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Resumo:: O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento do Programa de Pós-Graduação
Pós
em Memória Social e Bens Culturais, que tem o intuito de consolidar instrumentos teórico
teórico-metodológicos
interdisciplinar, avançando
vançando a partir da etnometodologia, sobre as práticas da incubação de Empreendimentos
Econômicos Solidários (EES) atuantes no contexto da reciclagem de resíduos sólidos em três municípios do
Rio Grande do Sul. Utilizou-se
se uma revisão integrativa de literatura
literatura para atingir o objetivo deste artigo que é o
de compreender como pode ocorrer uma inter relação entre a Psicologia Comunitária e a Economia
Solidária. A Economia Solidária é um conjunto de atividades econômicas organizadas sob a forma de
autogestão, tornando-se
se assim uma possibilidade para o enfrentamento da situação de pobreza e
desemprego. Constitui-se
se de grupos de pessoas que não se enquadram no mercado de trabalho e que se
organizam por conta própria com a finalidade de formar uma força de trabalho
trabalho produtiva. Fazem parte da
Economia Solidária cooperativas de trabalho que fazem a separação e comercialização de resíduos
recicláveis, algumas em parcerias com as prefeituras dos municípios. Os princípios que norteiam os
empreendimentos são: cooperação,, solidariedade, mutualismo e autogestão. Nesses contextos emergem
muitos desafios comportamentais, principalmente dentro dos relacionamentos laborais coletivos. Nesse
sentido, a Psicologia Comunitária tem muito a contribuir, auxiliando para os resultados de crescimento deste
grupo social e até mesmo na mediação desses conflitos. A mesma busca melhorar o bem-estar
bem
das
populações, em particular das pessoas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social. O
sentimento de comunidade, a participação
participação e envolvimento comunitário, o empoderamento e a liderança
comunitária, funcionam como fonte inspiradora para a Psicologia Comunitária. Os seus trabalhos partem de
um levantamento das necessidades e carências vividas pelo grupo, sobretudo no que se refere às condições
de saúde, educação e saneamento básico. Atua com grupos populares fazendo com que eles consigam
assumir progressivamente seu papel de sujeitos de sua própria história, conscientes de conceitos políticos e
sociais de sua situação e ativos na busca de soluções para os problemas enfrentados. A partir da revisão de
literatura realizada, entende-se
se que uma inter relação entre a Economia Solidária e a Psicologia Comunitária
é bem vinda para a construção de alternativas voltadas para a resolução de conflitos e busca de soluções
que venham a surgir nesses ambientes socioecomicamente vulneráveis, por meio do empoderamento grupal,
liderança compartilhada e alternativa de trabalho e renda digna.
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