
 

 

I

 
 

Interdependência 
Social 

nterdependência social é a percepção real de que todos 
dependem uns dos outros para o alcance de um objetivo. 
Estamos interligados socialmente uns com os outros, 
independentemente da nossa vontade ou escolha. As pessoas 
precisam umas das outras para viver, mesmo quando não se dão 
conta disso. Quer ver só? Pense agora em tudo que tem ou 
necessita: as roupas que está usando, o que está calçando, 
onde está sentado, o sabonete que usou ao banhar-se, o alimento 
que você consome... Perceba que todas estas coisas são 
necessárias e que você precisou de outras pessoas para que todas 
elas fossem proiduzidas e chegassem até você. 

 
Como todas as coisas chegam até você? 

 
Essa relação de dependência mútua está ao nosso redor, em tudo que fazemos e construímos. 
Para que possamos nos vestir, por exemplo, são feitos diversos processos articulados por 
várias pessoas: quem planta o algodão, quem colhe, quem trabalha dentro das fábricas para 
confeccionar roupas com o uso do algodão, quem distribui as roupas e quem vende. Nós também 
nos relacionamos com estas pessoas de alguma forma, quando, por exemplo, compramos as 
roupas. 
O poema ‘’O Açúcar’’, de Ferreira Gullar mostra o envolvimento mútuo que construímos com 
diversas pessoas que, inconscientemente, colaboram com a harmonia do nosso dia. Vamos ler o 
poema e refletir sobre essas relações. 
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O Açúcar 

O branco açúcar que adoçará meu café 
Nesta manhã de Ipanema 
Não foi produzido por mim 
Nem surgiu dentro do açucareiro por 
milagre 
Vejo-o puro 
E afável ao paladar 
Como beijo de moça, água 
Na pele, flor 
Que se dissolve na boca 
Mas este açúcar 
Não foi feito por mim 
Este açúcar veio 
Da mercearia da esquina e 
Tampouco o fez o Oliveira, 
Dono da mercearia 
Este açúcar veio 
De uma usina de açúcar em Pernambuco 

 
Ou no Estado do Rio 
E tampouco o fez o dono da usina. 
Este açúcar era cana 
E veio dos canaviais extensos 
Que não nascem por acaso 
No regaço do vale. 
Em lugares distantes, 
Onde não há hospital, 
Nem escola, homens que não sabem 
ler e morrem de fome aos 27 anos. 
Plantaram e colheram a cana 
Que viraria açúcar. 
Em usinas escuras, homens de vida 
amarga e dura. 
Produziram este açúcar 
Branco e puro 
Com que adoço meu café esta manhã 
Em Ipanema. 
(Ferreira Gullar) 
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A interdependência social é uma realidade na qual todos dependem de todos não importando o 
tempo ou o lugar. Podemos, assim, dizer que todas as pessoas estão interligadas formando uma 
grande teia de relações globais. Entre os membros de uma equipe, por exemplo, ela acontecerá 
quando todos tiverem objetivos comuns, sendo que cada um possui uma responsabilidade 
individual e se esforça para alcançar os objetivos coletivos. A partir do momento em que 
reconhecemos essa interdependência e a percebemos em nossa vida, podemos observar melhor 
o modo como nos relacionamos com as pessoas. 

 
Conhecendo melhor a Interdependência Social 

 
Na sociedade em geral, a interdependência entre as pessoas é notória, já que todos nós 
dependemos mutuamente uns dos outros, seja nas relações com as outras pessoas, nas 
relações de negócios, na natureza, etc. Essas relações podem acontecer de forma positiva ou 
negativa. 

 
Podemos então nos relacionar de forma das seguintes formas. 

 
1. Individualista (nega a interdependência): Infelizmente nem todos reconhecem a importância 
da interação entre as pessoas. Essas pessoas estabelecem objetivos individuais e não se 
preocupam com o sucesso ou fracasso de quem está ao seu lado.  
 
2. Competitiva (interdependência negativa): Nesse caso, as pessoas até conseguem interagir 
com outros membros do grupo, no entanto, essa interação se dá através da competição. Desta 
forma, não existe o somatório das habilidades de cada um, mas há uma oposição entre elas, 
ocorrendo, portanto, a competição. Competir significa que haverá sempre um vitorioso e alguns 
derrotados e nós sabemos que em um grupo de Aprendizagem Cooperativa todos devem ser 
vitoriosos, pois o sucesso é de todo o grupo. 

 
3. Cooperativa (interdependência positiva): Essa é a opção que fazemos na Aprendizagem 
Cooperativa, pois a interação entre as pessoas é estimulada e valorizada a fim de que todos 
juntos atinjam um objetivo comum. Se um é bem sucedido, todos também serão, pois estamos 
todos interligados numa relação interdependente na qual precisamos uns dos outros. 
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ATIVIDADE 3 – Teia de interdependência 
 
COLOQUE EM PRATICA NO SEU CLUBE 

 
Objetivo: Essa atividade ajuda a perceber como estamos interligados uns aos outros em tudo que temos e 
fazemos. Dessa forma podemos compreender melhor a interdependência dentro do trablho em equipe onde 
todos são necessários para o alcance das metas e objetivos. 

 
Material: Cartolinas ou papel madeira, pincéis, canetinhas, tintas, revistas, cola, tesouras, lapis, 
borracha. 
 
Passo a passo 
 
1. Leia um pouco para o seu clube sobre o que é interdependência e como ela pode ajudar o grupo a 

perceber a importancia de todos no alcance dos objetivos traçados. 
2. Divida o clube em pequenos grupos de 3 ou 4 componentes. 
3. Entregue a cada grupo uma cartolina ou papel madeira e deixe os demais materiais a disposição 

para serem utilizados. 
4. Oriente cada grupo a fazer uma teia de interdependência dos sonhos, ou seja cada grupo deve 

colocar os sonhos de seus membros no papel e fazer as conexões sobre quem ou que influencia 
ou contribui para que este sonho torne-se realidade, simulando uma teia, cheia de conexões nas 
quais as influências são reciprocas. 

5. Dê um tempo de até 30 minutos para que os grupos coloquem isso em prática de forma visual na 
cartolina, utilizando-se da criatividade. Seguem alguns exemplos para inspirar as teias (figuras 1 e 
2). Porém ao invés dessas categorias o tema são os sonhos dos participantes. 

 

                                        
                  Figura 1                                                                          Figura 2 

 

Entrega da atividade no ambiente virtual. 

Após ter colocado em prática esta atividade, poste fotos das teias produzidas e um depoimento de no 
minimo 15 linhas de um participante da atividade sobre o aprendizado obtido. 

 

Karine Pinheiro de Souza
pedir para ser fórum


