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SIMPÓSIO 2 — REDES SOLIDÁRIAS, AUTOGESTÃO E 
SOLIDARIEDADE  

Redes solidárias, autogestão e solidariedade  

Peter Spink  

Quando recebi o convite dos organizadores de nosso encontro para 
participar desta mesa sobre a temática de redes solidárias, autogestão e 
solidariedade, tenho que ser honesto e sincero e dizer que foi um momento 
de prazer e preocupação ao mesmo tempo. Prazer porque foi um estímulo 
para organizar uma série de reflexões sobre estes temas e de ouvir e ler 
muitas pessoas a respeito; desde já quero agradecer os membros do núcleo 
de organização e ação social da PUC-SP que muito participaram destas 
discussões com suas ideias, dissertações e teses. Mas também foi um 
momento de preocupação, porque a discussão sobre as redes solidárias, a 
autogestão e a solidariedade faz parte da busca de alternativas em torno de 
uma economia mais solidária num lugar sócio e economicamente confuso e 
contraditório chamado “Brasil”. País este cujo perfil atual é bem resumido 
na seguinte frase de um relatório internacional1: “a América Latina é talvez 
o continente mais desigual no mundo e o Brasil é o país mais desigual 
deste continente”. A preocupação vem do tamanho do desafio que esta 
frase representa e com a nossa capa cidade coletiva de resposta,  

Será que a psicologia social concebida como um ramo da psicologia, 
tem a capacidade e competência de contribuir efetivamente para modificar 
e transformar esta situação? Quero levantar a possibilidade que a 
psicologia é cada vez mais irrelevante para os nossos trabalhos, seja nas 
suas vertentes ortodoxas ou críticas. Precisamos, talvez, concentrar nossos 
esforços na construção de uma outra psicologia social, esta vez entendida 
como disciplina acadêmica; posição também compartilhada por outros e 
reforçada por ninguém menos do que Serge Moscovici poucas semanas 
atrás em São Paulo.  

                                                 
1 Desigualdades na América Latina: rompendo com a história. Banco Mundial, 2003. 
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Desigualdade, exclusão social e pobreza 

Espero, honestamente, que ninguém aqui precisa ser informado 
sobre a situação no país, mas também penso que é sempre bom lembrar 
algumas das características das múltiplas desigualdades e pobrezas dentro 
de um pano de fundo geral de exclusão social. Em outras palavras, o 
tamanho do desafio. As informações a seguir são de fonte do IBGE, 
Fundação Seade, Dieese, OPAS e Banco mundial.  

Em termos de distribuição de renda, os 10% mais ricos da população 
Brasileira concentram quase 50% de toda a renda do país; ficando o 
noventa por cento restante com a outra metade. Na outra extremidade, os 
10% mais pobres são donos de somente 1% da renda. Há entre nós, pelo 
menos 50 milhões de pessoas vivendo com renda familiar per capita de 
menos de 80 reais por mês; isto quer dizer pelo menos 30% da população. 
São somente 15% das famílias brasileiras que tem uma renda familiar de 
mais de quatro mil reais — suficiente para entrar no mercado de bens de 
consumo e interessar o capitalismo internacional.  

A taxa de desemprego nas grandes cidades brasileiras está 
atualmente variando entre 15 e 20% em cidades como Porto Alegre, São 
Paulo, Belo horizonte, chegando até quase 30% em Salvador. Entretanto 
estas porcentagens são médias. Se as abrimos em relação a gênero, 
descobrimos que a taxa de desemprego das mulheres é maior do que dos 
homens e se abrimos em termos de etnia, descobrimos que os níveis de 
desemprego entre a população negra são maiores do que entre a 
população branca.  

Aliás, é necessário — até obrigatório — num país com tal grau de 
desigualdade como o Brasil, olhar com bastante suspeita qualquer 
estatística apresentada em termos de uma média populacional geral. Por 
exemplo, não há duvida que a mortalidade infantil para menores de cinco 
anos tem diminuído no país. Mas não podemos esquecer, que as crianças 
que nascem nos 20% das famílias mais ricas, têm entre três a cinco vezes 
mais possibilidade de sobrevivência nos seus primeiros cinco anos, do que 
as crianças que nascem nos 20% de famílias mais pobres.  

Alfabetização é um outro grande jogo de esconde-esconde, culpado 
por tudo e constantemente refém do jogo dos indicadores. Pergunto: o que 
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adianta dizer que a taxa de analfabetismo tanto para homens quanto para 
mulheres já baixou para 13% quando a variação entre a zona urbana e a 
zona rural é de três vezes e a variação geral entre as regiões e de quatro 
vezes; ou seja, de 7% até 26% na média geral? Igualmente pergunto, o que 
adianta falar em alfabetização sem lembrar os argumentos de Paulo Freire 
(2001) que aprender a ler e escrever era somente necessário porque o 
acesso ao poder, às oportunidades e aos processos de transformação no 
nosso tipo de sociedade tornou tais competências essenciais? A habilidade 
de por em prática a leitura e a escrita para melhorar suas condições de vida 
é chamado pela UNESCO de analfabetismo funcional.  

Não poder agir efetivamente num mundo de formulários e 
documentos é o dia a dia de 30% de brasileiros; 24% na zona urbana e 54% 
na zona rural. Em termos regionais estas porcentagens chegam até quase 
90% em algumas áreas rurais; condições perfeitas para a atuação dos gatos 
do trabalho escravo.  

Podemos continuar com mais e mais estatísticas, sobre a segurança 
pública, sobre a habitação, mas prefiro terminar com somente duas. O 
primeiro vem de um excelente estudo recente da FASE (2003) no Rio de 
Janeiro sobre Novos Marcos para Relações Raciais. Utilizando os dados do 
censo e outras fontes, buscaram recalcular o IDH para três Brasis. O 
primeiro é o Brasil geral, o Brasil da média, que ocupa o septuagésimo 
nono lugar no mundo. O segundo é o Brasil branco, que ocupa o 
quadragésimo nono lugar e o terceiro é o Brasil negro que ocupa o 
centésimo oitavo lugar (quase sessenta lugares mais para baixo).  

O segundo vem de nosso trabalho no programa Gestão Pública e 
Cidadania na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo onde desde 1996 
estamos trabalhando na identificação e disseminação de iniciativas de 
governos subnacionais brasileiros (estados, municípios e os governos 
próprios dos povos indígenas), que não somente melhoram os serviços 
públicos mas geram um impacto positivo na construção da cidadania. Até 
hoje temos mais de seis mil experiências registradas oriundas de quase 800 
municípios, além de estados e muitos dos povos originários. Ao olhar estas 
experiências, vemos que são provenientes de municípios de todos os 
tamanhos, de todas as partes do País; de partidos políticos os mais variados 
e sobre tópicos e questões que se colocam no dia a dia da vida local. 
Podemos falar de municípios onde entre 75% a 90% da população está 
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sendo atendida nos seus domicílios pelas equipes de saúde local; onde 
questões complicadas como violência contra a mulher, geração de emprego 
e renda, recuperação ambiental e muitas outras estão sendo trabalhadas 
com bastante criatividade. Há trabalhos que interconectam gerações; outros 
que interconectam saberes e muitos que simplesmente conectam pessoas e 
começam a resolver os problemas do dia a dia.2 

A psicologia social e os psicólogos sociais  

Sem dúvida há psicólogos e psicólogos sociais que entendem as 
implicações destes dados e há também psicólogos e psicólogos sociais 
participando numa parte das mais de 6.000 experiências diferentes. O 
problema do desafio não é falta de ativismo, como as presenças em dois 
eventos bem demonstram. O primeiro foi o I Congresso Brasileiro de 
Psicologia: Ciência e Profissão organizado em São Paulo pelo Fórum das 
Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, que contou com dez mil 
pessoas entre psicólogos atuantes, professores e estudantes e mais de 2.00 
trabalhos apresentados e discutidos. O segundo é este nosso encontro da 
ABRAPSO, que não para de crescer com mais de 2.000 trabalhos 
diretamente relacionados às questões sociais da atualidade.  

Então, por que eu devo ficar preocupado? Estou preocupado porque 
tenho dúvida se as ações estão sendo elaboradas como reação ao desafio 
que as estatísticas delineiam, estão acontecendo porque os psicólogos e 
psicólogas sociais estão desenvolvendo conceitos, ideias e práticas que 
aumentam coletivamente a sua capacidade contributiva; ou porque eles e 
elas são pessoas — como qualquer outra — que são capazes de se envolver 
nos problemas do cotidiano, utilizando para isso nada mais do que os 
saberes do dia a dia e um senso forte de “solidariedade”.  

A segunda possibilidade não é, a priori, um problema. Milhares de 
pessoas fazem isso todos os dias ao redor do mundo sem nenhuma 
preparação ou titulação acadêmica. A prática de solidariedade é uma 
consequência da vida em comunidade. Entretanto esperamos, imagino, que 

                                                 
2 http://inovando.fgvsp.br ou escreve para o Programa Gestão Pública e Cidadania na FGV-
EAESP. 
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os campos de conhecimento acadêmico sirvam para uma contribuição 
adicional, agregando mais saberes aos saberes existentes, ajudando a 
ampliar as possibilidades de uma vida digna. Se não, o que estamos 
fazendo aqui? No caso de um campo de conhecimento, podemos até 
escolher agir propositadamente a partir da prática porque assumimos uma 
postura específica de pesquisa-ação participativa em relação à construção 
de saberes e conhecimentos. Mas mesmo assim, haverá momentos de 
debate, de consolidação de ideias sobre ação com um retorno para as 
múltiplas comunidades envolvidas.  

Temo, entretanto, que os “psicólogos enquanto pessoas” estão 
utilizando suas habilidades práticas mundanas, fazendo “o que bem 
entendem de maneira sincera” porque a psicologia e a psicologia social são 
incapazes de fazer uma contribuição efetiva.  

Sem dúvida, alguém pode arguir que, tanto faz, tudo acaba sendo útil 
de alguma maneira. Entretanto não estamos tratando dos processos 
aleatórios de partículas subatômicas ou do caos criativo do universo, mas 
de pessoas. Parece-me que, enquanto grupo acadêmico-profissional, temos 
uma obrigação moral de sermos muito claros sobre o que fazemos e como 
fazemos diante do desafio que eu delineei no início, porque se não 
tomamos muito cuidado, há uma grande probabilidade de acabarmos por 
reproduzir as próprias práticas de desigualdade e de exclusão. O mundo 
não se divide facilmente entre o bem e o mal e se somos parte da solução 
podemos facilmente virar parte do problema também.  

A mais valia da pobreza  

Gostaria de aprofundar este ponto, voltando no tempo para o ano 
1965 quando Saul Alinsky foi convidado a escrever um artigo na revista 
Norte Americana Social Issues da Society for the Psychological Study of 
Social Issues — a ABRAPSO de lá. Alinsky (1965) foi um ativista que 
iniciou seu trabalho em Chicago durante a década de 1930 e criou a 
expressão “organizações de base popular” (peoples organizations) para se 
referir às organizações autóctones e independentes cuja capacidade de 
pressão era essencial para tornar a democracia mais substantiva. Mestre das 
táticas de pressão, Alinsky foi mentor, entre outras, de pessoas como Cesar 
Chaves — o líder dos trabalhadores migrantes na Califórnia (Horwitt, 
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1989). O convite foi para comentar sobre o principal programa de política 
social da época nos Estados Unidos: a guerra contra pobreza do partido 
democrata. Cito parte da introdução (Alinksy, 1965, pp.41-47) que não é 
nada gentil:  

Ouvi uma voz alta que proclamava da Casa Branca. ‘Enfim a 
Grande Sociedade chegou aos homens. Eles passarão a viver 
decentemente e com dignidade. A Grande Sociedade apagará a 
pobreza; haverá um fim à guerra, e à discriminação e falta de 
cuidado médico e desemprego; pois a velha ordem chegou ao fim’ 
[...] O programa de combate à pobreza foi lançado publicamente 
embrulhado com uma nobreza de propósito embora com uma certa 
dedicação que cheirava a falsa piedade. A não ser que ocorram 
mudanças drásticas quanto à direção, razão e administração, o 
programa de combate à pobreza pode muito bem vir a ser o pior erro 
político e bumerangue da presente administração. Se alguma vez 
existiu um programa que demandasse uma administração agressiva, 
partidária e sem medo de controvérsias, este programa é o da 
pobreza. É necessário que um programa do tipo tenha como 
argumento que pobreza inclui pobreza de poder, além de pobreza 
econômica. Já vimos isto na luta por direitos cívicos, além da luta 
por empregos. [...]  
[....] Hoje, o programa de combate à pobreza emerge como uma 
enorme oportunidade de enriquecimento político [....] Em cidade 
após cidade, encontramos a Prefeitura sentada em cima da pilha de 
fundos destinados à pobreza. Seus Comitês para a Oportunidade 
Econômica têm uma maioria de funcionários pagos ou fiéis ao 
partido. Estes seguem uma política de identificação para definir 
programas positivos e negativos, e líderes comunitários positivos e 
negativos. A distinção é simples. Positivo significa fazer o que a 
Prefeitura manda, manter-se na linha, ser “responsável” (à 
Prefeitura, é claro). Negativo significa ter um comportamento não-
ortodoxo; ser tão subversivo a ponto de pensar por conta própria, 
colocar como prioridade primária os moradores de sua comunidade, 
ser independente e irreverente em relação à Prefeitura.[...]  
[...] Estes fundos para a pobreza são usados então para sufocar 
lideranças militantes independentes e organizações de ação que têm 
surgido para dar aos pobres a sua cota de poder. Isto é, a organização 
dos próprios pobres para que possam tomar o seu lugar correto e 
legítimo na cena pública...  
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Espero que ninguém aqui seja tão antiamericano ou igualmente tão 
ufanista para imaginar que isso não pode acontecer aqui. Pode e acontece.  

A reprodução da desigualdade  

O problema para o qual Alinsky aponta não pare somente no lado 
político, mas continua em relação aos gastos em si, é o que alguns de nós 
temos chamado a “mais valia” da pobreza; o equivalente no campo social 
da indústria da seca. Se você ainda tem dúvida se pode acontecer aqui, é só 
lembrar os muitos artigos que saem nos cadernos de emprego e nas revistas 
semanais sobre as grandes oportunidades de emprego no terceiro setor; ou 
refletir sobre as somas de dinheiro gastos em programas de capacitação. 
“Gastos”, quer dizer, pagas para os professores e agentes profissionais de 
desenvolvimento.  

Nem a boa vontade e muita menos a cultura acadêmica, são 
garantias de uma ação moralmente coerente; não há um ISO 9000 de 
contribuições sociais. Precisamos perguntar, de maneira simples e honesta, 
se estamos usando ao máximo a potencialidade deste “matrix social” que é 
uma disciplina acadêmica, na busca das ideias, práticas, conceitos e quem 
sabe, até de teorias que aumentam a nossa capacidade de ajuda; que 
ampliam as possibilidades de transformação.  

A centralidade da comunidade  

Podemos olhar isso a partir de uma das questões subjacente ao tema 
desta mesa — a discussão sobre comunidade feita na filosofia moral. 
Presente entre os gregos, a temática volta com força no final do período 
medieval onde aparece na discussão sobre liberdade, governo e estado 
quando, como argumenta o historiador de ideais Quentin Skinner (1998), a 
liberdade vai perder terreno para o liberalismo e a discussão sobre 
autogoverno vai perder lugar para o Estado-Nação.  

Ainda hoje é uma asserção fundamental do liberalismo que a 
comunidade é o produto da associação de indivíduos independentes e que o 
valor dessa comunidade deve ser estimado pela justiça dos termos segundo 
os quais esses indivíduos se associam (esta, por exemplo, é a posição de 
John Rawls (1997) no livro intitulado Uma Teoria de Justiça). Em contra 
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argumento, a filosofia moral comunitária atual expressa por autores como 
Michael Sandel e Alasdair MacIntyre (1998) sustenta que não faz sentido 
pensar numa comunidade dessa forma, porque a própria existência de 
indivíduos capazes de estabelecer acordos para formarem associações, ou 
de concordarem quanto aos termos dos acordos, pressupõe a existência de 
uma comunidade. Portanto qualquer explicação da comunidade que tente 
mostrá-la como o produto do acordo de indivíduos pré-sociais acabará por 
ser incoerente, porque a tais pessoas acabará por faltar a capacidade para 
deliberar, refletir, escolher.  

Mesmo este resumo bastante simples dos argumentos demonstra o 
problema da relação entre a psicologia e a psicologia social. Ora, se você 
acredita que a comunidade é produto da associação de indivíduos 
independentes, um número de consequências segue, entre estas: o próprio 
indivíduo independente com a sua subjetividade autônoma e distinta, a 
necessidade de pessoas aprenderem a viver em comunidade e de ter um 
Estado que garanta as regras e contratos.  

Se é assim que você pensa, é também provável que você aceita a 
incapacidade das pessoas se retirarem da mundanidade do cotidiano, a não 
ser quando lideradas por um partido ou um agente externo que as 
“conscientiza”. Portanto, torna-se natural, nesta perspectiva, que as pessoas 
devam receber aulas sobre a cidadania, que sejam informadas sobre o que é 
a “verdadeira” autogestão ou o cooperativismo “autentico” e que sejam 
ensinadas a se organizar. Esta é a perspectiva liberal, que pode ser também 
tanto na psicologia ortodoxa quanto numa boa parte da psicologia crítica. É 
uma consequência daquilo que Adorno (1967) apontou: a alienação mútua 
da psicologia e da sociologia cada um em relação à outra e em 
consequência, consigo mesmo. Pior ainda, se só há indivíduos, você vai 
precisar de um Estado ou pelo menos um governo suficientemente forte 
para manter a ordem.  

Entretanto, esta perspectiva é incapaz de explicar porque no Brasil, 
há mais de 10 milhões de trabalhadores já identificados como sendo 
associados e auto-organizados de alguma maneira na informalidade e na 
autogestão, incluído aí: pescadores, catadores de papel, agricultores 
familiares, caminhoneiros, profissionais do sexo e muitos outros. Estes 10 
milhões são a ponta do iceberg dos milhares de postos de trabalho que 
compõem o trabalho dito informal.  
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Igualmente, esta perspectiva é incapaz de explicar processos sociais 
como o da ANTEAG aonde a discussão teórica sobre autogestão veio 
muito depois da ação; ou de muitos outros exemplos de processos 
autóctones em partes diferentes do país onde pessoas agem coletivamente 
na busca de soluções.  

Para explicá-las é necessário reconhecer a validade do pressuposto 
que nascemos em comunidade, nas socialidades e materialidades do dia a 
dia cujas linguagens de ação são repletas de palavras organizativas de uso 
constante; formando uma referência contínua a nossa competência coletiva. 
Há inúmeras lutas pela hegemonia sobre estas noções organizativas, mas 
elas fazem parte da competência coletiva — não há dúvida. Nascer em 
comunidade é presumir uma capacidade coletiva de autogestão, que 
antecede e prescinde de um governo ou um Estado.  

Mas não é esta a perspectiva que encontramos nos livros de texto da 
psicologia e da psicologia social. Ao contrário, desde que Floyd Allport, no 
seu famoso livro de texto de Psicologia Social de 1924, agradeceu à 
Sociologia por suas contribuições, mas avisou que a psicologia social já 
poderia ficar com os psicólogos, o que encontramos é um afunilamento 
cada vez maior na direção de uma psicologia de um indivíduo, que vive 
num contexto social cada vez mais amorfo. Os dois (o indivíduo e o 
contexto) tem muito pouco a ver um com outro, assim justificando os 
comentários foucaultianos de Nicholas Rose (1998) sobre as ciências “psi”, 
enquanto fenômenos sociais de governamentalidade; uma ciência que ao 
enfatizar o indivíduo que age calculativamente de acordo com seus 
interesses próprios, acaba por desassociar-nos de nós mesmos.  

Espero que agora a minha preocupação comece a ficar mais claro. 
Redes solidárias, autogestão e solidariedade podem formar parte de uma 
frente libertária de pensamento transformador, mas podem igualmente 
formar parte de uma frente liberal de desublimação repressiva e reprodutiva 
que ao mesmo tempo em que aparentemente abre, reprime e aliena.  

Por exemplo, por que as elites podem ter empresas e os pobres têm 
que ter cooperativas? Por que as elites podem ter contratos milionários de 
coleta de resíduos sólidos e o pobre tem que se contentar com o lixo 
seletivo e a reciclagem? Por que as elites têm acesso aos processos de 
licitação pública e os pobres têm que aceitar a sobrevivência marginal de 
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costurar roupa para o bazar da esquina? Por que as elites têm acesso ao 
sistema de financiamento habitacional sem pegar na enxada, quando os 
pobres, para ter o mesmo privilégio, precisam trabalhar em mutirão?  

Palavras duras — sim — mas não por acaso. Nos estudos que 
fizemos sobre um número significativo de experiências de ação local na 
redução da pobreza, foram poucos os governos encontrados que 
entenderam a necessidade de intervir nas cadeias produtivas, ou de criar 
mecanismos favoráveis às oportunidades de comercialização; de assumir 
uma ação afirmativa e de intervir nos processos de reprodução da 
desigualdade (Camarotti e Spink, 2003). Construir uma economia solidária 
não é constituir uma organização e deixá-la sozinha para tentar sobreviver 
num mercado hostil. Ao contrário, a economia solidária se refere a relações 
e ao fortalecimento de múltiplas interconexões entre organizações 
diferentes; interconexões de produção, de consumo, de escoamento, de 
crédito, de conhecimento. É a busca do adensamento gradativo de uma 
malha de possibilidades solidárias, forte o suficiente para impor seus 
interesses e defendê-los.  

Muitas vezes encontramos investimentos substanciais na capacitação 
individual e na criação de novas organizações, diagnósticos e planos 
incluindo aulas expositivas sobre a “verdadeira autogestão” ou o 
“cooperativismo correto”, sem que em nenhum momento, alguém pergunte 
— “quando vocês querem fazer algo, como vocês fazem? Como vocês se 
organizam por aqui?”. 

A questão do “cooperativismo autêntico” é um clássico exemplo do 
problema que estamos discutindo. Não há nada num mundo socialmente 
construído que seja “autêntico” ou “correto”; isso é simples manipulação 
ideológica na busca da hegemonia sobre o dia a dia.  

A cidade têxtil de Rochdale, lugar dos pioneiros do cooperativismo, 
é hoje parte da área metropolitana de Manchester no norte da Inglaterra e 
foi um dos berços de vários movimentos de autoajuda provenientes do 
socialismo utópico. Para os trabalhadores de Rochdale o cooperativismo 
incluiu o consumo, a produção, o emprego e o crédito. Não havia nada de 
“mágico” na sua organização. Esta resultara de um processo já 
aprofundado no movimento trabalhista e seu modelo de associação foi 
copiado e ampliado a partir das Sociedades mútuas para apoio em casos de 
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doença ou morte. Uma das primeiras descrições da Sociedade dos 
Pioneiros Equitativos de Rochdale (Rochdale Society of Equitable 
Pioneers) foi escrita em 1844, o ano da fundação da sociedade e da 
abertura da famosa Loja (Cooperative Provision Store), por George 
Holyoake. Seu título: ‘‘Autoajuda pelo povo” (Self help by the people3). 
Comentando os documentos produzidos pelos membros da associação, 
Holyoake anota que seus planos eram de não somente estabelecer uma loja, 
mas de construir casas, de abrir fábricas, de ter terras produtivas, de manter 
um hotel para as pessoas que não tomaram álcool e:  

Tão cedo quanto é praticável, esta Sociedade deve proceder para 
organizar os poderes de produção, distribuição, educação e governo; 
ou, em outras palavras, de estabelecer uma colônia no país [uma 
comuna, como diríamos hoje] de interesses unidos, ou ajudar outras 
sociedades a estabelecer tais colônias.  

Não é difícil ver que se tratou de um processo contra-hegemônico e 
emancipatório; de um confronto claro com os modelos existentes através 
da construção de novas materialidades e socialidades (Law e Mol. 1995). 
Um contraste considerável com os debates que assistimos sobre por que as 
cooperativas de consumo não são “verdadeiras cooperativas”, ou por que 
“cooperativas de produção somente são válidas quando utilizam a 
autogestão”.  

Se olharmos cada uma das palavras do título de nossa mesa, 
encontramos os mesmos processos e conflitos. As redes solidárias, por 
exemplo, podem servir para transformar desigualdades, quebrar barreiras de 
escoamento comercial e garantir acesso às informações como também 
podem servir para reproduzir relações desiguais. Por exemplo, as redes de 
troca em Buenos Aires tiveram grande êxito até o momento em que atraíram 
a atenção da classe média, cujos bens de troca valiam mais do que os outros.  

Agora se buscarmos entender a noção de rede na psicologia social, 
pouco encontraremos. Entretanto, o termo foi e continua sendo uma peça 
fundamental na construção de uma antropologia da ação que buscou 
explicar não como o mundo é e se reproduz a partir das instituições, mas 
como o mundo está e, portanto pode ser mudado, alterado e negociado.  

                                                 
3 http://archive.co-op.ac.uk/holyoake.htm 
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Cooperativismo é muito mais “cooperativismos”. Podemos encontrar 
o termo nos lugares mais variados e contraditórios, ora de maneira 
doutrinária, ora de maneira organizadora e, infelizmente, de maneira 
também corrupta (R. M., 2003). O mesmo acontece com a autogestão — 
palavra que nasce na França para se referir à experiência na Iugoslávia 
após a Segunda Guerra Mundial, mas que tem ecos dos muitos 
acontecimentos e momentos libertários dos últimos dois séculos (Cedeno, 
1999). O curioso, entretanto não são estes momentos — que são bem 
conhecidos na história coletiva operária (a Comuna de Paris, as Comissões 
de Fábrica em Torino, os Soviéticos nos primeiros dias da Revolução 
Russa, a organização da agricultura e da indústria pelas anarquistas na 
Catalunia durante a Guerra Civil) — o curioso é a maneira em que a 
psicologia social os transformou, via Le Bom, em exemplos da histeria das 
massas (Ginneken, 1992). Se você tem dúvida, basta olhar os livros de 
texto para ver que, em geral, a psicologia de grupos de mais de sete a dez 
pessoas se reduz à discussão sobre o que acontece quando o individuo 
perde sua autonomia e assume a personalidade selvagem da multidão, 
agindo fora de si. Nada sobre a capacidade de grupos grandes de se 
autogestionar, de criar mecanismos horizontais de consulta e de debate, de 
operar sem o Estado.  

Solidariedade se refere ao ato de juntar-se aos outros de maneira 
“sólida”. Quer dizer, lado ao lado, dividindo as mesmas responsabilidades 
e consequências. É uma referência a uma relação horizontal e não vertical; 
ou melhor, de horizontalização enquanto processo social. Não é, portanto, 
uma relação de ajuda ou de caridade; ao contrário, é uma relação de ação, 
de compartilhamento. Bem, sobre a solidariedade podemos ser um pouco 
mais otimista — afinal aqui temos algo que pelo menos aparece em um dos 
livros de texto que usamos na América Latina, a de Ignacio Martín-Baró 
(1983) que discute a solidariedade junto com a ação pró-social. Entretanto, 
de novo podemos perguntar quantas pessoas que utilizam o termo, se 
posicionam no sentido de ser efetivamente solidário, lado ao lado e de 
maneira indissociável. 

Por que será que encontramos tão pouco na psicologia e na 
psicologia social a respeito destas palavras que parecem ser chaves para a 
compreensão de processos de mudança. Colocado de maneira simples, são 
conceitos que assumem como ponto de partida a interação, a 
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intersubjetividade e a coletividade. Não são ideias que podem ser reduzidas 
ao nível individual e, consequentemente, não são ideias que podem ser 
construídas a partir do individual. Pertencem ao terreno de meio alcance da 
ação comunicativa (Habermas, 1989), da produção coletiva de sentidos, 
das materialidades e das socialidades. Pertencem a uma psicologia social 
não reducionista e distinta da psicologia.  

Uma psicologia social independente já existe  

Esta psicologia social autônoma e independente já me parece existe; 
o que é necessário é reconhecê-la. Existe em teses e dissertações 
produzidas em volta da temática de relações econômicas alternativas onde, 
de maneira tentativa, novas ideias estão sendo apresentadas para debate. 
Existe nas experiências comunitárias, onde pessoas estão reconhecendo 
que a atuação da psicologia social precisa ir muito além da formação de 
grupos de discussão e se engajar com os processos de luta para a melhoria 
e a dignidade. Existe no respeito para com as formas organizativas 
existentes e na capacidade de reconhecer a sua centralidade enquanto 
recursos de mobilização e ação. Existe no reconhecimento que os 
processos de ação social andam passo a passo porque não há um caminho 
pré-estabelecido, capaz de ser pré-planejado. Ao contrário, é um processo 
que busca compreender as possibilidades, identificar os bloqueios e discutir 
as alternativas.  

Haverá muito a ser aprendido sobre poder enquanto ação, sobre 
como confrontar e pressionar, porque o terreno de médio alcance é onde as 
necessidades se transformam em interesses. Haverá muito a ser aprendido 
também sobre tempo, porque processos de mobilização e mudança 
raramente se encaixam dentro do semestre escolar. Uma psicologia social 
independente exigirá a recuperação de outros tipos de relação entre a 
universidade e a sociedade, entre as diversas comunidades de saberes; 
outros mecanismos democráticos e compartilhados de análise e de uma 
outra relação com o campo.  

Eu sugiro que já demos à psicologia tempo suficiente de romper com 
suas raízes, e vimos que não é capaz de abrir mão de sua ontologia liberal e 
individual. Precisamos de uma psicologia social capaz de respeitar as 
capacidades coletivas expressas em saberes, práticas e ações organizativas, 

91 
 

com a disposição e a competência de entrar na luta para as utopias, capaz 
de compreender as redes solidárias, a autogestão e a solidariedade... Talvez 
está na hora de acharmos o nosso próprio caminho.  
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Um outro olhar sobre a inclusão social e o trabalho do educador 

Paulo Peixoto de Albuquerque  

É uma satisfação participar deste encontro e compartilhar com vocês 
algumas reflexões sobre o processo de trabalho do educador e sobre a 
inclusão social a partir da perspectiva sociológica.  

Pensar a inclusão social, o trabalho e a educação, nos remete a ter 
presente o modo como os indivíduos, grupos e/ou organizações dão conta 
das situações problemas (o presente) e das decisões (escolhas a serem 
feitas aqui e agora), visto que o futuro é uma escolha intencional.  

Para tanto vou apresentar o modo como percebo a questão da 
inclusão social.  

Para mim, os processos de inclusão social precisam ser entendidos 
como um processo descontínuo fundado na pluralidade de práticas sociais 
datadas e localizadas historicamente (no Rio Grande do Sul temos o exemplo 
dos alemães, italianos e as experiências derivadas de diferentes grupos 
étnicos) que ao propor a autonomia do “nós”, qualificou um tipo de relação 
social — a cooperação entre pessoas — porque o sentido destas práticas 
sociais tinha por base a reciprocidade, a confiança e o respeito ao outro. 

Assim sendo, entendo inclusão social como um conjunto de ações 
intencionais de indivíduo e/ou grupo no sentido de superar uma situação 
problema/difícil e ao fazê-lo esta ação ganha um novo significado. 

Dito isto, percebe-se que pensar ou discutir a inclusão social tem um 
atrativo porque até mesmo o maior egoísta tem um interesse em cooperar. 

O egoísta coopera por três razões:  

a) as normas de convivência entre as pessoas por serem fundadas na 
moral sinalizam que é bom que os outros percebam que estou aqui e sou 
solidário;  

b) os indivíduos não são objetos, ao contrário, por serem capazes de 
construir-se como pessoa tem uma dinamicidade da qual não posso deixar 
de estar relacionado; e,  




