
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ALBUQUERQUE, PP. Simpósio 2 — redes solidárias, autogestão e solidariedade. Um outro olhar 
sobre a inclusão social e o trabalho do educador. In GUARESCHI, N., org. Estratégias de invenção 
do presente: a psicologia social no contemporâneo [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 
Pesquisas Sociais, 2008. p. 93-102. ISBN: 978-85-99662-90-8. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org

 
 
 
 
 

Simpósio 2 — redes solidárias, autogestão e solidariedade 
Um outro olhar sobre a inclusão social e o trabalho do educador 

 
Paulo Peixoto de Albuquerque   

>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



92 
 

Martím-Baró, I. (1983). Acción e ideologia. Psicologia Social desde 
Centroamérica. San Salvador: UCA Editores.  

Programa Gestão Pública e Cidadania na FGV-EAESP. Disponível em: 
<http//inovando.fgvsp.br>.  

Rawls, J. (1997). Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes.  

Sandel, M. J. (1998). Liberalism and the limits of justice. Cambridge: 
Cambridge University Press.  

Skinner, Q. (1998). Liberty before liberalism. Cambridge: Cambridge 
University Press.  

93 
 

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,  



94 
 

c) principalmente, porque o outro é capaz de decisões que podem em 
última instância afetar meu modo de ser.  

Estou trazendo à reflexão este exemplo para sinalizar que a questão 
do direito à inclusão implica e é uma “regra de ouro’ que se apresentam em 
muitas culturas; a mais conhecida destas é aquela que diz: “não faça ao 
outro o que não quer que se faça a você” (novo testamento, Confúcio, 
literatura indiana, Islan, Gregos, etc.) entretanto é preciso resignificar o 
sentido proposto na regra de ouro, porque: “ama ao outro como a ti 
mesmo” é diferente de “ama a outra pessoa porque ela é como você”.  

Por isso que o título da minha fala precisa, nestes primeiros 
instantes, ser recolocado: não se trata de um novo olhar sobre direitos 
humanos e sim, um outro olhar sobre os processos de inclusão social, visto 
que as questões implicam em concepções de desenvolvimento e estes 
remetem aos direitos humanos.  

Dito isso, abro minha reflexão apresentando os pressupostos do meu 
itinerário epistemológico (ou porque penso o que estou pensando, quando 
digo que se faz necessário um outro olhar sobre a inclusão social e o 
trabalho do educador).  

Paradoxo: “as coisas são do jeito que são e não são o que são”  

A fragilidade dos processos de educação é o seu aspecto paradoxal, 
porque a educação é um espaço de interpelação e convivência, mas é 
também e/ou ao mesmo tempo, instrumentalizante, pois permite que 
individualmente parceiros muito diferentes relacionem-se apenas por um 
interesse imediato (o cego e o paralítico podem se ajudar). Todavia, ao 
fazê-lo, este ato cujo interesse é imediato, tem como resultante uma ação 
coletiva que se diferencia na medida em que acaba por afetar a trajetória 
dos indivíduos que dela participam.  

Modifica a intenção primeira, porque implica necessariamente em 
uma proposta de ação fundada na reciprocidade, na confiança e... na 
incerteza; por isso mesmo, necessita ser continuamente afirmada e nesta 
afirmação o consenso se apresenta não como verdade, mas como 
perspectiva, porque propõe e não tem por objetivo apenas momentos de 
emancipação dos interessados, mas a autonomia do coletivo.  
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Nesse sentido, pensar o trabalho de educação orientado para a 
inclusão social se apresenta como possibilidade diferenciada de organizar a 
vida, o trabalho e a produção. A educação enquanto processo intencional 
de ação coletiva emerge como contraponto necessário para fazer frente à 
pobreza, a marginalização e ao isolamento dos indivíduos na medida em 
que se habilita a resignificar os espaços de poder existentes na sociedade.  

O paradoxo está no fato da educação ser pensada como uma saída 
coletiva fundada na responsabilidade privada — na intenção do indivíduo 
— ou seja, é a partir de interesses egoístas que eu pretendo colaborar com 
o outro, tendo por base fundamentos morais.  

Esta perspectiva é o que torna equivalente uma proposta pedagógica 
com finalidades inclusivas e de resgate da dignidade com ação de 
cooperação ou filantropia: é bom ajudar aos outros.  

Perspectiva muito diferente de Educação como construção coletiva 
de solidariedade(s), na qual o grupo é regido por mútua concordância de 
todos pelo seguimento de usos e costumes não imobilizados por leis, 
rotinas ou superstições, mas por um contínuo desenvolvimento para 
satisfazer as exigências sempre crescentes da vida livre (esta é a versão 
pensada por alguns teóricos da ação coletiva e de propostas pedagógicas 
voltadas para a autonomia como Joseph Proudhon, Sebastien Faure, 
Malatesta, Kroptkin, Bakunin e outros).  

Solidariedade aqui é o diferencial proposto e tem a ver com 
solidariedade fundada em uma economia de trabalho, em identidade 
valorativa de grupo que é muito diferente de responsabilidade social 
fundada na filantropia e na responsabilidade individual.  

É por isso que uma outra perspectiva de educação e Inclusão social 
como Direitos Humanos implica em pensá-la como a possibilidade de 
emancipações provisórias no sentido da autonomia, como o espaço plural e 
não instrumental de construção da justiça social.  

O paradoxo dos processos de educação ou a ambiguidade do 
trabalho do educador não deriva da simples visão de coisas contraditórias, 
mas do choque da confrontação/posição de uma realidade percebida a 
níveis lógicos distintos, pois a liberdade de querer é o eixo da vida humana 
que não pode ser colonizada por uma razão utilitarista e instrumentalizante.  
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Para nós, esta oposição coloca e expressa uma diferença que não pode 
ser pensada somente em termos de contradição, mas como um tipo de 
raciocínio que aponta fronteiras lógicas que hierarquiza e pontua a realidade.  

Queremos dizer com isso que o paradoxo não se constitui num muro 
epistemológico intransponível, mas uma outra maneira de ver as coisas, de 
perceber o processo da cooperação que expressa também o paradoxo de 
uma cultura: o individualismo impede projetos coletivos, como ter o 
conhecimento como expressão da cultura de um grupo.  

Complexidade  

A sociedade moderna se afirmou a partir de pressupostos 
voluntariosos: liberdade, igualdade e fraternidade, mas nela fica evidente 
que o privilegiado nas relações sociais é o indivíduo. Indivíduo que, na 
maior parte das narrativas, só tem razão de ser na medida em que é 
protagonista, coordenador ou líder; protagonismo que se legitima na 
competição: é preciso sempre ser o melhor.  

Mas ser o melhor implica em que outros sejam de menos, implica 
em conflito.  

Este conflito em nossa sociedade se visualiza melhor quando se tem 
presente o mundo do trabalho e como se objetiva nele o conflito de 
interesses coletivo X indivíduo.  

Segundo a lógica dominante este conflito pode ser neutralizado 
quando as energias dos indivíduos ou grupos são canalizadas para o 
mercado (ideal) ou para a busca de liberdade (entendida aqui na 
perspectiva de N. Bobbio de “liberdade negativa”, porque narcisa e 
burguesa).  

Para tanto, se faz necessário entender o mercado como lugar único e 
possível de se construir a vida. O grande problema é que pensar o mercado 
como único lugar possível de se construir a vida não se sustenta, 
principalmente porque a sua lógica tem por efeito a injustiça social e a 
violência.  

É por isso que a vida precisa ser pensada a partir de outros lugares, 
de outras lógicas associativas.  
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Hoje a internacionalização/globalização financeira rompe os espaços 
nacionais e comunitários, as identidades coletivas derivadas do trabalho e 
acentua o processo de perda de identidade e marginalização e, isto ocorre, 
em função da incapacidade de crescimento do econômico ser possível para 
todos, daí o renascimento da experiência da cooperação e da solidariedade 
e... necessariamente, a questão da inclusão como um dos direitos humanos.  

A discussão sobre Direitos Humanos deixa de ser um espaço 
privilegiado e de poucos — Direito a ter direito (Marshal) — e começa a 
ser construído através de iniciativas locais, ações baseadas na autogestão e 
nas necessidades do grupo, não nas necessidades do mercado.  

Isto significa dizer que se evidencia uma outra ordem de direitos na 
medida em que os Direitos humanos se apresenta como sendo uma 
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 
sociabilidade, diferente das trocas e da cooperação proposta pelo mercado.  

A proposta de Inclusão Social é definida e proposta pela lógica do 
mercado, por isso mesmo precisam ser explicitadas, visto que os chamados 
“marginais” têm um papel e estão de certo modo “incluídos” nas políticas 
de voluntariado e serviços.  

Educar para a Inclusão Social enquanto intencionalidade precisa 
estar fundada na autogestão e só terá sentido quando marcadas por um 
conjunto de práticas que concorram não só para a emancipação dos grupos, 
mas para sua autonomia através de uma proposta pedagógica plural 
fundada na reciprocidade, na apropriação dos espaços públicos e no pensar 
o bem comum.  

Não linearidade  

Terceiro elemento: a não linearidade como pressuposto. Não parece 
tão evidente, mas este pode ser identificado quando a gente tem presente a 
forma ou o processo de construção dos direitos no nosso país.  

Convém salientar que a repertorização e a volta no tempo é muito 
mais que um artifício metodológico, pois traduz um movimento de 
resignificação do presente.  
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Os fundamentos de uma sociedade solidária baseada no trabalho 
coletivo onde o bem-estar individual e da comunidade está acima do 
interesse econômico da produção não é resultado do acaso.  

No Brasil este tipo de ação nunca ocorreu porque o processo de 
trabalho e a sua normatização sempre estiveram atrelados e tutelados, 
traduz-se, em um movimento de origem estatal, vinculados a uma política 
de governos que pode ser visualizada em três momentos.  

Primeiro momento: As bases-princípio do século XX  

Não se pode descolar a emergência dos direitos do e ao trabalho 
resulta das pressões da economia internacional, aliados aos processos de 
organização dos Estados-Nação na América, instaurando uma forma de 
atuar do Estado em que a questão social das áreas urbanas passam a ser 
elemento tangencial e secundário nas propostas e projetos de 
desenvolvimento.  

Este cenário concorre para que no Brasil se desenhe uma 
configuração social fragmentada e imensamente diversificada, seja pela 
emergência de grupos demandantes de múltiplos interesses e de múltiplas 
identidades, seja pela diferenciação que se apresenta nas novas formas de 
organização do processo produtivo (pequena propriedade), no agir político 
e no comportamento da sociedade civil isolada e não participativa, porque 
estrangeira e/ou minoritária.  

Evidentemente, que nestas primeiras três décadas do século XX os 
imigrantes tiveram um papel de destaque porque tiveram a capacidade de 
desenvolver suas próprias soluções para questões de fundo. Tal fato marca 
o sindicalismo de forma singular porque o associativismo se evidencia 
como alternativa concreta para evitar a dissociação crescente da vida 
cotidiana (universo instrumental da economia) dos valores e sentidos que 
pautavam o comportamento das pessoas (universo simbólico das culturas) 
e o vazio social e político das áreas/regiões de colonização.  

Neste período o sindicalismo traduz ações estratégicas individuais e 
coletivas cuja meta não é criar uma outra ordem social, mas acelerar as 
mudanças, o movimento, a circulação de capitais, bens, serviços, 
informações. 
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O contexto de dissociação crescente dos valores dos grupos 
interioranos e o vazio social indicam que as dificuldades de constituição de 
sujeitos sociais foram a primeira realidade enfrentada no Brasil, 
principalmente porque no início do século 20, no interior das áreas rurais, a 
questão do sujeito social (coletivo) só era entendida a partir do modelo 
institucional e representativo (que tinha nas associações políticas seu 
modelo mais significativo) e, por isso mesmo, as demandas eram 
elaboradas e delineadas institucionalmente de forma compartimentada a 
partir da divisão de temáticas que valorizavam as lutas na ótica da cidade.  

Importante ressaltar que nos anos de emergência do sindicalismo, se 
caracterizaram na região sul principalmente pela existência de articulações 
plurais, nas quais os indivíduos buscam no coletivo construir estratégias de 
sobrevivência de um mundo estranho e em transformação.  

Percebe-se que na afirmação dos princípios legais o “Sujeito 
Coletivo” construído pelos imigrantes adquiriu um sentido social mais 
amplo na medida em que transforma uma estratégia de sobrevivência em 
um movimento social de inclusão social; esse esforço por ser ator não deve 
ser confundido com um conjunto de experiências orientado por um 
princípio superior e sim, no desejo que todo indivíduo e/ou grupo social 
tem de resistir ao seu próprio desmembramento num universo em 
movimento, sem ordem ou equilíbrio.  

Cada movimento de “inclusão”, organizado seja pelos sindicalistas 
ou por outros grupos daquela época, deve ser entendido como um 
movimento de mudança, na medida em que o grupo tinha que inventar e 
diferenciar-se daquilo que já existia (carências e demandas não atendidas) 
para construir um outro futuro: o desenvolvimento daquilo que antes 
encontrava-se envolvido numa coexistência indiferenciada e de 
precariedade.  

Segundo momento: Anos da tutela e do controle 40/60/70/80  

Se de um lado, essa nova configuração do comportamento social 
consolida-se no Brasil, enraizando-se na ação social e no próprio processo 
social. Do surgimento dos sindicatos, cooperativas e grupos associativos 
variados percebe-se a complexificação do movimento de busca pela 
inclusão tão diversificada quanto complementar. Por outro lado, a nova 
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configuração da economia marcada pelo cenário internacional de pós-
guerra concorre para uma política governamental de controle que desenha a 
partir do setor produtivo I (mais significativo economicamente) um 
sindicalismo e uma política associativa crescente, mas cada vez mais 
dependente das políticas do Estado.  

Face às políticas do Governo Federal concedendo isenções 
tributárias e facilidades de crédito, há um crescimento significativo de um 
movimento sindicalista e cooperativista passivo que reage apenas aos 
estímulos de um modelo econômico determinado pelo Estado. É neste 
período que surgem os sindicatos pelegos (1964), ocorre o declínio do 
sindicalismo combativo. Neste período o sindicalismo e os espaços 
associativos deixam de ser um espaço plural e democrático para 
transformarem-se num instrumento das políticas governamentais e de apoio 
ao modelo econômico agroexportador.  

Terceiro momento: Reafirmação de um espaço plural anos 80/2000  

A nova configuração da economia marcada pelas transformações 
tecnológicas da informática e da microeletrônica concorre para que o 
contexto social deste período se caracterize por uma crescente e cada vez 
maior interdependência nas relações mundiais. Interdependência que, 
associada à valorização excessiva do liberalismo — configura, não só em 
nosso país, uma profunda crise social representada por índices crescentes 
de desemprego, miséria, desigualdades e exclusão social.  

Nesse sentido, os anos 80/90 concorreram para um esforço de 
releitura do movimento sindicalista, cooperativista e dos direitos humanos, 
principalmente porque a realidade do associativismo se apresenta como 
uma combinação de movimento social e do sujeito aparentemente 
contraditórios e excludentes, mas que na verdade traduzem um processo 
social que articula atores diferenciados e introduz a noção mutação no agir 
associativo e no pensar os direitos humanos.  

Não é a crise, mas as novas formas de organização econômica e da 
produção que estão dissolvendo os contornos da sociedade industrial. A 
mutabilidade das ações sociais se expressa e é sinalizada pela 
horizontabilidade das relações sociais, na formação de redes favorece ao 
modo diferenciado de pensar a economia a partir da cooperação.  
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No entanto, é preciso ter presente que, se até recentemente, o 
sindicalismo era o espaço que proporcionava a garantia dos direitos do 
indivíduo e uma forma de defender o trabalhador nos espaços produtivos, 
esta “resistência” designava apenas um estágio da modernidade e 
desenvolvimento, pois sua meta não era criar uma outra ordem social; a 
garantia dos direitos do trabalhador foi é vetor para a aceleração de 
mudanças no processo produtivo, mas não aparece como uma alternativa 
de pensar o econômico a partir de uma pluralidade.  

Pluralidade necessária nas sociedades contemporâneas cujas bases se 
veem confrontadas com os limites do modelo proposto pela Sociedade 
industrial.  

Modelo este que não têm capacidade ou condições internas para 
modificar suas políticas ou refletir sobre os efeitos perversos que 
modelaram o futuro que evidencia uma crise institucional profunda da 
própria sociedade industrial.  

Nesse sentido, os Direitos humanos, como sistema, podem dar um 
salto qualitativo, porque a emergência de novas situações de trabalho 
(cooperativas educacionais, saúde, trabalho, turismo e lazer, infraestrutura, 
especial) de caráter essencialmente urbano, muito mais que uma estratégia de 
sobrevivência em uma sociedade de risco, apontam para a ruptura de uma 
política de continuidade e no pensar o econômico sob outras perspectivas.  

O crescimento dos empreendimentos coletivos, articulados em rede 
dificilmente pode ser passível de compreensão sem a ideia de descoberta, 
de avanço das formas organizativas nas áreas urbanas que se dão de forma 
dispersa e longe dos processos de controle ou monitoramento promovidos 
pela CLT, é por isso que as causas do fenômeno associativo e cooperativo 
já não parecem encontrar-se na compreensão de uma legislação que está no 
passado, mas no futuro.  

Conclusão  

Nesse sentido, a educação ou práticas pedagógicas voltadas para o 
desenvolvimento, implica não só em pensar processos inclusivos, mas na 
determinação de Direitos humanos como sistema de forma a ir além da 
celebração de um contrato mútuo que estabelece obrigações visando 
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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”. 




