada 
categoria, através daquilo que é partilhado (Garcia, mimeo). Pode, além 
disso, ser extremamente eficaz na luta e no enfrentamento em situações de 
conflito, onde se utiliza o “nós” como afirmação e positividade, ou seja, como 
força política. Em suma, é necessário pensarmos na identidade dos MS como 
um processo contínuo de construção e desconstrução, na ambiguidade 
presente e inevitável que lhe compõe, implicando num trabalho de 
unificação da diversidade, incorporando a diferenciação.  

Talvez não seja possível prever um futuro para os MS, mas mais 
importante que a previsão é a tarefa de traçar algumas possibilidades nesta 
trajetória tão antagônica. Sem dúvida, os MS representam um “alargamento 
da política” (Sousa Santos, 1995b, p.263) trazendo, apesar de todas as 
ambiguidades, a noção de um sujeito descentralizado, plural e capaz de 
criar novas formas de relações sociais e políticas, que unifica a paixão e a 
razão. Até mesmo os processos de globalização podem unificar as diversas 
formas de exclusão, possibilitando parcerias, redes de MS, misturando o 
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local e o global, transcendendo a espaço-temporalidade, através da internet, 
por exemplo, criando formas coletivas de cidadania.  

Trata-se, então, de incorporar nas nossas análises reflexões não 
dicotômicas da realidade como subjetividade/objetividade, sentimento/razão, 
intimidade/política, indivíduo/coletivo, exclusão/inclusão, compreendendo os 
MS como sínteses sempre inacabadas. Suas necessidades, que expressam 
diversas formas de exclusão, se não forem sentidas no nível psicossocial 
(Sawaia, 1995b), permanecem exteriores ao EU (vistas somente como dos 
outros), virando retórica, ou discurso distanciado do cotidiano.  

Não se trata de rejeitar nem de absolutizar a esfera da intimidade, 
mas de trazê-la para o plano do político, do espaço das relações que possam 
ser construídas rumo a uma sociedade mais justa e igualitária. Nossas 
análises sobre a exclusão devem incluir a diversidade tendo, no horizonte, 
um projeto político emancipador, não como uma verdade absoluta, mas 
como um norte pelo qual se deve lutar. Se o futuro é em si indeterminação, 
a exclusão/inclusão deve estar pautada em parâmetros éticos, sob um “olhar 
caleidoscópio”, que “desvela a pulsação vital das relações, tanto na 
dimensão perverso-tirânica quanto democrático-solidária” (Sawaia, 1995a, 
p.20). Não há a exclusão ou a inclusão absoluta, porque nada na vida do 
homem é absoluto. Há a exclusão/inclusão real e concreta, que é perigosa e 
tirânica, e precisamos estar atentos a suas novas formas de objetivação, 
estabelecendo uma luta efetiva teórica-prática, para excluir a dominação e 
incluir a emancipação, a ética e a justiça no campo das relações concretas 
da vida. Falo da emancipação, não no sentido que lhe roubou o 
neoliberalismo, mas da vida digna, com direitos e acesso a questões básicas 
de sobrevivência, diversão, de alegria e felicidade, na realização de cada 
qual como sujeito efetivo nesta construção. Elevando “o nível crítico de 
legitimidade dos grupos em luta pelo paradigma emergente, através da 
explicitação das mediações entre o local e o global” (Sousa Santos, 1995b, 
p.342), talvez possamos transcender a opacidade das relações sociais, 
desconstruindo o jogo da exclusão/inclusão, para produzir em seu lugar, a 
cidadania com recursos, princípios e liberdade.  
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