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Pode se apresentar brevemente, contando sua trajetória acadêmica e
profissional?
Brasiliense por nascimento e paulistano por opção, cursei psicologia na USP entre 1995
e 1999. Ainda durante a graduação conheci os temas da autogestão, do
cooperativismo e da economia solidária. Isso aconteceu em 1996 em visita ao
assentamento Santa Rita, em Teodoro Sampaio (Pontal do Paranapanema – SP). Em
um grupo de estudantes de Psicologia Social, naqueles quatro dias conhecemos a autoorganização da vida social, política e laboral do assentamento, com suas comissões,
escola, laticínio, fábrica de fécula de mandioca, quitanda na cidade etc. Ali
entendemos as atividades do MST, dos acampamentos à ocupação e à titularidade das
terras, a autogestão e o cooperativismo. Um pouco mais tarde, entre 1998 e 2000,
alguns de nós integraríamos o Grupo de Estudos de Economia Solidária, organizado
pelo professor Paul Singer, e também a nascente Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares, a ITCP-USP. Estava lançada minha trajetória profissional e
acadêmica. Logo após a formatura fui selecionado para trabalhar os temas do
“desenvolvimento sustentável e solidário” na Secretaria Nacional de Formação da CUT,
no Brás, onde participei da organização de cursos de Cooperativismo, Autogestão e
Economia Solidária integrados à formação sindical, assim como da criação da Agência
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de Desenvolvimento Solidário, da UNISOL Brasil, da Justa Trama e outras iniciativas de
autogestão da produção, da comercialização e do crédito. Cursei mestrado e
doutorado em Psicologia Social também pela USP, ambos no tema da Autogestão do
Trabalho, orientados pela professora Leny Sato. As pesquisas foram realizadas em
Cooperativas Industriais, que são empresas recuperadas pelos trabalhadores. No
mestrado pesquisei a construção social da identidade de sócio-trabalhador no
cotidiano de trabalho da cooperativa UNIWIDIA (em Mauá), e no doutorado tratei das
transações psicossociais necessárias à manutenção ou recusa desta identidade na
Metalcoop (em Salto). Tive o prazer de contar, na banca de defesa do mestrado, com
Sylvia Leser de Mello e Paul Singer, professores exemplares em combinar envergadura
teórico-metodológica com compromisso ético-político.

Como você se interessou em ser professor no Campus Zona Leste da
Unifesp e o que vê de potencial no Projeto Político Pedagógico do Instituto
das Cidades?
A Zona Leste está na minha vida desde o ano 2000, quando estive por primeira vez nas
instalações da Metalúrgica Gazarra, onde agora funciona o Campus Zona Leste da
UNIFESP. Naquele momento os trabalhadores ainda tentavam resistir ao fechamento
da fábrica por meio da criação de uma cooperativa industrial. Ou seja, estamos em um
lugar marcado pela resistência operária, cuja memória e história não permitiremos que
se esqueça. Voltei à Zona Leste em 2006 como professor da UNICSUL, atuando nos
campi de São Miguel e Anália Franco nas disciplinas e estágio de Psicologia do
Trabalho. Estive lá até 2010, quando fui aprovado em concurso público para professor
da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), onde estive até abril de 2018 e
integrei, além do Curso de Psicologia, a Residência Multiprofissional em Saúde da
Família – RMSF, uma pós-graduação lato sensu com caráter marcadamente
extensionista. Me interessei pelo Campus Zona Leste assim que soube da proposição
do Instituto das Cidades, pela mídia, em 2014. A leitura de um projeto político
pedagógico consistente e inovador me incentivou a realizar um Pós-doutorado em
Administração Pública pela FGV (com bolsa do CNPq), com o professor Peter Spink,
permitindo-me concorrer à vaga de Políticas Urbanas. O pós-doutorado, um
“mapeamento participativo das relações solidárias na Zona Sul de São Paulo”, integrou
um projeto maior sobre “conectividades urbanas” e está disponível no Blog:
https://conexoesdazonasul.wordpress.com/.

Em linhas gerais, qual a proposta de ensino, pesquisa e extensão que você
apresentou no concurso? No que ela poderá colaborar com o Instituto e
com a Zona Leste?
A proposta que apresentei é um aprimoramento do trabalho realizado no pósdoutorado. Um mapeamento participativo de relações sociais vinculantes, chamadas
de solidárias pois, de um lado, sustentam práticas sociais e econômicas solidárias e, de
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outro lado, bebem na fonte de uma cultura solidária que é persistente nas classes
populares. Um exemplo disso é a agricultura urbana praticada nas hortas comunitárias
da Zona Leste, possíveis graças aos saberes ancestrais presentes na periferia e viáveis
porque se apoiam em vivas relações de confiança e proximidade mantidas entre
vizinhos, uns produtores, outros consumidores. Outros exemplos de relações solidárias
podem ser encontrados na autoconstrução, no comércio popular, nos coletivos
culturais etc. Após mapear relações e atividades econômicas solidárias que constituam
circuitos ou redes de cooperação, a proposta trata de elaborar, coletivamente,
projetos para captar e investir recursos na ampliação e dinamização de tais redes,
agenciando o desenvolvimento comunitário de modo participativo e autogerido. Mais
que uma incubadora universitária voltada para a Economia Solidária, trata-se de
construir as bases conceituais e metodológicas para o funcionamento de uma futura
agência autogerida de desenvolvimento sustentável e solidário.

Temos agora um enorme desafio de continuar a implantação desse
Campus num contexto adverso à expansão da universidade pública. Como
vê essa situação e como podemos fazer frente à ela?
Os desafios atuais não são maiores que os de outrora, mas certamente mais
complexos pois em um contexto de corte e limitação de verbas. Contudo, também não
são de natureza diferente daqueles da comunidade em que o campus se insere. A
universidade precisará de verbas para a construção de infraestrutura e para a
manutenção de um corpo docente e técnico capaz de colocar em prática o PPP
elaborado. Este tipo de demanda é próprio do cotidiano político das periferias e
bairros populares, que lutam por habitação, arruamento, saneamento, creches,
escolas, postos de saúde enfim, por infraestruturas e políticas urbanas que atendam
efetivamente suas necessidades. A criação do Campus Zona Leste foi uma vitória do
movimento social local, e sua continuidade e ampliação também será. O principal risco
que percebo seria o encastelamento autonomista da universidade que, desconectada
da pauta do movimento social, resultaria sem suporte social e político. Entendo que o
futuro da universidade depende de sua capacidade de engajamento e apoio às pautas
do movimento social local, ou seja, depende de que ela se torne realmente necessária,
imprescindível frente às dinâmicas do território.
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