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Da educação popular às democracias participativas 
 
Tomás R. Villasante (Rede CIMAS e Prof. Honorifico UCM) 
 

“¿Como é possível que os homens lutem pela sua 

servidão como se se tratasse da sua liberdade?” 

(Baruch Spinoza). 

 

“… que tais necessidades tenham como origem o 

estômago ou a fantasia não muda em nada as 

coisas e o desejo implica a necessidade: é o apetite 

do espírito, tão natural como é a fome para o 

corpo, e é daí que a maioria das coisas extrai o seu 

valor” (Karl Marx,) 

 

 

1.- Problemas com as perguntas dos educadores e activistas nos movimentos sociais. 

        Nestes primeiros meses de 2019 tive oportunidade de debater com vários 

colectivos de educadores e activistas, procurando responder às suas perguntas e 

também às minhas próprias, em dois seminários com o Colectivo Freinet das Ilhas 

Canárias e mais recentemente com uma publicação do Instituto Paulo Freire (Corella et 

al. 2019) que recolhe as suas perguntas e os debates com Antonia de Vita y David Abril 

sobre “o tempo do medo” (pg. 15) e a educação permanente.  

Estes debates inspiraram-me para escrever sobre os movimentos sociais e a 

construção democrática. A publicação destes debates coincide com o 50º aniversário 

da publicação de “A pedagogia do oprimido”, facto que também me animou a 

apresentar novas considerações sobre o que teremos avançado desde então. Estou 

preocupado, mas não tanto pelo medo de as políticas mais reaccionárias estarem de 

volta, mas sim porque as perguntas que agora nos fazemos se encontram encerradas 

num círculo sem saída, em debates teóricos pouco operacionais, ou em respostas 

simples com que nos manipulam através dos meios de comunicação dominantes. Vou 

agora seguir as questões levantadas no livro do Instituto Paulo Freire para discutir e 

dar o meu contributo quanto às estratégias a seguir e como as construir. 
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        Perguntava-se, nos debates, a razão de ser dos feminismos ou da actual crítica da 

economia neoliberal e dos avanços da extrema-direita e do seu descaramento, e 

também o que se poderá fazer na educação. Há 50 anos, quando Paulo Freire escreveu 

aquele famoso texto, havia ditaduras no Brasil e em vários outros países e a situação 

era pior que a actual. Estaremos bem agora se aprendermos com aqueles anos e 

actualizarmos as estratégias com os movimentos actuais de resistência e resiliência. 

Não é mau sinal que haja facções que reajam, defendendo o capital e o patriarcado 

como tal, e as forças conservadoras se dividam. Não há decerto uma via tão simples 

como apoiar o voto útil ou filiar-se em partidos, ou procurar consciencializar as 

pessoas. Mesmo que possa ser necessário votar no menos mau ou até implicar-se em 

plataformas cidadãs, mas a educação popular pode e deve ir mais fundo no sentido da 

transformação social. A pedagogia não pode ficar encerrada no que os educadores já 

sabem, desde a escola primária até à universidade sénior. A motivação para não 

abandonar (nem os educadores nem os educandos) deve ir mais além das rotinas em 

que está instalada. Qualquer mudança de fundo não se fará pela via fácil, são 

necessárias estratégias que tenham em conta, tanto os “desejos” como as 

“necessidades” da gente comum. 

        No livro citado (p. 53) David Abril faz as suas primeiras perguntas: ”O que mudou 

nestes 50 anos? Vereis que vou levantando perguntas para as quais não temos 

respostas. Esta é uma das incertezas que fazem com que nos sintamos ainda mais 

inseguros, como cidadãos e como professores”… E prossegue (p. 68-69): “E diz outra 

vez Boaventura Sousa Santos: “vivemos num tempo em que há perguntas fortes e 

respostas débeis”… De novo David Abril: “Todas e todos somos, em determinado 

momento ou circunstância, opressores; é preciso que tenhamos consciência disso e 

que descolonizemos a nossa maneira de entender o mundo...”, ”...porque fomos 

criados numa sociedade patriarcal, capitalista, etnocêntrica, o que faz com que 

continuemos a olhar para os outros com superioridade, especialmente se vierem do 

Sul”… A auto-reflexão (se for possível de forma colectiva) pode ser uma primeira 

pergunta. Porém, é diferente fazermos essa pergunta sobre as teorias, sobre 

experiências exóticas, sobre vivências pessoais ou sobre “críticas exacerbadas”. De 

facto, podemos ficar fechados em debates sobre cada ideologia ou autor de 

referência, sem ver o que pode ter de operativo para a situação concreta; ou assistir a 
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comunicações sobre experiências de outros lugares que não consideramos viáveis no 

nosso caso; ou lamentarmo-nos das vivências pessoais. Melhor será a reflexão sobre 

“críticas concretas” (acções provocadoras) para nos aproximarmos das motivações das 

pessoas que fazem coisas de interesse.  

No citado texto, Antonia de Vita toma como referência um estudo de “Grounded 

theory” e um esquema de Lucia Betrell (p. 202) sobre as motivações da “economia 

diversa” (acções da economia alternativa). No final, coloca quatro elementos 

motivadores: Rendimentos-rentabilidade, Intercâmbio, Relações de utilidade, Viver em 

simplicidade. Mostra-nos assim que se deve começar por perguntar às pessoas quais 

são as suas motivações e, também, que as pessoas sabem articular aspectos muito 

diversos e até contraditórios. Que não há uma motivação única, mas sim articulações 

complexas. O analista da “economia diversa” é um caso interessante, mas esta 

“Grounded theory” não passa de uma análise qualitativa, faltando-lhe a primeira peça 

do processo no seu esquema de conclusões: a rejeição preliminar do trabalho 

assalariado e da vida alienada (o que é citado noutras partes do estudo: “insatisfação 

com o trabalho anterior ou por um desejo de encontrar no trabalho algo 

significativo...”). De facto, o segundo esquema da mesma página parte da “escolha do 

trabalho” como uma reflexão conceptual. Para a tomada de decisões, está primeiro a 

reflexão ou a acção crítica? Trata-se de consciencializar ou de experimentar? Esta é 

uma pergunta fundamental para a educação popular. Noutros trechos, o próprio 

relatório coloca em primeiro lugar a experiência alienante do trabalho que se rejeita, 

em vez da escolha de outras formas da “expressão de si mesmo”. Tudo está 

interligado, mas os processos geram as suas próprias perguntas e estas autoras retiram 

as suas consequências na ausência das próprias pessoas. Parece-nos melhor aplicar a 

investigação-acção-participativa ou a socio-praxis do que as avaliações qualitativas não 

contrastadas em “sessões de devolução criativa”. Mais adiante vamos propor algumas 

formas concretas de construir estas estratégias participativas. 

Vamos analisar agora um “pentalema” (Galtung, 2004) a partir do debate em grupos e 

das conclusões do livro que estamos a comentar. Podem superar-se dilemas, que se 

manifestam em muitas pessoas, e estar atentos às variadas propostas que aparecem. 

Recolhendo as diversas posições, podemos organizar um debate muito criativo, que vai 

além do dar opiniões, depois de se efectuar uma “devolução criativa”, como a que 
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propomos. Um eixo poderá estar entre apresentar-se como um “projecto de vida”, um 

“modelo” a que aspirar, enfrentando o facto de a educação não deixar de ser um 

“bálsamo ou aconchego”, um “desabafo”, como diziam uns e outras. Podemos, no 

entanto, colocar outro eixo, que também foi referido, entre uma educação que parte 

de muita burocracia e autocensura, onde cada qual tem o seu discurso, face a outras 

possibilidades. Algumas pessoas falaram da importância de “escutar” para chegar a um 

“diálogo de saberes”. Desta forma, “vai-se fazendo”, segundo a “margem de manobra” 

de cada situação. Inclusivamente, podemos recuperar opiniões que apontavam para a 

construção de “projectos comuns”, para além da aula ou até com movimentos sociais. 

Efectivamente, quando organizamos uma “oficina de criatividade social”, abrimos os 

debates sobre as causas e as propostas de acção possíveis, como na escada que sobe 

(de baixo à esquerda até acima à direita). É uma forma de superar o qualitativo com 

um “pentalema”, que desconstrói mais profundamente os dilemas e abre novos 

caminhos, a partir do que dizem as próprias pessoas. Uma posição minoritária pode 

converter-se numa construção colaborativa geral, a partir do participativo e não a 

partir do educador ou do activista: 

 

Um modelo?                                                                               Actuar com movimentos? 
Un projecto de vida?                                                     Projectos comuns? 
                                                                      Margem de manobra? 
                                                           Vai-se fazendo 
                                            Diálogo de saberes?                              
                                Escutar apenas? 
Burocracia 
Autocensura                                                                   Bálsamo e aconchego? 
Cada qual o seu discurso?                                                   Desabafo….? 
 
        Fala-se muito de consciencializar, mas não foi isso que defendeu Paulo Freire, pelo 

menos como forma de explicar a outra pessoa as razões que deve ter e defender. E, 

quando já se aceita que não se trata de consciencializar, mas de provocar espaços, 

passamos a falar de “diálogo de saberes”, ao menos para nos podermos entender 

dentro da multiculturalidade de que partimos. É então falando que as pessoas se 

entendem? É decerto um passo acertado podermos escutar e entender as outras 

pessoas, mas temo que cada qual guarde apenas o que é seu, na maior parte dos 
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casos. Segundo o dito popular: “obras são amores e não boas razões”. Será possível 

avançar e não parar na solidão do professor/a ou activista que se mantém isolados, 

como incompreendidos? Tentaremos neste texto trazer algo sobre o que significa 

“transduzir”, quer dizer, avançar aos saltos desde a acção-compreensão, para além 

dos diálogos bem-intencionados. Como poderemos abrir práticas colaborativas sem 

respostas fechadas, para construir em cada situação concreta? Destes debates 

retiramos algumas sugestões que, para nós, fazem sentido e vamos pô-las em relação 

com a metodologia que queremos aqui apresentar (“socio-praxis”), para que possam 

articular-se algumas estratégias transformadoras. 

     Para começar, vou recolher de David Abril (p. 22): “Pensar para além da escola. 

Aprender com as experiências de resistência e de mobilidade social… uma pedagogia 

elaborada com os oprimidos e não para eles...”. E prossegue: “Aprender com as 

pessoas mais velhas. Por exemplo, com os “Yayo-flautas”, que foram dos poucos 

colectivos mobilizados que sobreviveram à dissolução do 15M (15 de Maio) e que 

voltaram, recentemente, a desfraldar a bandeira da dignidade, com a defesa do 

crescimento das pensões de reforma face à mensagem de que o sistema de pensões é 

inviável. Em muitos casos, nem estão a lutar pelas suas pensões, que já as terão 

asseguradas, mas estão em todo o caso a lutar pelas nossas”... “especialmente das 

mulheres que se têm dedicado a cuidar dos filhos e dos netos nestes anos de crise, 

neste bastião de humanidade que são os cuidados, como actividade principal de 

produção de vida...”… “aprender com a luta feminista que enfrenta o machismo mais 

descomplexado da história contemporânea post-sufragista”… “unir mulheres das mais 

diversas condições sociais em todo o mundo, a partir da convocatória de greve 

mundial feminista do passado 8 de Março”…“deveríamos aprender: a constância, a 

resiliência, a irmandade, os cuidados e a alegria, apesar de persistirem os assassinatos 

de mulheres...” E continua com referências a outros movimentos sociais actuais, 

acções que vão muito para lá da aula. 

 

2.-  A criatividade social: “Porque o fazem?” 

         A investigação citada por Antonia de Vita (p. 38), perguntando a “trabalhadoras e 

trabalhadores das economias diversas” (“porque o fazes?”) é muito parecida com a 

pergunta de investigação que eu fiz no virar do século, na América Latina e em Madrid: 



6 
 

“Porque fazem o que fazem?”; neste caso, sobre actividades sociais em geral. O que 

me levou a escrever um livro sobre o que pode ser a “criatividade social” e as 

“metodologias participativas” (Villasante, 2006). Recupero agora daquele vasto texto 

apenas a estranheza das pessoas à minha pergunta. Em suma, a gente mais criativa 

nunca se tinha colocado tal questão ou não o tinha feito com profundidade, embora 

realizasse coisas criativas sem muito debate sobre o porquê intelectual. No capítulo 5 

sobre “criatividade social” afirmava então: “Não há uns seres mais criativos que 

outros, o que há são situações mais ou menos propícias para que surjam criatividades 

e modos de saber abordá-las... “Ao perguntar às pessoas porque faziam o que faziam, 

primeiro ficavam admiradas, com a atitude de quem nunca se tinha posto tal questão. 

E só depois de algum tempo é que começavam a elaborar algumas razões, muitas das 

quais, como já dissemos, relacionadas com experiências de família ou de adolescentes. 

Recorrendo à antropologia, poderíamos falar de “ritos de passagem”, e não só pelo 

significado simbólico, mas também pela “encarnação”, mais corporal que outra coisa, 

das relações e vínculos vividos e a forma e estilo de o fazer. 

       Naquele livro relacionava-se esta posição de base empírica com as justificações 

teóricas de Maturana e Varela, Illich e Freire, Piaget e Vigotsky, o debate de Jung com 

Freud, de Pichon-Rivière e Guattari, do eco-feminismo de Fox Keller e de Ibáñez, etc. 

Passo a resumir onde tudo isto nos conduz com uma frase de Paulo Freire: “O 

importante é fazer ver que a reflexão não é suficiente para o processo de libertação. 

Necessitamos da praxis ou, por outras palavras, necessitamos de transformar a 

realidade em que nos encontramos.” No final do capítulo, para sermos coerentes com 

estas reflexões, propunham-se três acções concretas: a) “escutar os corpos”, porque 

há sempre “duplas linguagens” e o não verbal diz-nos muito mais coisas que o verbal, é 

mais profundo e significativo nos grupos; b) “dramas com grupos”, desde a lógica dos 

“grupos operativos”, para desbloquear situações e desinibir-se; c) “sair à rua”, como os 

situacionistas, para construir situações. Por isso, chamamos “socio-praxis” ao que 

fazemos, porque damos muito mais importância à praxis (acção-reflexão-acção) do 

que ao “diálogo de saberes” (sobretudo quando este se limita a um debate de 

conceitos) que apenas se relacionam com “analistas”, factos ou provocações, que nos 

indiquem causas concretas, movimentos ou caminhos abertos. 
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         Regressando ao debate de Xátiva (pp. 38 e 39) é de insistir no valor da 

criatividade prática: “autoritas, ser autores/autoridade social…”... “uma relação 

estreita entre modalidades de criação de valor especificas… e a geração de formas de 

resiliência criativa, individual e colectiva”… “para se sentirem orgulhosos de si mesmo 

e do seu próprio ser, do seu próprio saber fazer...” Aquilo a que L. Bertell chama: 

“praticabilidade da vida e, com esta, do trabalho, mediante acções quotidianas 

realizadas com certa autonomia, em que os sujeitos praticam a nível do terreno algo 

que desejam e a partir da sua pertença à vida1”. Antonia de Vita repete-o em várias 

ocasiões: “criação de valor” (p. 27, no título da sua comunicação), “a ideia de 

autonomia que Ivan Illich definiria como aquela propensão que “habilita à existência” 

(2005), uma postura generativa possível num horizonte da pedagogia da criação 

social” (p. 44). E citando o pedagogo japonês Makiguchi (p. 108): “a própria vida é um 

processo de criação de valor e a educação, com as suas metodologias, deveria 

conduzir-nos até esse fim...”… “a capacidade criativa”…, “a pedagogia é o primeiro 

caminho para criar valor, não é a economia”. Creio que se entende o que é “valor de 

uso”, embora o neoliberalismo procure fazê-lo passar por “valor de troca”.  A. de Vita 

(151): “O capitalismo alimenta-se das diferenças, porque todos os dias tem de pôr em 

movimento outros valores; e o que é um valor?; a diferença; e quem faz a diferença?; 

as diferentes subjectividades… produzem valor. Toda esta perspectiva produz valor e o 

mercado observa-o e apropria-se dele...”.   

        Onde se criam os valores e o que se passa com eles? Como aparece a criatividade 

social e como a usam umas ou outras estratégias? Não é uma questão linear, mas sim 

complexa, porque “a cidade não é uma árvore”, como argumentou Ch. Alexandre 

(1965). Não existe uma única razão que possa explicar, fora das próprias vivências, 

porque somos todos parte do mesmo sistema que observamos. Félix Guattari usa a 

metáfora do “rizoma”, para indicar a complexidade das conexões vinculares em que 

nos educamos e crescemos. Outras autoras, como Cristina Carrasco (2016), usam a 

metáfora do “iceberg”, para indicar tudo o que se encontra por baixo da economia 

convencional. Depois de ter vivido na América Latina, prefiro a metáfora dos 

“mangais”, porque junta a complexidade das relações com o facto de se não ver a 

realidade subjacente. Além do mangal, pode fazer-se referência às “estruturas 
                                                
1 Eu diria “…a partir do seu sentido de pertença à vida.” 
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vinculares” (Pichón-Rivière, 1987, 1989), não só aos “interesses” (de uma classe, de 

género, etc.), como “essências objectivas” que possam ter as mulheres ou os 

assalariados por si próprios. Não procuramos aqui as essências de nada, apenas as 

relações que nos estão construindo, mais as “cartografias” situacionistas que possam 

ser operativas para nós do que as “arqueologias” do ser ou alguma ontologia filosófica. 

        Se quisermos aproximar-nos de como se constrói a realidade da nossa 

compreensão e dos nossos comportamentos, podemos começar pelo subsolo, pela 

terra onde se enraízam os manguezais Isto é, no nosso caso, pelo corpo biológico com 

os seus mecanismos relacionais celulares (aqueles de que não estamos conscientes e 

que  actuam sem que o saibamos). Por exemplo, as relações das bactérias activas que 

transportamos com a alimentação diária no aparelho digestivo, ou o funcionamento 

do nosso sistema imunológico que nos está defendendo durante as 24 horas do dia, 

etc. Ou então as conexões que se produzem no cérebro, entre os neurónios da parte 

mais “reptiliana” e os do “neocortex”, ou com o resto dos terminais nervosos em todo 

o corpo. Há uma grande criatividade celular por conta própria, herdeira dos processos 

evolutivos, de que não temos consciência (salvo pelos estudos neurológicos) e que 

trabalha para se manter e ser criativa perante os avatares da vida. Esta é a primeira 

criatividade vital com a qual há que aprender. 

Destes impulsos em nada conscientes, que mantêm a nossa vida, podemos 

passar aos inconscientes, que se reflectem, por exemplo, nos sonhos e que depois de 

Freud podemos tentar entender algo das suas linguagens codificadas. É como 

mergulhar na água entre os mangais, não é o lodo de que só vemos a sua superfície 

(como o nosso corpo), mas sim a beleza dos troncos retorcidos e os peixes variados 

que ali habitam. Aí emergem os desejos inconscientes, influenciados pelas relações 

familiares e sociais em que vivemos e fomos educados. Há pulsões sem controlo, de 

afectos e desejos, que vão para além das crenças de cada um de nós (que o que 

costumam conseguir é reprimir melhor aquelas maquinações). Estamos aqui na “intra-

estructura”, como lhe chamou Paul Virilio e retoma A. Lans (2018). Embora a 

psicoanálise se tenha ocupado de redireccionar estas pulsões, não há acordo sobre 

como o fazer e só sabemos que emergem criativas e nadam pela sua própria conta. A 

nossa mente continua a ser uma grande desconhecida, porém, muito intuitiva. 
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Se sairmos da água para o ar, com os mangais, podemos instalar-nos nos pre-

conscientes mentais. Isto é, numa série de condutas rotineiras que apenas pensamos e 

que nos constroem naquilo que fazemos e influenciam a nossa consciência. Praticamos 

uma série de ritos e costumes sociais, que ao converterem-se em hábitos de rotina nos 

vão construindo no que somos, configurando os interesses comuns que defendemos. 

Os interesses de género, idade, classe, cultura, não são elaborados por cada pessoa, 

isoladamente, mas nascem do que vivemos nas nossas práticas, nas nossas relações 

quotidianas. Confianças e medos que brotam destes “instintos” pré-conscientes, tanto 

para lutar pela nossa classe social ou pelo nosso país, por exemplo. Pelo menos nesta 

atmosfera mental (de tormentas ou de mar calmo) podemos tentar nomear todos 

estes processos, como uma “infraestrutura” de interesses em jogo. 

  A parte consciente dos mangais é a que iluminam o sol ou a lua, o que se pode 

ver e conhecer de relance, por cima dos entrançados complexos que já assinalámos. 

Religiões e ideologias tratam de pôr ordem nesta realidade tão emergente de desejos 

e interesses, tão complexa. É o “consciente discursivo”, ou seja, são os “esquemas 

conceptuais” que Pichón-Rivière analisa com o que denomina o E.C.R.O. Todos temos e 

usamos “esquemas conceptuais referenciais operativos”. E nem sequer estamos 

conscientes de que temos estes pre-conceitos, muitas vezes, com que ponderamos o 

que devemos fazer. Estas são as justificações com que argumentamos para o nosso 

comportamento social, ético e político. Mesmo assim não é que estejamos 

absolutamente condicionados, pois podemos ser do sol ou da lua, aproveitar uma 

tormenta ou dançar com os pássaros, reprimir os desejos ou libertá-los, defender os 

nossos interesses ou ocultá-los, pois existem muitas formas em que podemos fazer 

escolhas de acordo com o nosso contexto (que pode ser constituído por “conjuntos de 

acção” muito variáveis e articuláveis entre si). 

Há uma grande variedade de justificações possíveis, pensamos que as 

adoptamos de forma livre, mas “a partir de baixo” estamos influenciados pela biologia 

e a ecologia, de que a nossa vida depende tanto como da infraestrutura (interesses) e 

da intra-estrutura (desejos) de que partimos, embora não estejamos conscientes. Além 

disso, “a partir de cima”, pesa-nos o clima (sol, nuvens, lua, ventos), a família e os 

meios de comunicação com que nos educamos e vivemos. Chamamos-lhes 

“Equivalentes Gerais de Valor”, o que significa que esses valores são como o “super-
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ego” que nos está a julgar e que sentimos ao agir (desde o pai, o professor ou o chefe). 

Um mandato cultural, para ser “o ganhador”, o triunfador sobre o perdedor, o orgulho 

da família e da comunidade, frente aos demais, como se estivéssemos numa luta de 

morte pela “sobre-vivência”. Dentro do que é possível, temos de escolher. Por 

exemplo, no debate de Xátiva: “...nos pré-adolescentes, o facto de ser rapaz ou 

rapariga, está muito ligado a uma norma de género; quer dizer que o género é muito 

normativo. Que significa ser o rapaz perfeito? Que significa ser a rapariga 

perfeita?”...”retorno do patriarcado e crise do patriarcado”… Acrescentava Dolors 

Monferrer (pp. 165-6) que também os homens sofrem o patriarcado: “Porque da 

mesma forma que tive nas aulas mulheres maltratadas e sei que são pessoas com 

muita dor, com muitas carências e com muitos problemas...; eles são homens com 

muita dor, com muitas carências e com muitos problemas. Vi o mesmo numas e 

noutros. E é quando vejo que o patriarcado é horrível, é castrador, é violento e faz com 

que as pessoas vivam mal e se prejudiquem uns aos outros.” 

Neste debate do Instituto P. Feire, uma mãe leu um texto de Claudio Naranjo 

(p. 182): “a educação é para haver trabalhadores; não é para haver o desenvolvimento 

humano… para que a gente obedeça a ordens e para que não pense muito por si 

mesmo. Impõe a conformidade. Bourdieu, um sociólogo francês, cunhou o termo 

“sistema reprodutivo”…“a verdade é que o problema do mundo louco somos nós. Nós 

criamos o mundo louco e não reconhecemos a nossa loucura; tal como os loucos, em 

geral, não reconhecem a sua loucura.”… “E esse “como todos somos” chamo eu a 

mente patriarcal. Uma mente voraz. Queremos mais, queremos crescer, queremos 

dominar...”. O que nos leva a relacionar patriarcado e relações operativas, que levam 

a que a família e a escola ensinem relações de autoridade, mais do que teorias… para 

interiorizar a normalidade hegemónica (o que também revela a psicologia social de 

Pichon-Rivière ou o esquiço-análise de Guattari, etc.), ou seja, um sistema reprodutivo 

mais baseado em relações do que em conceitos. 

Algumas feministas adoptaram as siglas do BBVA como crítica ao modelo de 

Burguês, Branco, Varão, Adulto, que criticam como sendo um referencial do que 

oprime da mesma forma trabalhadores, outras etnias e cores, mulheres, crianças e 

velhos/as. Haveria ainda que acrescentar CB (Caixa Bank) como “Consumista e Borde”, 

por exemplo. Porque o que se está criticando é o estilo à James Bond, Berlusconi, 
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Trump, Bolsonaro, etc. e tantos outros BBVA e CB que há por esse mundo e que se 

apresentam como Equivalentes Gerais de Valor e têm muitos seguidores. Este modelo 

baseia-se na família de tipo patriarcal, triangular e normativa (embora seja muito 

cínica e hipócrita na realidade), em que se educaram desde há séculos meninos e 

meninas, onde apenas se tratam as diferenças, se regulam os desejos e os interesses, 

se reprimem as diferenças e as diversidades. Quem se afastar do modelo é um 

“perdedor” ou uma “perdedora”, não tem possibilidades de triunfar, de ter êxito na 

vida. Por isso, construir a partir da diversidade das pessoas que não querem ser BBVA 

e CB, que desde as nossas experiências vitais aspiramos a ser criativos de valor de 

vida, de uso (trabalhadores, não brancos, mulheres, não machistas, crianças, idosos, 

não consumistas, nem bordes) é uma oportunidade de abrir outras formas de vida, 

demostrar que se pode viver com dignidade e provocar “certa inveja” ética e decente, 

nas comunidades cuidadoras sem acumular desperdício, violência e explorações 

 

3.- Construir “ritos de passagem” através das R.O.C.E. (Relações Operativas e 
Conceitos Eficientes) 
 
  Comparados com outros mamíferos, que já nascem com a faculdade de se 

valerem a si próprios, nós, os humanos, vimos ao mundo numa situação de grande 

vulnerabilidade e necessidade de interdependência. O desenvolvimento do nosso 

cérebro é lento e processa-se na relação com a mãe, com os jogos e com a ambiência 

alimentar e social que nos cabe viver. Por isso vivemos, desde a infância, contínuos 

desafios e ritos de passagem que nos permitem ir superando etapas e, nessa medida, 

construímo-nos através do que fazemos. Cada um de nós não toma decisões por si 

próprio, mas no quadro de vivências e relações determinadas, com uma margem de 

manobra que nos vai acompanhando, não determinista, ainda que tenhamos, externa 

e internamente, muitas condicionantes.  

Não estamos condenados pelos “Equivalentes Gerais de Valor” que nos 

dominam, nem pelos interesses e desejos que mais intimamente nos (en)formam. Há 

muitos momentos nas nossas vidas em que temos de tomar decisões, tendo em conta 

as condicionantes assinaladas que nos rodeiam. Pertencemos sempre a alguma rede – 

familiar, laboral, cultural, de aldeia ou bairro, etc., mas também mudamos em vários 

momentos da vida. Aprendemos que os “esquemas conceptuais” podem ir mudando 
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de acordo com as “relações operativas” e não o contrário. Que aquilo que fazemos 

deixa uma pegada muito maior do que aquilo que dizemos. Os conceitos são mais 

eficientes na medida em que correspondem a relações vividas. Assim, podemos ver, no 

quadro seguinte, como existem “Relações Operativas” ao longo da vida (baseadas nos 

desejos e nos interesses), nas quais há que tomar atitudes diferentes (nos “conjuntos 

de acção em que vivemos, como veremos), e, a partir delas, justificar “Conceitos 

Eficientes” mais adequados:  

                                     

Esquema do “ciclo vital” e das “relações operativas”: 

 Mudanças 

Biológicas 

Relações 

Operativas 

Conceitos 

Eficientes 

Infância Teta-cara e  

movimentos 

Mamar e brincar 

Pais e escolas 

Seguranças 

Medo/obediência 

Adolescência e 

Juventude 

Crescimento 

Hormonas e mais 

força 

Ritos de passagem 

Grupos 

Aventuras 

Recusas e  

Identificações  

(fechadas/abertas) 

Procriação e 

Profissões 

Capacidade laboral 

Ter filhos/filhas 

Trabalhar, 

alimentar 

Educar, etc. 

Responsabilidade 

Perante os outros 

Maturidade Primeiros 

achaques 

Rotinas/conflitos 

Mandar/Julgar 

Autoridade 

Cepticismo 

Velhice Sem forças, mas 

com experiência 

Reconhecimento 

Mediação 

Misturas e assuntos 

pendentes 

 
   

Por exemplo, a infância em família marca para toda a vida. Mas, tal como a 

escola ou as relações de vizinhança, a família pode ser diferente de muitas maneiras. 

Dependendo de como forem as relações (mais do que os conceitos), verificar-se-á 

uma certa segurança ou situações de medos e inseguranças, uma apetência para a 

criatividade – desde logo, nas brincadeiras -, ou receios dos mais velhos. Uma vez que 

as criaturas humanas nascem muito desprotegidas, a obediência pode fazer todo o 

sentido durante os primeiros anos. No entanto, esta relação pode ser construída com 
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base no temor ou na responsabilidade e através da experimentação partilhada. Não 

insistiremos aqui nas muitas análises, sobejamente conhecidas, de Piaget, Vigotsky ou 

Freire. 

Vem a propósito, porém, insistir na fase da adolescência, na qual costumam 

ocorrer as recusas ao [meio] familiar mais próximo, bem assim como a construção das 

“identificações” que podem marcar as etapas posteriores da vida. Nos sectores 

progressistas não é habitualmente muito claro quais as políticas mais convenientes a 

adoptar nestas idades. Existe, nos programas muito racionalistas, uma certa 

desconfiança fase à emergência dos desejos, que costumam ocorrer de forma alterada 

e contraditória; acontece que se dá mais atenção aos ritos de passagem nos sectores 

mais reaccionários (o militar e machista, desportos mais viris, a pornografia, as 

aventuras com estimulantes levadas ao limite, etc.). Poderá haver, no entanto, 

aventuras que passem pela solidariedade – com base nos grupos - greves nas escolas 

por causas justas, desportos que requerem mais colaboração entre os participantes, 

sexo mais responsável, desfrutar das festas que contemplem a diversidade de 

comportamentos, etc.   
As identificações costumam ser passageiras, tal como os ritos de passagem, 

mas deixam marcas. É possível reconhecer, em todos os países, algumas gerações que 

as identificam através de acontecimentos vividos a partir dos desejos e práticas 

criativas de colaboração. E não é porque tenham existido teorias especiais que 

provocassem esses acontecimentos, mas sim o contrário. Com base no que aconteceu 

em 1968 ou nos anos 90, ou em 2011, etc., é evidente que esses ritos de passagem 

determinaram outra(s) forma(s) de entender a vida, assim como as respectivas 

consequências sociopolíticas. Há identificações muito restritas como, por exemplo, 

com ideologias ou religiões adstritas a uma igreja ou partido, em que a hierarquia está 

estabelecida de antemão, o que leva a que se possa estar a favor ou contra – os 

próprios ou os estranhos. Mas podem verificar-se outros acontecimentos que sirvam 

de rituais de passagem para posições mais abertas e criativas, não tão hierarquizadas, 

não tão patriarcais.  

Nem tudo pode ser “matar o pai” e ficar destroçado, como Édipo, com todos e 

consigo próprio. Há outras possibilidades, como Telémaco (esperar que chegue Ulisses, 

de acordo com Recalcati, 2014), ou mesmo prescindir da família (como a formação de 
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Leonardo, numa oficina de artesãos). “Esquecer” a família de sangue e de origem 

pressupõe todo um desafio, e trata-se de algo, na formação pedagógica, que ainda não 

está totalmente construído para as idades adolescentes. O facto de actualmente 

estarmos em trânsito para uma nova situação de muitas famílias variáveis, diferentes e 

“desejadas” pode ser uma oportunidade para democratizar as relações, tendo por 

base as idades e o género. O patriarcado foi denunciado pelas mulheres, mas deve ser 

também re-equacionado pelos adolescentes (masculinos e femininos), uma vez que 

contempla práticas repressivas sobre as diversidades, sobre as grandes possibilidades 

de criatividade social nessa etapa de emergência dos desejos. 

Nas etapas de procriação-profissões, maturidade e velhice podem produzir-se 

também novas experiências ao nível dos rituais de passagem (tipos de trabalho 

cooperativo ou hierarquizado, lutas por melhorias sociais, vanguardismos elitistas, 

etc.). Como se pode comprovar, não estamos a pôr a tónica tanto nos conteúdos 

ideológicos como nas formas de articular “vínculos” e nas relações operativas. Porque, 

aquilo que verificámos é que poder mudar as “relações operativas”, na prática, é uma 

base muito mais transformadora do que os debates sobre “esquemas conceptuais”. Se 

num processo prático e vivencial pudermos, por exemplo, cooperar, as noções comuns 

são mais fáceis de encontrar. É costume as questões conceptuais, ideológicas e de 

protagonismo dividirem-nos. Fica-nos muito mal apelar aos “egos” quando discutimos, 

mas disfarçamo-lo com justificações teóricas. Quando se ultrapassam as rivalidades 

pessoais e se coopera para um objectivo concreto, é mais factível construir as 

criatividades sociais possíveis.     

Antigamente, os mais velhos, os avós, os que já não são apenas pais ou mães, 

morriam mal acabava o seu percurso laboral; agora podem ser novos activos 

potenciais. Já não têm o mesmo peso [social], mas é possível reconhecer a experiência 

acumulada nos [seus] corpos e espíritos. Enquanto reformados, mais do que 

assalariados, já não têm chefes (excepto o Estado), e isso “sociopolitiza-os” mais 

facilmente. Agora podem dedicar-se a coisas que estavam pendentes, mais artesanais 

e mais criativas, a novas amizades mais abertas e menos dogmáticas, o que lhes pode 

dar um papel na mediação de conflitos familiares ou sociais. Trata-se de novos rituais 

de passagem muito menos patriarcais que é possível considerar, uma vez que têm 
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muito pouco a perder e muito a dar – na medida em que, na nossa sociedade, 

aumenta a esperança de vida.   
 

4.- Estratégias participativas com os “conjuntos de acção”. 
 
        Nestes debates no Instituto Paulo Freire põem-se igualmente questões como 

“Quem são os oprimidos?” ou “Com quem construímos e com quem não o podemos 

fazer?” Contempla-se “unir relações”, mas perguntamo-nos se isso se faz com 

“empatia” ou “compatia”2, por exemplo. Ou talvez com “simpatia”? Outro exemplo 

desse tipo de “diálogo de saberes” que nos separa mais do que nos une. Ainda bem 

que David Alegre (pág. 147) critica o facto de “exigirmos demasiado” do tipo de 

relações a estabelecer, seja na educação ou nos movimentos sociais. No entanto, o 

debate continua em aberto, dado que, quais são os limites e como olhamos os outros? 

Pep Aparicio, por exemplo, considera que “escutar é sempre produtivo”, mas (pág. 

223) recupera a ideia de “transduzir”… que lhe parece mais adequada do que a de 

“considerar-pensar-etiquetar… os outros como vítimas, o que os despolitiza, 

despolitiza e desmobiliza as práticas educativas, socioculturais… de liberdade e, 

sobretudo, obstaculiza-neutraliza qualquer confiança-resistência singular e comum…”. 

Estamos de acordo quanto a não etiquetar, mas, escutar para quê? Aqui entram, 

então, os “mapas estratégicos” que desde há anos vimos fazendo com os movimentos 

sociais, nos processos participativos, a partir dos “grupos motores” que veremos mais 

adiante. 

     Aprendemos os “mapas estratégicos” com Paulo Freire (2008), mas, através das 

nossas práticas em todo o tipo de processos participativos, damos-lhes uma aplicação 

muito mais ampla e operativa. É uma forma de reconhecer os grupos sociais nas suas 

classes e subclasses, além da sua pertença ideológica, organizativa e emotiva. As 

ideologias são tidas em conta, não como um todo coerente em cada sector ou grupo, 

mas como elementos contraditórios com várias faces, de acordo com as “relações 

operativas” em que se constroem. Como poderemos ver, as relações marcam mais do 

que os conceitos, mais do que as ideologias que justificam as práticas. Trata-se de 

relações não deterministas muito complexas, que podem estar a mudar mais do que 

                                                
2 Inspirado por simpatia. 
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os pré-conceitos em que cada qual tenha sido educado, como veremos nas secções 

seguintes. O gráfico que apresentaremos deveria estar sulcado por relações 

emaranhadas, aparentemente caóticas, como se fosse um mangal ou um rizoma, nos 

quais as “tramas” de relações obedecem a muitas variáveis e não apenas à de classes 

sociais deterministas. Para simplificar, situamos os “conjuntos de acção” apenas entre 

um eixo esquerda/mobilização e direita/imobilizações, e outro eixo vertical entre os 

activistas e os passivos, isto de acordo com a posição de comunicação que ocupam 

(pode ver-se uma versão prévia na Rede CIMAS, 2015, embora aqui surja como uma 

versão mais aplicada à comunicação). 

Propomos, através destes “mapeamentos estratégicos”, um gráfico daquilo que 

nos está a acontecer, e como o podemos analisar e ultrapassar. Acima de todas as 

pessoas e grupos estão os “Equivalentes de Valor”, dominantes, que se transmitem 

sobretudo através dos media (TV, medo das pessoas, mortes e catástrofes, preocupe-

se com o sexo e o futebol, vejam os comentadores a guerrear-se), e tudo isso pode ser 

comentado através das redes sociais, como uma votação permanente e controlada. Na 

coluna da direita da imagem, aparece o campo ao qual as perguntas chegam 

assinaladas, as agendas preparadas e as possibilidades de debater com alguém que 

vos insulta quase nulas. À esquerda do esquema podem ver-se as percentagens de 

“activistas”, “apoiantes”, e “nós retransmissores”, até chegar à grande “maioria 

silenciosa” (e o seu apêndice mais passivo). Estas percentagens podem ser 

comprovadas através das grandes mobilizações, das votações, etc., da mesma forma 

que no bairro, no trabalho ou nas amizades. Todos estamos em várias destas “tramas” 

e são elas que nos constituem como actores sociais. 

 

O campo dos “conjuntos de acção” 

  
                                         Equivalentes gerais de valores dominantes: 
 
                                                                                                                    futebol 
(0,1%)                                                                                                               mortes 
activistas      crítica                                                                                   TV   sexo 
                     -crítica              negociadores                populistas                    comentadores 
                                               mediadores                grandes eventos 
(1-2%)                                                                       e trolls que 
apoiantes                                                                 polarizam as               Clientelas         
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                                                                                  pós-verdades                       
 
(25-30%)                      movimentos                                                                  Redes 
nós                            de “cuidadores”                                                              Sociais 
retransmissores                                        
 
                                                                  desencantados 
(50-60%)                       queixas                   flutuantes                                   Medos e 
maiorias                       basistas                                                                     Ausências 
silenciosas                                               
 
(10-20%) 
passivos/as 
                          mobilizações?                   imobilizações? 
    
 

No gráfico aparece, a título de exemplo, um “mapeamento estratégico” no qual 

se assinalaram os três “conjuntos de acção” mais habituais. Nele podemos identificar 

os grupos activistas de crítica-crítica (marxistas, feministas, ecologistas, etc.), mais ou 

menos conflituantes entre si, cada um com o seu manifesto e o seu programa 

diferencial. Apenas em alguns casos (de implicação e escuta) se ligam a alguns 

movimentos de cuidadores (quer dizer, aqueles que contam com percentagens de 

“apoiantes” e “retransmissores”). “Apoiantes” são aqueles que vão uma ou duas vezes 

por ano a uma reunião ampla (100 pessoas numa população de 10.000, por exemplo, 

em que os activistas serão uns 10 quanto muito). No entanto, a chave para a 

mobilização das pessoas está muito mais nos “retransmissores” que não vão às 

reuniões, mas que se encarregam da tarefa de comentar, nas suas redes de vida 

quotidiana, os temas que se quiser. A escuta activa é a que se preocupa com estar 

atenta a tudo isto e aprende com o que vem destas bases. Há outros “conjuntos de 

acção” no gráfico. Podemos identificar os grupos e famílias com perfil mediador, os 

“negociadores”, porque se encarregam de negociar pelas pessoas, sem que estas 

participem nas tarefas ou mobilizações, uma vez que são os seus representantes. Isto 

significa que podem colher de todos os lados, de acordo com as conjunturas, mas 

também têm debaixo de si uma massa de posições flutuantes, que se vão 

desentendendo umas com as outras. Flutuantes que por vezes se situam em 

movimentos sociais, outras vezes votam com os populistas de diversas índoles, e 

outras ainda não apoiam nada. Depende de como se articulam as variáveis em cada 
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momento. Mas aparecem também os conjuntos de acção de tipo “populista”, que se 

podem apoiar no que se repete nos media e através das redes sociais, relativamente 

ao que mais se polariza. Muita gente não quer aventuras, mas sim que lhe “seja dada” 

alguma segurança (pode ser de mudança ou de manter as tradições). As “pós-

verdades” muito repetidas podem ser uma realidade para muitos “nós 

retransmissores”, e isto é decisivo no senso comum construído. 

Para transformar o mundo (o nosso, geral) é bom ter uma ideologia e um 

programa, mas, muito mais decisivo é dispor das forças necessárias para a mudança. 

Na verdade, não podemos ficar isolados a repetir as nossas verdades, mas sós. As 

forças podem agrupar-se ouvindo e articulando acções com os conjuntos de acção 

mais próximos, dividindo os conjuntos opostos em função das suas contradições, 

construindo a segurança de um programa com as pessoas de base (as queixas dos 

desencantados). Por isso, a ideologia tem de estar aberta à escuta da diversidade (de 

acções e de senso comum) e poder criar, de forma cooperativa, mobilizações e 

organizações capazes de transformar as explorações e as opressões, bem assim como 

os “equivalentes gerais de valor”. Não se trata apenas de um dia votar num programa, 

mas antes criar os grupos motores com os movimentos (associações, círculos) que 

utilizem estratégias inclusivas no quotidiano. 

Não me parece que estes comentários possam alterar a posição ideológica, 

nem parece lógico pretendê-lo. Se queremos vencer as forças que nos exploram e 

oprimem, o que se pretende é poder agir de forma coordenada. Para isso, é necessário 

conciliar estratégias apropriadas a partir da diversidade. Os métodos democrático-

participativos podem ajudar a ultrapassar sectarismos. Por exemplo, nas eleições 

autárquicas de 2015, em Espanha, puseram-se em marcha vários processos de base 

que apresentaram candidaturas bem-sucedidas. No entanto, para as eleições de 2019, 

alguns partidos e lideranças organizaram-se a partir de cima, o que vai gerar muitas 

divisões e menos entusiasmo em baixo. Pelos vistos, parece que não somos capazes de 

aprender, nem com os nossos erros, nem com os nossos sucessos. Em Espanha, não é 

necessário conhecer o dirigente ou líder dos reformados ou das feministas para 

participar nas suas campanhas de mobilização ou exigências face ao Estado. Têm-se 

registado fortes mobilizações, mas ninguém conhece os ou as líderes, nem parece que 
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isso faça muita falta. Podemos aprender com as suas formas de organização, que nos 

ensinam a democracia de base, a democracia participativa? 

 
 
5.- Os grupos motores “de cuidadores” e as suas práticas participativas. 
 

No esquema dos “conjuntos de acção” que apresentámos, utilizámos o 

adjectivo “cuidadores” para caracterizar alguns movimentos sociais; isso acontece 

porque, embora muitos possam ser de cidadãos, nem todos o fazem com “cuidados”. 

Trata-se de um adjectivo que algumas feministas utilizam para mostrar as diferenças 

que fazem com que os estilos sociopolíticos possam ser menos patriarcais, menos 

hierarquizados e competitivos. Outras falam em como “feminizar a política”, evitando 

competições entre “machos-alfa” ou “egos” excessivos. Trata-se de cuidar dos grupos 

e dos processos, e não de competir para ser “o chefe”. Nos casos que acompanhámos 

há mulheres, jovens, idosos, etc., mas o mais notável é a existência de “grupos 

motores”, ou seja, colectivos informais que se juntam para levar a cabo alguma tarefa 

concreta, durante um tempo variável, mais do que por afinidades ideológicas ou 

visando uma organização fechada. No debate que nos serve de exemplo, no Instituto 

Paulo Freire, Dolors Monferrer comentava que há (pág. 128) “mulheres analfabetas e 

sem meios económicos, mas que têm um sentido colectivo, de comunidade, uma 

interdependência entre elas e uma admirável capacidade de criar. Aprendo com elas.” 

Este tipo de pessoas, numa relação de apoio mútuo com profissionais comprometidos, 

podem formar parte dos grupos motores de que falámos. E assim se constroem 

experiências que nos vão treinando para as “democracias construídas a partir de 

baixo.”  

Um comentário final de Pep Aparicio no mesmo debate (pág. 220) resgata a 

“transdução” e a “superação”: “Uma genuína superação e abertura para a dimensão 

actuante e ético-política da educação… acontece através de vínculos, afectos, relações 

e mediações, funcionando sempre a partir de uma dinâmica ético-política in acto e… 

mobilizando os corpos, rompendo isolamentos – reais e fictícios… Organizar-se para 

dar vida a novos acontecimentos”… “que não dê respostas, mas que 

questione,…”…”com diferentes e diversas porosidades trespassa/deixa-se 

trespassar/trespassa-se, de maneira “transdutiva” e práxica…” Trata-se de conceitos 
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que utilizamos na socio-práxis para reflectir os analisadores (provocações) nos 

processos em que estamos comprometidos. Não gostamos do papel de “vanguardas” 

consciencializadoras, mas de criar espaços de criatividade social, a partir dos cuidados 

de um grupo motor misto, heterogéneo, até que seja possível influenciar conjuntos de 

acção mais alargados.  
      Tal como assistimos, nos partidos políticos, a uma competição interna 

permanente para se ser líder e a competições externas para que [os partidos] sejam 

mais representativos, nestes “grupos motores” há formas de estar mais de 

“rectaguarda”. Fazem parte mais de experiências daquilo a que se convencionou 

chamar movimentos sociais ou democracias participativas, do que democracias 

representativas. A forma de funcionar é mais afectuosa, isto é, uma pessoa pode ser 

mais conhecida ou a que fala melhor, mas é outra que trata do bom relacionamento e 

do ambiente interno, assim como outra pode encarregar-se de dar conta das 

resoluções e de relembrar as tarefas, ou outra ainda de algumas actividades que é 

capaz de fazer melhor do que os outros, etc. Além disso, não é para sempre, trata-se 

apenas de criar bom ambiente durante o tempo que dura o processo, porque, se não 

for assim, anda-se a contragosto e tudo pode ruir.  

     Alguns exemplos de métodos que vimos pôr em prática indicam que há novas 

formas de ser “cuidador” e de construir democracias participativas. Por exemplo, 

quando se dá início a um processo de implicação, muita gente se adianta a fazer as 

suas propostas, que julga serem as mais justas. Mas, antes disso, haveria que ter em 

conta os “critérios” comuns que permitem que tal processo tenha uma certa unidade 

de fundo, que se detectem as principais carências, os obstáculos a superar e, depois, 

poder-se-á ver se cada proposta corresponde às necessidades colectivas. Parece 

bastante lógico, mas é costume fazer-se pouco. Queremos ocupar-nos mais dos 

processos democráticos, mas logo nos engalfinhamos porque “a minha solução é a 

melhor”, quase sem termos ouvido outras razões, ou os critérios comuns que 

permitiriam valorizar cada uma das soluções propostas – em função de acordos 

previamente estabelecidos. Numa ilha na qual havia uma verba disponibilizada pelo 

governo para ser utilizada num processo participativo, perguntaram-nos como deviam 

fazê-lo. Dissemos para reunirem os interessados e que, a partir de experiências 

anteriores, fossem acordados critérios comuns, o que seria tornado público através de 
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uma convocatória para apresentação dos projectos. Todos foram muito solidários no 

momento de propor os critérios. Em contrapartida, quando os projectos foram 

apresentados, cada um defendia o seu. Tratava-se das mesmas pessoas e associações; 

no que tocava ao diagnóstico e aos critérios eram o mais solidários possível, mas, 

quando se tratava de lutar pelos projectos, sobressaía a veia da rivalidade. Não se trata 

de as pessoas serem boas ou más, trata-se de os procedimentos nos fazerem mais 

competitivos, se para isso nos impelem, ou mais solidários, conforme as circunstâncias, 

como neste caso. 

       Os debates e as decisões são-nos habitualmente apresentados sob a forma de 

dilemas, e somos coagidos a tomar partido por uma ou outra solução de entre as mais 

populares, nas redes sociais ou entre os comentadores televisivos. No entanto, por 

trás de cada dilema há uma pergunta ardilosa que nos obriga a decidir entre duas 

coisas que não têm de ser do nosso agrado. E que costuma esconder outras posições 

possíveis, que não se citam ou se tomam como não viáveis. Por exemplo, o trabalho 

com os migrantes ou com os autóctones de cada sítio. Mas depende também dos 

trabalhos que uns fazem melhor do que outros, para além da sua origem, talvez por 

serem jovens ou idosos, terem competências ou não, terem experiência ou não, etc. 

Para que se possa tomar uma boa decisão, costumamos, nas nossas práticas, devolver 

a informação às pessoas. Mas fazemo-lo apenas depois de termos ouvido cinco ou seis 

posturas diferentes, entre as quais pode haver várias “inclusivas”, não excluentes. 

Trata-se daquilo a que chamamos “pentalemas” ou “multi-lemas”, que ultrapassam os 

dilemas. 

      Há pessoas que se dizem defensoras das assembleias, acrescentando que é o 

melhor método democrático, mas há que ter “cuidado” com o que se faz. Há um tipo 

de assembleias nas quais a informação é propriedade só de alguns; isto faz com que se 

transformem em “plebiscitos” em que não cabem mais posições do que aquelas que 

nos são transmitidas. É bom que todas as pessoas que querem assistir livremente a 

uma assembleia sejam consultadas uma ou duas vezes por ano, mas a informação 

deve ser previamente preparada por grupos que saibam do que se está a tratar, 

contemplando a diversidade de posições possíveis, e não apenas dilemas ou se se vai 

apoiar este dirigente ou aquele. Para que uma assembleia seja participativa toda a 

gente deveria poder dar a sua opinião, e isso só é possível se as pessoas forem 
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divididas em pequenos grupos, durante um certo tempo ou em momentos que 

antecedam a reunião. Costumamos organizar debates e reuniões ao longo do ano, 

dando informação diversa e elementos comparativos e, quando chega a assembleia 

também se podem organizar pequenos grupos que, durante um certo tempo, podem 

discutir de forma aleatória.   

       E também não é forçoso que se vote numa solução contra outras. Pode-se 

repartir os pontos, como se fossem moedas ou grãos [de bico], e que cada um possa 

distribuí-los entre as várias alternativas apresentadas. A uma pode atribuir-lhe 5 

pontos, a outra 3 e a outra nenhum, por exemplo. Ou ainda organizar outro tipo de 

distribuição, de forma que cada um, além de ver e defender a sua proposta, veja e 

conheça as outras possíveis que se tenham apresentado – e que não têm de ser 

incompatíveis com a sua. E que, inclusivamente, podem acrescentar-se ou encaixar-se 

após os resultados da votação. Na verdade, o que costumamos fazer, depois do 

escrutínio dos pontos atribuídos pelos participantes, é tentar que as propostas mais 

estruturadas possam ser consideradas e articuladas através de um diálogo aberto. 

Uma vez que as pessoas já puderam ver que algumas propostas foram pouco 

pontuadas e outras recolheram muitos apoios, com base nestas valorizações prévias o 

consenso torna-se mais fácil. 

        Até agora não houve necessidade de “representantes”, pois é possível construir 

os auto-diagnósticos e as ponderações apenas com “grupos motores” e com alguém a 

desempenhar o papel de facilitador ou cuidador. Como, nestes processos com 

democracias participativas as pessoas se vão conhecendo, vê-se quem se interessa e o 

que sabe sobre esta ou aquela área, quem é mais cuidador, quem fala com 

desenvoltura em público, quem faz a mediação e facilita nas reuniões, quem é 

sistemático a tomar notas de acordos e decisões, quem se preocupa em lembrar as 

tarefas, etc. De tal forma que pode haver uma distribuição de funções, incluindo o 

papel de porta-voz para umas ou outras coisas (não tem de ser a mesma pessoa para 

tudo). O facto de se distribuírem as tarefas e os papéis e que, além disso, possam ser 

rotativos, de acordo com o que se vai experimentando, pode ser uma grande escola 

democrática. Contrariamente, o que se costuma fazer em primeiro lugar é a escolha do 

responsável e, em seguida, o para quê. Ou seja, em nossa opinião, começa-se a 

construir a casa pelo telhado. 
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Um factor muito importante consiste na possibilidade de se ter um 

“observatório”, e organizar sessões com regularidade, para que sejam 

atempadamente detectados desvios dos critérios iniciais ou das formas de cuidar do 

processo. Há quem afirme que a democracia participativa consiste em controlar o 

poder, mas isso pressupõe que já existe um poder distante que é preciso controlar, e 

que isto se faz imediatamente após alguém ter exercido o seu poder. Não é mau que 

se controlem os poderes existentes, mas é muito melhor que se possa prever aquilo 

que não gostamos que venha a acontecer. Um observador ou um observatório 

permitem-nos desenvolver um tipo de “coerenciómetro” em vez de termos de 

controlar os poderes – próprios ou alheios. Isto quer dizer, por exemplo, um quadro de 

dupla entrada no qual se inscrevem os critérios ou os objectivos definidos 

colectivamente à partida, cruzando-os com as actividades que se vão realmente levar a 

cabo – ou já se realizaram -, para que sejam visíveis as prioridades ou os desvios. 

Não é assim tão complicado habilitarmo-nos para estas práticas de democracia 

participativa e utilizar estas pedagogias transformadoras, estes rituais de passagem 

para uma construção um pouco mais colaborativa. Não estamos a “consciencializar” 

ninguém da nossa ideologia ou religião. Pelo contrário, estamos a respeitar o facto de 

cada um partir dos seus princípios sempre que não os queira impor aos outros. E, 

através da prática de construção colaborativa vamo-nos dando conta do quão 

interessante pode ser cada posição das que vamos conhecendo. É a partir da 

diversidade que se pode exercer este tipo de criatividades, e não a partir da 

uniformidade de posições em que nos querem doutrinar. Na medida em que possamos 

tornar “habitual” este tipo de práticas e de processos, que vão construindo uma 

cultura de “cuidadanismo”3, de não delegar nos “espertos”, nos “melhores”, etc., mas 

antes confiar nas próprias forças colaborativas, nas capacidades que vamos apurando, 

é assim que podemos ir ultrapassando os desânimos em que nos foram deixando 

aqueles que nos faziam tantas promessas, que nos consciencializavam. 

Há pessoas que aderem à servidão voluntária quando lhes falhámos pelo 

estômago e pelas fantasias, que embarcam noutras fantasias com a esperança de que 

essas outras pessoas não nos falhem. Talvez alguém tenha prometido o socialismo e se 

tenha ficado pelo pouco que a “globalização neoliberal” o deixou fazer; inclusive 
                                                
3 De “cuidador”. 
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alguns “compagnons de route” se deixaram tentar pela cobiça ou pelo clientelismo. 

Não é a primeira vez que acontece, e as pessoas experimentam com outros, a ver se 

sim, se são estes os que “nos representam” e nos dão mais “segurança”. Mas, aquilo 

que estamos a tentar expor é que só através de experiências que se constroem para 

além de umas quantas pessoas-responsáveis - que se constroem com base noutras 

práticas colectivas, não tão delegadas -, é possível evitar as tentações do poder. Todos 

somos humanos, e se nos põem numa corrida para ver quem é mais experto e com 

quem devemos competir, é evidente que tudo corre pior, ao passo que, se nos 

exercitarmos noutros tipos de processos mais co-labor-ativos de base, é verdade que 

vêm ao de cima os aspectos mais solidários e criativos. Pelo menos nos sectores 

populares, é o que nos parece ser aquilo de que necessitamos. 
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