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“DEMOCRATIZAR, DESENVOLVER E DESPERTAR”
Atendendo ao mês de maio, a todo o seu simbolismo cidadão e de luta, não
foi necessária grande imaginação para estabelecer uma relação de
afinidade com o tema Democratizar, Desenvolver e Despertar e não
restaram quaisquer dúvidas: a edição de maio tinha de ser uma edição especial dedicada à Interequipas do ICE, incluindo as principais conclusões
refletidas pelos grupos de trabalho, bem como as sínteses apresentadas no
final da sessão. Mas esse processo revelou-se um pouco mais moroso do
que o desejado.
Também porque maio é mês de tradições ancestrais de celebração da
primavera, de consagração da natureza, de exortação do eclodir da vida
vegetal e animal e de esperança nas novas colheitas, pareceu-nos oportuno
assinalar esta celebração da vida e da esperança.
Assim, invocando a tradição das Maias, aproveitámos para desejar ao ICE e
a todos os leitores, votos de Paz; Pão; Amor e Vida; Alegria; Fortuna;
Saúde e Força, espalhando ao longo das páginas os respectivos símbolos:
Oliveira; Espiga; Papoila; Videira; Malmequer; Alecrim.
Muitos de vós estariam a interrogar-se sobre a publicação do notICEas de
maio. (Queremos acreditar que assim é, pois representa que este boletim é
aguardado com entusiasmo). Desde já, apresentamos as nossas desculpas
pelo considerável atraso na publicação, mas cremos que será, certamente,
recompensado pelos conteúdos que aqui apresentados.
Por isso, sem mais demoras, aqui está o nosso boletim!

Enviem as vossa notícias, fotos, artigos, etc. até ao dia 10 de cada mês para os
seguintes endereços de correio eletrónico:
andrecas73@gmail.com e lfsbrandao@gmail.com
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INTEREQUIPAS - “DEMOCRATIZAR,
DESENVOLVER E DESPERTAR”
NOTA PRÉVIA
Realizou-se , nos dias 26 e 27 de abril, em Palmela, a
Interequipas ICE subordinada ao tema: “Democratizar,
Desenvolver e Despertar”, assinalando o 40º aniversário do 25
de Abril.
“O título seleccionado para o Encontro serve um duplo objetivo.
Por um lado, reviver Abril com dois dos 3D que a revolução
propunha cumprir e que continuam por concretizar, havendo,
mesmo, evidentes recuos nos casos em que houve progresso:
só a descolonização prometida se tornou uma realidade, pelo
menos a dos povos que então oprimíamos.
Por outro, apontar para os três grandes compromissos que se
impõe assumir nos tempos que correm, compromissos que têm
como alicerce transversal a participação cidadã dos
portugueses.” (Espiney, 2014)
Este encontro, promovido pelo ICE, foi financiado pela Fundação
Friedrich Ebert que possibilitou, ainda, a presença e participação
ativa de Reinhard Naumann (abertura da sessão plenária e
avaliação final) e Christian Ernst (animação de grupo) .
Nas páginas que se seguem, apresentam-se textos, resumos,
reflexões apresentados pelos grupos de trabalho; um resumo
das sínteses finais e avaliação dessas mesmas reflexões e da
interequipas, no seu todo.
Nesta dição especial, considerámos interessante incluir outros
relatos, reflexões decorrentes de outras interequipas, quer de
quem há muito nelas participa, quer de quem nelas participou
pela primeira vez. Em ambos os casos, é notória a importância
que estes momentos de convívio, de reflexão e de participação.
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Abaixo, apresenta-se os subtemas e respetivas linhas orientadoras/desafios para discussão dos grupos de trabalho



A Promoção do Meio Rural.

Estratégias. Atores. Alternativas. As redes inter-locais. Poderes e
governanças locais.



A Emancipação do Meio Periférico Urbano.

A mobilização das comunidades locais. Narrativas do quotidiano.
A auto-sustentabilidade dos processos. A superação/irradicação
das exclusões. Os actores .Os obstáculos.



A democracia no nosso quotidiano pessoal e profissional.

A reconfiguração dos poderes na Escola, na Saúde e nos
Serviços. Recursos e obstáculos. A diversidade de espaços.
Estratégias de implementação da Cidadania.



Cultura e culturas enquanto instrumentos de Democracia e
Desenvolvimento.

O papel dos eventos e das práticas artísticas. O aprofundamento
das identidades culturais. Os processos de conscientização. O
Dentro e o Fora da Cultura

Entidade promotora:

Entidade financiadora:
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FECHOU A ESCOLA EM GRIJÓ
ao Frederico Amaral Neves
I
Dantes ouviam-se as crianças a caminho da escola
e eram como pássaros de som nas manhãs de Grijó.
Não eram muitas, mas as vozes joviais
davam sinal de que a aldeia resistia,
continha à distância o deserto que a ronda
como a alcateia ronda uma rês tresmalhada.

Agora, as crianças, todas as manhãs,
são acondicionadas como mercadorias
numa viatura com vocação de furgoneta.
Lembram judeus amontoados
em vagões jota a caminho de algures,
Vão aprender em terra estranha o que os seus pais
e os pais dos seus pais aprenderam em Grijó.

II
Só se voltam a ouvir ao fim da tarde
quando a viatura as despeja no largo da aldeia
como artigos que ficaram por vender.
Mas ouvem-se pouco… porque vêm cansadas.
Ouvem-se pouco e tristes porque o seu dia
foi deportado para outra terra onde
não se lhe firmam raízes.
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O Senhor Ministro das Finanças está contente,

porque poupa meia dúzia de euros
com a violenta transfega da infância.

Mas está triste Grijó, porque já não ouve
as suas aves da manhã a caminho da escola
e, por isso, pode dizer-se que a aldeia encolheu,
ficaram uns metros mais perto
as dunas de amanhã.

III
Caladas as vozes tagarelas das crianças,
nos dias de Grijó poucas mais vozes se ouvem
do que as de alguns velhos que antecipam
em palavras raras, conformadas,
o dia em que o silêncio cobrirá com estrondo
o (des)povoado definitivamente.

O Senhor Ministro das Finanças terá poupado
mais alguns euros com a instauração
deste opressivo silêncio final,
e ficará contente.

Grijó não.

A.M. Pires Cabral

Nota: Poema declamado por José João Rodrigues, na sessão de abertura plenáriada interequipas, dando mote reflexão do grupo A Promoção do Meio Rural
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ESTRATÉGIA, ALTERNATIVA, GOVERNANÇA
LOCAL EM MEIO RURAL
Grupo de Trabalho: António Mendes; Clara Lourenço (animadora); Joana
Silva; José João Rodrigues (animador); José Manuel Carvalho; José Manuel
Silva; Teresa Cheinho; Teresa Roca

Desafios para os Poderes Públicos
 Dinamizar as redes sociais, sem controlo das câmaras municipais, com

maior espaço de participação e envolvendo as pessoas;
 Criar espaços multinstitucionais para a construção de estratégias locais;
 Fazer um trabalho de promoção das pessoas, levando-as a refletir sobre o

seu quotidiano;
 Encontrar alternativas para as escolas rurais após o terminus das aulas
 Fomentar orçamentos participativos deliberativos;
 Dar continuidade a parcerias no âmbito dos projetos, potenciando a rede

de serviços atual com recursos complementares locais/freguesia para dar
resposta às populações mais “isoladas”;
 Dar mais autonomia às escolas para poderem desenvolver projetos de

natureza comunitária;
 Repensar políticas de saúde e de educação em função de um diagnóstico

atual de problemas sentidos pelos atores e pela população local;
 Não esgotar a democracia na democracia representativa;
 Permitir e promover, com efetividade, a diferenciação de políticas de

desenvolvimento local.

Desafios para o ICE
 Estabelecer as ligações entre as entidades que podem prestar os apoios

para iniciativas cidadãs;
 Informar que existem orçamentos participativos e partilhar informação

regional para a criação de uma rede de apoio à criação de propostas
viáveis;
 Ajudar as pessoas em processo de exclusão e pobreza a fazerem

propostas que possam ser integradas nos orçamentos participativos;
 Recuperar práticas do ice que possam contribuir para o movimento de

reflexão de medidas potenciadoras de venda de excedentes das famílias
agricultoras como forma de combate à pobreza e exclusão;
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 Articular internamente dentro do ice uma linha de orientação comum para

os projetos de intervenção precoce promovendo visitas entre equipas locais
de intervenção;
 Animar

e impulsionar processos de autonomia das escolas para
implementação de projetos de base comunitária;

 Divulgar os resultados já alcançados pelo ice em projetos anteriores (ex.

escolas rurais);
 Organizar um momento de reflexão nacional em parceria com a animar que

articule as questões da saúde e da educação ao nível local;
 Sensibilizar os/as autarcas para a defesa dos interesses das populações e

dos bens públicos locais, procurando reuniões bilaterais de discussão.

Ações a Curto Prazo
1.Contribuir para a criação/animação de espaços em rede
↦ Como: Encontros Regionais
↦ Quem: Profissionais do ICE; Outros Técnicos
↦ Onde: Setúbal |Vila Real |Braga | Viseu | Caldas da Rainha | Portalegre

|Santiago Cacém

2. Estimular a criação de uma rede de pais organizada (in)/formalmente
↦ Como: Juntando os pais e animando o processo
↦ Quem: Pais, mães e cuidadores/as
↦ Onde: Santiago Cacém

3. Proporcionar recursos e capacitar (competências e valores individuais) as
famílias, sobretudo as mais isoladas
↦ Como: Através da rede social formal e outras formas de rede informais que

articulem as organizações para facilitar o acesso aos recursos educativos
↦ Quem: Professores/as; educadores/as; famílias; outros profissionais
↦ Onde: Santiago do Cacém
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4. A Aldeia apropria-se da escola
↦ Como: Procurar que a população local (e não só os pais e as mães) de

forma autónoma possa dar continuidade a atividades, sem dependência da
animação das mesmas por parte dos professores e das professoras.
↦ A escola idealmente deve “prestar serviços” à comunidade (ex. a enfermei-

ra ensina a medição da tensão arterial e as crianças passam a assumir
esse papel)
↦ Quem: Comunidade
↦ Onde: Em todas as Escolas

5. Contribuir para a organização de um Encontro na MANIFesta no sentido de
refletir “Estratégias e alternativas de governança da educação e saúde em
meio rural”
↦ Como: Promover um espaço de reflexão em formato de oficina comple-

mentada com uma mostra de práticas
↦ Quem: Todos os atores locais e nacionais públicos e privados com influên-

cia em políticas locais nas áreas da saúde e educação
↦ Onde: MANIFesta

6. Animação e apoio dos processos educativos em curso em meio rural
↦ Como: Dar continuidade a ações de promoção dos processos que ainda

resistem em meio rural (ex. “Viver a Infância em Mondim de Basto”)
↦ Quem: ICE e organizações locais
↦ Onde: Nos territórios onde o ICE tem intervenção e que ainda resistem

7. Contribuir para o enraizamento/valorização do rural e reinvenção da escola
na aldeia – retorno da escola à aldeia
↦ Como: Promover projetos de intervenção educativa em meio rural
↦ Quem: ICE e organizações locais
↦ Onde: A nível nacional
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8. Partilhar informação que possa ser inspiradora de projetos inovadores
↦ Como: Criando uma lista de e-mails e um hábito de partilha de informação

e promovendo visitas presenciais entre pessoas ligadas ao ICE
↦ Quem: Todos e todas que queiram participar
↦ Onde: A nível nacional e a nível internacional (na área da aprendizagem)

9. Saber ouvir para intervir
↦ Como: Aprender a ouvir e perceber as sugestões, numa perspetiva de nos

colocarmos no lugar do outro
↦ Quem: Todos/as
↦ Onde: A nível nacional

10. Promover um banco de recolha de património oral para utilizar como
material de formação em sala de aula
↦ Como: Através dos técnicos/as do ICE em articulação com as escolas
↦ Quem: Técnicos/as; professores/as; alunos/as
↦ Onde: A nível nacional

Valores do Rural a Afirmar
 Preservar a memória do mundo rural
 Valorizar a identidade das pessoas que vivem no mundo rural
 Preservar afetividades e relações de vizinhança e interajuda do mundo

rural
 Respeitar a diversidade do mundo rural e contribuir positivamente para

aprofundar a diversidade

Página 9

ESPECIAL INTEREQUIPAS - “DEMOCRATIZAR, DESENVOLVER E DESPERTAR”

A EMANCIPAÇÃO DO MEIO PERIFÉRICO URBANO
Grupo de Trabalho: Amândio Valente; Andrea Duarte; Carla Sofia Pinto;
Cristian Ernst (animador); Elsa Sertório; Horácio Reigado; Manuela
Gregório; Pedro Coelho; Rosa Madeira; Sandra Almeida; Vanda Narciso
(animadora).
Tópicos de discussão:


A mobilização das comunidades locais.



Narrativas do quotidiano.



A auto-sustentabilidade dos processos.



A superação/irradicação das exclusões.



Os atores.



Os obstáculos.

1. Em vez de conceber a periferia enquanto espaço, é necessário
pensá-la enquanto processo sistémico de (re)produção da
desigualdade do poder – Periferização.
É, então, importante:
a) Entender a história e a possibilidade de transformação das situações
periféricas;
b) Analisar as relações de poder centro-periferia e como produzem
representações e identidades;
c) Determinar a função da periferia para identificar o poder na e da
periferia.
São definidas as seguintes funções da periferia:
a) Produção dos Outros;
b) Concentração do poder económico;
c) Controle social;
d) Criar dependências (relações com serviços);
e) Afirmar um modelo de vida.
Assim, torna-se claro que a periferia não é um fenómeno natural mas um
produto de processos de normalização das desigualdades, que vão se
reproduzindo nas narrativas do quotidiano e na comunicação social,
criando uma lógica de “NÓS” e “OUTROS”.
A desmistificação neste sentido é um meio e um fim de uma comunidade
educativa.
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2. Este processo de desmistificação pressupõe uma crítica da noção de
“intervenção social” e das perceções e práticas ligadas a este termo.
É preciso descontaminar o discurso técnico e político para não cair na
armadilha de reproduzir ou até reforçar, ainda que com boas intenções,
mecanismos de exclusão.
Devemos, então:
a) Refletir sobre a nossa conceção dos grupos com quem trabalhamos (não
são grupos-alvo, nem beneficiários ou colaboradores, e sobretudo não
são clientes);
b) Questionar as nossas intenções (as palavras “ajudar”/”apoiar”/”dinamizar”
refletem uma hierarquia);
c) Pôr em causa a legitimidade da nossa ação.

3. Riscos/armadilhas que temos de evitar.
a) Não criar ou reforçar dependências, colocando
sustentabilidade ou apropriação do processo;

o

desafio

na

b) Não substituir Serviços do Estado por, por exemplo, pelo voluntariado;
c) Não criar falsas expectativas e assim mais frustração;
d) Não internalizar a lógica da intervenção e reproduzir assimetrias.

4. Possíveis pontos de partida de trabalho
a) (Re)politizar o discurso técnico, com consciencialização dos profissionais
e das instituições (mudar atitudes),
b) Conhecer e reclamar direitos;
c) Detetar e utilizar pretextos políticos, compreendendo o sistema e
utilizando-o;
d) Trabalhar potencialidades e potenciais;
e) Criar contextos de articulação que podem ser apropriados;
f) Construção de projetos em conjunto (diagnóstico participativo);
g) Responsabilizar políticos e técnicos, no domínio da legislação (conhecer
a Constituição);
h) Fazer uso emancipatório do quadro jurídico e utilizá-lo;
i) Criar espaços de troca e de intercâmbio entre contextos de “perificidade”
e de centralidade na base de um papel cidadão comum.
O desenvolvimento é entendido como um processo educativo de todas as
partes envolvidas, que inclui também o Centro.
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CULTURA E CULTURAS ENQUANTO INSTRUMENTOS DE
DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO
Grupo de Trabalho: Ângela Luzia; Hélia Jacob; Luis Brandao;
Manuela Correia; Maria Manuel Costa; Maria Joaquina Costa; Milu;
Nelson Ferrão (animador); Tânia Gaspar; Tânia Quaresma; Vitor
Andrade (animador).
Resumo da Discussão
POLISSEMIA DO CONCEITO DE CULTURA
Culturas e não apenas cultura
AS CULTURAS DEVEM SER ENTENDIDAS A VÁRIAS ESCALAS/
DIMENSÕES
Garantir todas as dimensões e diversidades culturais, quando alguém
considera ou afirma o “conceito cultura” – caráter individual, local,
concelhio, regional, nacional… explicitar a que dimensão se refere.
CULTURA / EDUCAÇÃO


Discutível este par (tal como outras conexões qua se podem fazer,
mas serve para enquadrar um conjunto de questões apresentadas
nestas áreas).



Garantir um conjunto de escolhas (para cada um optar), tendente à
emancipação do sujeito e à construção de uma cidadania mais
efetiva.



Falta espaços para os jovens (e crianças) poderem conversar face a
face, porque, cada vez mais, as gerações mais novas estão mais
permeáveis aos “ditames” das NTI (Novas Tecnologias da
Informação).



Por outro lado, nas práticas educativas e pedagógicas constata-se
que as atividades tradicionais são mais cooperativas e, por isso,
mais suscetíveis de produzir práticas de interação social e relacional.



A escola como dinamizadora dos territórios e promoção das culturas
locais.



Novas aprendizagens
contemporânea.



Escolas com menos tempo para as áreas extracurriculares.



Promover a descoberta
experimentação.

dos

dos

novos

códigos

objetos

e

da

das

sociedade

ideias

pela
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CULTURAS E PARTICIPAÇÃO / PROJETOS


Trabalhar com as pessoas é fundamental, mas também não deixar
de
trabalhar para as pessoas (em certas ocasiões, sobretudo nas
tarefas de Programação Cultural).



Regularidade da oferta de ações (Projetos / Programação Cultural)
para os diferentes tipos de população.



Conhecer o território, com bons diagnósticos que possibilitem
projetos com planeamento e participação local.

ANIMADORES/AS


Deve conhecer e ter bom diagnóstico do contexto local e posicionar
-se desse ponto de vista.



Deve ser bastante informado das realidades sociais para propor
diferentes opções às comunidades locais no sentido do
desenvolvimento dos territórios e de uma maior autonomia e
emancipação dos sujeitos, como condição da melhoria da cidadania.

IDENTIDADES CULTURAIS


Devem (terão de ser) ser consideradas como um processo dinâmico,
não estático, e que está sempre em desenvolvimento, sempre em
construção e reconstrução permanente do processo identitário.



Considerando esta tese, as argumentações atuais devem ter em
conta estes princípios de orientação argumentativa, para melhor
leitura reatualizada dos processos identitários.



Ter cuidados de relativização cultural e para os riscos da
cristalização da memória.



Reforçar os cuidados e evitar os processos subtis de etnocentrismo
cultural (por ex: porque “os jovens [das atuais metrópoles…] já não
são africanos”) e há necessidade de retrabalhar as ideias e os
conceitos.



Pensar global, agir local.

FORMAÇAO


Garantir formações de dinamizadores locais como garantia de um
trabalho regular mais informado (tal como o ICE chegou a fazer em
tempos anteriores).
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MEDIAÇÃO


Necessidade de mediação / intermediação dos diferentes agentes do
território para a implementação de projetos com parcerias e em rede,
como forma de contornar as dificuldades que a crise veio agravar.



Faltam políticas de valorização cultural para captação de públicos/
destinatários.



Necessidades de voltar à lógica mais efetiva de desocultação dos
dispositivos locais e partilhar esse conhecimento com os restantes
implicados.



Incentivar o Marketing e o merchandising para motivar os
destinatários, quer locais ou não, de modo a garantir maior
visibilidade aos respetivos projetos.

DEMOCRACIA CULTURAL


Necessidade de desenvolvimento da diversidade de acesso a obras
artísticas / ações fora das “zonas de conforto” das populações/ públicos



Incentivar os debates e os grupos de reflexão sobre diversos temas
de interesse dos locais



Com a crise, a tendência foi de trabalhar com parcos recursos e em
âmbito local.



Esta atitude, numa primeira fase, pode ser vista como uma ação
positiva e benéfica, mas ela pode ser um perigo / risco de estagnação
local: dos agentes, dos procedimentos, das pessoas, do olhar do conhecimento do mundo.



Por outro lado, esta atitude, ao ser tomada, deve também contrapor e
incorporar novos inputs para superar essa condição de fechamento
do local, a breve prazo… facto não desejável…



Constata-se a existência de uma nova sociedade, com novos
valores, sem respostas das práticas educativas.



Atender aos novos problemas geracionais, com maior diversidade de
ofertas mediáticas e culturais: porque há menor motivação para as
ações, e há menor questionamento social (dos pais).



Dificuldade de entendimento das atuais relações no espaço rural e
das culturas locais



Valorização das diversas culturas locais, garantindo-lhes a sua
sustentabilidade para o futuro.
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SÍNTESES FINAIS
A Interequipas do ICE encerrou em sessão plenária com as
considerações finais de Rui d’Espiney, após a apresentação das
reflexões dos diferentes grupos de trabalho. Procuraremos apresentar
aqui, o mais fielmente possível, essas considerações.
Rui d’Espiney iniciou a sua intervenção fazendo uma apreciação
positiva da Interequipas, considerando que, do ponto de vista
metodológico, o modo de funcionamento dos grupos de trabalho
constituiu um ensinamento para o ICE na medida em que:


Potenciou as experiências e as vivências dos participantes, mais do
que as dos animadores dos grupos;



A intervenção foi abordada numa lógica de desafio, ou seja, os
problemas foram abordados como solução e não como obstáculo;



Buscaram-se espaços de liberdade.

DIMENSÕES DE

ANÁLISE

No que concerne a dimensões de análise, foram identificadas e
destacadas as seguintes:
1.ª Análise da realidade, na lógica das tensões que a atravessam,
considerando que a sociedade se organiza em processos de
múltiplas tensões;
2.ª A abordagem do conceito de poder (entendido enquanto poder
hegemónico que nos domina), considerando que não existe
processo de mudança que não seja orientado para processos de
organização de poder.

INTENCIONALIDADES
A partir das apresentações dos diferentes grupos, Rui d’Espiney,
identificou as seguintes intencionalidades:


Preocupação com a mudança e em construir o “diferente”;



Preocupação com a emancipação dos destinatários enquanto
intervenientes, ou seja, mais do que participantes, querem-se
cidadãos emancipados;



Ninguém trouxe “caminho” para a mudança, mas encontraram-se
“veredas”.
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ESTRATÉGIAS
“A nossa guerra, é uma guerra prolongada”, afirmou Rui d’Espiney,
referindo-se ao processo lento que conduz à mudança, sujeito
reconstruções que ocorrem a cada momento.
Ante o desânimo instalado, encontramo-nos numa fase de
acumulação de forças, exigindo ou refletindo-se num trabalho
paciente.
Assim, considerou enquanto estratégias:


Criação de Dispositivos de Acompanhamento, considerando
como sujeitos aqueles a quem nos dirigimos e não os animadores
ou dinamizadores., ou seja, centrar a intervenção nos destinatários;



Promover a desinstitucionalização das respostas, valorizando o
informal e contrariando a institucionalização e cristalização de
respostas e medidas de intervenção;



Abandono da abordagem do consenso, optando pela da
conflitualidade, na medida em que potencia a discussão, o debate,
a reflexão e, por conseguinte, a intervenção.

Por: Luís Brandão

Ilustração: Joana Gonçalves
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Fotos e montagens: Zé Tovar
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A IDENTIDADE CULTURAL É CONSTRUÍDA POR UM
COMPLEXO DE “IDENTIDADES”
Para quem tem andado atento a este tema tem verificado que a Identidade
Cultural vai servindo para muita coisa, pouco certa, e carece de bastante
mais reflexão junto daqueles que utilizam (mal??) esta ideia frequentemente.
E as ideias da região de Ribatejo ditas por cada um ressentem-se disso…
Entrando directamente na temática apresentam-se já dois alertas:
1 – O entendimento do conceito/ideia de Identidade Cultural, actualmente e já
há muitos anos, não é aquele que tem sido empregue pela maioria dos seus
utilizadores e, até, de alguns estudiosos das ciências sociais, que não
aprofundaram os desenvolvimentos de reflexão e de clarificação já entretanto
realizada, dentro dum certo conformismo e apatia que se vão constatando.
Neste aspecto têm-se reproduzido ideias do senso comum de há décadas
atrás, supondo que veiculam uma ideia culturalmente correcta, mas, ao
contrário, só denuncia muito desconhecimento de uns e a falta de interesse
e de atenção de outros. É urgente, por isso, fazer um esforço de ruptura com
o senso comum para se tentar fazer alguma luz entre argumentos e contraargumentos.
2 – Para se perceber aquilo que se passa hoje, o conceito identidade deverá
ter um sentido mais criterioso e clarificador se o considerarmos no plural. Em
vez de uma Identidade, devemo-nos esforçar por entender as Identidades.
Numa excepcional simplificação, devemos estar conscientes de diferentes
níveis de considerar o conceito identidade: ao nível individual, ao nível da
comunidade, ao nível nacional… e em cada um deles, o entrecruzamento, a
complexificação dos processos sociais, numa sociedade que hoje alguns
consideram ainda na modernidade e outros já na pós-modernidade.
Portanto, a Identidade não está ligada à ideia de homogeneidade nem de
imobilismo social, ao contrário do que é a tendência mais forte do senso
comum. A Identidade não é coisa estática, é um processo dinâmico e
vai-se (re)construindo e modificando a cada dia que passa. É difícil que
ela possa ser um retrato fixo de um determinado tempo antigo, tal como muita
gente a tem querido identificar, classificar!!
É com isto que temos de contar e não com ideias antigas que se vão
reproduzindo miticamente, congeladas no tempo e que não ajudam a
compreender a realidade que hoje vivemos.
Ora, estas ideias aplicam-se também às considerações que tenho ouvido
sobre a região do Ribatejo (tal como nas outras!?).
É que a produção social de identidade da região foi um processo construído
que teve sempre em conta a forma de olhar para o Outro como referência.
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Nós posicionamos a nossa identidade e opiniões normalmente em relação ao
Outro, aos outros.
Dentro deste pressuposto, as Províncias criadas na década de 30 (1937)
foram um forte contributo para a estratégia unificadora da diversidade do
país e foram a possibilidade reorganizadora da acção política dos governos de
então, pois ela tinha como fim promover a ordem e a coesão nacionais,
naquela altura tidas como determinante político-social.
A criação da Província do Ribatejo teve, por consequência, a função de
contribuir para a harmonização e construção de uma “unidade do diverso,
dentro duma diversidade única” e, como construção social, ela serviu os
desígnios duma política que deixou marcas regionais de referência ainda hoje
bem evidentes, apesar da classificação provincial agora não ter o entusiasmo
de outrora. Isso mesmo se percebe ao verificar a situação em que se
encontram as Casas Regionais em Lisboa.
Mas, ao contrário da tese da altura, que defendia a construção da identidade
regional como se fosse uma coisa do mais genuíno e puro que se estava a
construir, sabemos hoje que as coisas não são nem podem ser consideradas
assim!!
O que se sabe é que o desenvolvimento do processo identitário transporta
grandes “ambivalências”, “conivências” e impurezas na sua construção,
porque “as Identidades Sociais se constroem por integração e por
diferenciação, com e contra, por inclusão e por exclusão [...] e que todo este
processo, feito de complementaridades, contradições e lutas, não pode senão
conduzir [...] a identidades impuras, sincréticas e ambivalentes”1
Por isso, quando se fala de identidade cultural e de identidade ribatejana, ou
minhota, ou algarvia, ou nacional, está a querer dizer-se o quê e com que
sentido real?
De “genuíno” e de “pureza” das tradições não é concerteza!!! Então porque
falam como falam?? Não seria tempo de todos revermos os nossos conceitos
antigos?
Ora, aqui é que bate o ponto e deve ser a partir daqui que se tem que
desenvolver a reflexão!!! Esperam-se outros contributos… até porque agora já
não há Ribatejo e passarão a existir as Comunidades Urbanas … então e a
identidade?
Este é um texto que fiz em 2002 e que coloco à consideração de todos para
ajudar nas conversas (ou não) que vamos ribatejanando por aí …
Por: Humberto Nelson Ferrão

1

PINTO, José Madureira, “Considerações sobre a produção social de identidade” in Revista Crítica de
Ciências Sociais, nº 32, Junho de 1991, p. 219.
LOPES, João Teixeira, “Estruturas espaciais e práticas sociais – A inexistente opção entre o local e o global”, in Revista Sociologia nº 4, Porto, 1994, pp. 225-227, consultar também sobre esta problemática.
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O FORMULÁRIO A39
Preâmbulo
Confesso que tinha saudades de participar na Interequipas do ICE
(http://www.iceweb.org/). Há quase dois anos que não me acontecia e
apesar de entupida em trabalho e da minha presença lá significar
rebentar com a agenda, bati o pé e ARZA!, pus-me a caminho de Azaruja, entre Évora e Estremoz. Não me arrependi…
As Interequipas são, para mim, momentos de convívio e reflexão
sobre a animação comunitária e a democracia participativa, com
pessoas desassossegadas de norte a sul do país. Numa altura em
que a nossa democracia nos vai impingindo o Manual Social do BemDizer e do Bem-Intervir, estes encontros lembram-me episódios do
“Alô, Alô”, onde espero sempre que me apareça numa das tertúlias
uma francesa de gabardine a sussurrar-me em tom conspirativo: I only
say this once!
Todas as Interequipas têm um tema. Todas me deixam a conspirar
sozinha, com os meus botões. Todas me fazem questionar o que faço
e como o faço. Todas me deixam um ou outro momento marcado para
a eternidade. Esta , que se realizou no sossego de um monte rural,
em data que não posso especificar (para que os formulários das candidaturas cumpram os requisitos), teve como tema: “Para a
Construção de um Pensamento Estratégico”.
Falou-se e muito sobre a “Cidadania no exercício da profissão” e
sobre o “Desenvolvimento Local e Periferias Urbanas”. Como não me
proponho nesta história a escrever o Formulário A38, deixo esse relatório para outro dia e outros espaços. O que escrevo nesta história é o
que retenho enquanto profissional, mas sobretudo enquanto pessoa
desassossegada e que teima em resistir à formatação social. Nesta
história fica o Formulário A39…
Alínea a) – Fazer dos obstáculos, recursos
Diz-se que devemos aproveitar as sinergias dos intervenientes para
construir projectos. Que devemos ter objectivos comuns. Evitar o conflito a qualquer preço. Rentabilizar recursos, é o lema das parcerias.
Nas nossas cabeças isto pressupõe caminharmos juntos…
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Algures no distrito de Portalegre, aqui há uns anos atrás, dinamizavase um projecto de formação profissional com a comunidade cigana. Os
homens ciganos frequentavam um curso de pintura, que lhes
assegurava o rendimento mínimo. Impôs-se a concretização dos
ensinamentos. Ora o posto da GNR local precisava de ser caiado.
Foi-lhes proposto que os ciganos o pintassem. O comandante entrou
em parafuso: “E as armas? A sala das armas?” Após intensas
negociações, mais difíceis de gerir para o lado das forças de
segurança, a iniciativa aconteceu. O posto foi caiado e o dia terminou
com um convívio entre ciganos e GNRs. Pelo meio, o comandante a
dizer, nervoso: “Mas aqui há ciganos!” E o responsável pelo projecto a
responder-lhe: “Mas aqui há GNRs!!!”…
Alínea b) – Navegação à vista em vez de navegação cartográfica
Para fazermos o nosso trabalho precisamos muitas vezes de nos
candidatarmos a financiamentos. Preenchemos formulários, com
campos bem definidos, que nos limitam o número de caracteres. E não
só… Definimos objectivos. Estabelecemos indicadores de avaliação.
Sabemos o que queremos e onde queremos chegar. Se chegarmos lá
(onde?, que já me perdi…) temos o dinheirito para fazer as acções e
beneficiar as populações-alvo.
As acções pressupõem o envolvimento das comunidades. O trabalho
em proximidade. A construção conjunta de um projecto. A participação
das pessoas. Como pode estar isto definido a priori? Se o caminho se
vai fazendo, adaptando à medida das necessidades, dos sentires, dos
afectos?
Pegue-se no exemplo dos projectos de inserção do rendimento
mínimo. As famílias recebem o subsídio e acordam um plano de inserção, definido antes! Anula-se não só a individualidade de cada pessoa,
como o seu contributo único para o todo social.
Contava uma das participantes que, num dia mais desassossegado,
decidiu enviar para a União Europeia o relatório de execução de um
projecto de acordo com o que efectivamente tinha acontecido,
valorizando as estratégias e os resultados qualitativos, em total
incumprimento com os requisitos do formulário exigido. Passaram dois
anos e ainda ninguém pediu justificações… Alguém lê o que
escrevemos?
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Alínea c) – O Homem é um Animal Político
Exercemos o direito de voto. Elegemos representantes. Que definem
os formulários que nos orientam a vida. A abstenção e os “brancos”
sobem. Não queremos saber da política?
Assistimos hoje a um desaparecimento dos espaços de discussão. A
construção de alternativas de pensamento reduz-se aos espaços
criados pela política partidária. Como exercer activa e efectivamente a
nossa cidadania? Como criar espaços de democracia participada?
A política faz parte de nós. Somos animais sociais. O nosso
desenvolvimento acontece na comunicação com os outros. Como dar
sustentabilidade a movimentos de participação cidadã? Uma das
propostas é exigir o financiamento por parte da democracia
representativa. Isto faz sentido? Não ficaremos reféns dos seus
formulários?
Aproveitar os corredores de liberdade e dar expressão ao animal
político que há em nós…
Disposições (Quase) Finais
Estas são as alíneas que me apetece escrever no momento. Conto
convosco, resistentes da formatação social, para continuarmos o
preenchimento deste Formulário A39. E já agora, a talho de foice:
democracia participativa ou participada?
Destes dois dias de reflexão alucinante, retenho a expressão dita por
alguém numa das tertúlias e que, suspeito, acompanhará o resto dos
meus dias:
“Se não puderes ajudar, atrapalha. Afinal, o importante é
participar!”

Por: Vanda Narciso
Publicado em: La Payita, a 31 de julho de 2009
(http://pachadrom.blogspot.pt/2009/07/o-formulario-a39.html)

ESPECIAL INTEREQUIPAS - REFLEXÕES

O “RECÉM PARTICIPANTE NESTAS ANDANÇAS”
Assumindo que sou eu o “recém participante nestas andanças”, não
quis deixar de responder a este desafio directo.
Esta experiência foi uma espécie de Módulo de Iniciação ao
Desassossego.
Curioso e a tentar compreender a dinâmica da iniciativa, procurei
escutar e ser receptor da partilha de experiências e vivências.
Não aguardei a chegada da Sra. da Gabardina pois, em alguns
momentos, senti-me como se estivesse numa célula da Resistência.
(Mas confesso que ainda olhei para os lados a ver quando chegaria o
Morpheus com um comprimido azul e outro vermelho dando-me a
escolher se queria entrar na Matrix!)
Foi agradável saber que há mais pessoas insatisfeitas, que
questionam. Por outro lado, é lamentável a existência dos motivos
que originam essa insatisfação. Constatar que de Norte a Sul do País
e durante anos e anos e anos e anos… se continua a falar dos
mesmos problemas:
Das parcerias que não são parceiras, ainda que o sejam no formulário
L56; A39 ou o que lhe quisermos chamar, ou num qualquer protocolo.
Parcerias que nem sequer sabem o que significa o conceito,
alinhadas unicamente em interesses próprios.
Dos projectos que nada projectam ou então projectam mal e para onde são apenas projectados fundos. Projectos que terminam sempre
com lindas projecções de números e estatísticas ao sabor colorido de
belíssimos e animadíssimos gráficos de barras. Números. Sempre os
números, esse grande indicador de sucesso!
Da burocracia, dos relatórios sobre relatórios, sobre pareceres de
relatórios de pareceres que já não se sabe a quem pareceu e o que
pareceu.
Dos estudos que estudam exactamente o mesmo que o outro
estudou, que ninguém implementou até que o estudo seguinte vem
dizer exactamente o mesmo e apresentar dados estatísticos para
reforçar e corroborar as afirmações das problemáticas e depois surge
o relatório e o parecer…
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Quando no encontro foi dito que se iria falar de política, senti um
formigueiro que me fez contorcer na cadeira. Apaziguei-me quando
percebi que se tratava da política numa outra dimensão, naquela que
está inerente ao ser humano. Apaziguei-me, mas permaneci inquieto.
Não gosto de política, cada vez menos gosto menos. Um total
desencanto. Mas não a posso ignorar, infelizmente, porque está
intimamente interligada com a minha vida, com a vida de todos nós.
E isso incomoda-me, na medida em que poucos colocam à frente
interesses de poucos, em detrimento do interesse de todos, como
seria esperado. Porque perdem demasiado tempo e gastam
demasiadas energias em guerras e jogos de poder, que não priorizam os interesses daqueles que os elegeram. Porque nos tornam
meros peões num jogo de xadrez em que não desejamos participar.
Pelo menos eu dispensava.
Elegem-se governantes com votos de confiança, tanta vez traída,
gorada, que só resta desconfiança.
Se uma expressão me ficou deste encontro em Azaruja, foi:
“Corredores de Liberdade”.
Por isso, reservo este para mim e dispenso a política e, sobretudo, a
politiquice.
E falando em “Corredores de Liberdade”, tentamos ser caminhantes
pacientes nesses corredores ainda que, por vezes, gostássemos de
ser corredores naqueles corredores, acelerando os processos de
mudança. Não sei o que é preferível ou mais eficaz, se Revolução
(que leve à Evolução) ou o jogo paciente de alinhar com o sistema
para o fazer desalinhar, recorrendo às suas falhas e omissões. Não
sei.
Também não sei qual é a minha “pinta”, mas vagueio entre a Crença
e a Descrença; a Esperança e a falta dela. Como naquela lenda
índia, depende de qual delas alimento. Por isso “tem dias” de
encanto e de desencanto.
Por: Luís Brandão

Publicado em: La Payita, a 4 de agosto de 2009
(http://pachadrom.blogspot.pt/2009/07/o-formulario-a39.html)
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QUE FORÇA É ESSA
Vi-te a trabalhar o dia inteiro
construir as cidades pr´ós outros
carregar pedras, desperdiçar
muita força p´ra pouco dinheiro
Vi-te a trabalhar o dia inteiro
Muita força p´ra pouco dinheiro
Que força é essa
que força é essa
que trazes nos braços
que só te serve para obedecer
que só te manda obedecer
Que força é essa, amigo
que força é essa, amigo
que te põe de bem com outros
e de mal contigo
Que força é essa, amigo
Que força é essa, amigo
Que força é essa, amigo
Não me digas que não me compr´endes
quando os dias se tornam azedos
não me digas que nunca sentiste
uma força a crescer-te nos dedos
e uma raiva a nascer-te nos dentes
Não me digas que não me compr´endes
(Que força...)
(Vi-te a trabalhar...)
Que força é essa
que força é essa
que trazes nos braços
que só te serve para obedecer
que só te manda obedecer
Que força é essa, amigo
que força é essa, amigo
que te põe de bem com outros
e de mal contigo
Que força é essa, amigo
Que força é essa, amigo
Que força é essa, amigo
Que força é essa, amigo
Sérgio Godinho
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Dar espaço ao local, tempo à sua afirmação, poder ao seu poder...
O ICE - Instituto das Comunidades Educativas - é uma associação de
âmbito nacional, de utilidade pública sem fins lucrativos, com o estatuto de
ONGD e sede em Setúbal. Constituído a 15 de Julho de 1992, é o
resultado da confluência de projetos de intervenção e do envolvimento e
articulação de autarquias, instituições académicas, personalidades ligadas
à cultura e educação e diferentes ONG's.
Morada:
Rua do Moinho, nº 1 - R/C
D11, Bairro da Bela Vista,
2910-614 Setúbal

Coordenadas GPS:
38.521673, -8.865575
Link para localização:
http://goo.gl/maps/1ewnR

Tem como finalidades a organização, gestão, animação e apoio a projetos
de intervenção, investigação e desenvolvimento, no âmbito educativo,
cultural, social e económico.
Ao longo da sua existência tem desenvolvido projetos apoiados por
programas de financiamento europeus (GRUNDVIG, SOCRATES, EQUAL,
POEFDS) e nacionais (Luta contra a Pobreza, Ser Criança; SIQE) a
maioria dos quais como entidade interlocutora/promotora.
As investigações que conduz traduzem-se num significativo número de
publicações com contributos no domínio da formação, da educação, do
desenvolvimento local e da animação comunitária.

Tel:
265 783 006
Correio eletrónico:
alternativa.ice@gmail.com
Website:

http://www.iceweb.org/

Anima várias redes de parceria onde se acham implicadas autarquias,
coletividades, associações, escolas, universidades e serviços públicos.
Cerca de 80% do seu volume de trabalho é assegurado em regime de
voluntariado.
Adota como princípios e traços de especificidade:
 Elege, como objeto privilegiado de intervenção, a comunidade local, na

perspetiva da sua afirmação e desenvolvimento.
 Estrutura da sociedade civil, o ICE define como principal objetivo e razão

de ser o combate contra a exclusão social, promove a cultura educativa e
o desenvolvimento integrado local em Portugal - combate a que se
associa a solidariedade de princípio com as problemáticas do
desenvolvimento e educação dos países de língua oficial portuguesa,
bem como o intercâmbio e a articulação com projetos e instituições de
desenvolvimento local e educativo da Europa.
 Trabalha

a dimensão educativa, enquanto vertente de um
desenvolvimento que só pode ser integrado e sistémico. E entende como
dimensão educativa os níveis de educação formal, não formal e informal,
considerados na sua interdependência mas também na sua autonomia
relativa.

 Assume o reconhecimento e a recuperação da diferença que a

diversidade implica.
Aos Sócios e Amigos do ICE

APOIAR FINANCEIRAMENTE O ICE SEM GASTAR UM CÊNTIMO!!!
Basta, para o efeito, quando da declaração de rendimentos - IRS, preencher no Anexo H - Quadro 9

