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Esta comunicação baseia-se nas experiências e reflexões do autor sobre a 

actividade que exerceu em organizações como o SAAL, Sistema de Apoio Ambulatório 

Local, onde praticou animação e apoio a processos de auto organização de populações 

de bairros de lata nas suas reivindicações em torno da habitação e do urbanismo, bem 

como em colectividades populares de cultura e recreio, na criação de grupos de 

animação cultural e de teatro amador e no actual processo de reanimação de uma 

antiga e moribunda Biblioteca de Trabalhadores. 

A pratica e respectivas considerações sobre todos os processos deste tipo em 

que me tenho envolvido ao longo de vários anos levaram-me a diversas conclusões no 

que se refere aos processos de organização autónoma. Nos dias de hoje, quando se 

abate um largo desânimo sobre as camadas populares de toda a parte, encontramos, 

numa cidade como Lisboa e seus subúrbios, mil e uma solicitações de consumo e 

afirmação através do recurso ao crédito, do estatuto e da posse, isto enquanto grande 

parte da população luta pela sobrevivência e outra parte afadiga-se em seguir a moda e 

o bem parecer, num país pobre, onde os padrões médios de consumo são reduzidos e 

as assimetrias se acentuam e a autonomia individual e comunitária é esmagada através 

de meios poderosos, face aos quais as resistências individuais e de grupo pouco ou nada 

conseguem opor. 

Quando todos somos submersos por uma poderosa onda de modernice e bem 

parecer, os resistentes de sempre, aqueles que preconizam uma forma diferente de 

viver, baseada na entreajuda, no apoio mútuo e na auto organização, nas actividades 

lúdicas e culturais a uma escala humana, fazem papel de abencerragens, perdidos no 

tempo, sem perfilharem o ponto vista dominante do salve-se quem puder e da cultura 

de massas, do lucro e do domínio, da sociedade do espectáculo que espectaculariza o 

nosso quotidiano, que reduz a nada a iniciativa individual e comunitária, a menos que se 

traduza em lucro. 

Pese embora este clima adverso, não só se mantém a resistência activa ao 

domínio universal do lucro, do espectáculo, da monetarização da vida e da hierarquia, 

como há mesmo pessoas - particularmente jovens - que, despertados para as 



actividades sociais através do acesso ao conhecimento, da sensibilidade ou da revolta, 

não se revêm na massa informe e sem vínculos com que os diferentes poderes nos 

pretendem manietar. 

Estes jovens recusam a cultura do efémero, neutralizadora da diversidade em 

que nos procuram aprisionar e buscam saídas que lhes permitam a afirmação da sua 

individualidade e a construção de relações baseadas na amizade e não na ganância, na 

"esperteza saloia", que possibilitem o estabelecimento de vínculos pessoais e sociais 

perenes, a socialização em ambiente mais sadio, fora da massa redutora e longe da 

castradora escravatura do deus dinheiro. 

Quando as antigas actividades culturais das agremiações, as reivindicações locais 

e o acesso ao saber e ao divertimento são submersas pela onda avassaladora do 

espectáculo, do lucro e da absorção d pela massa anónima, alguns reagem e procuram 

encontrar formas de actividade que lhes permitam manter e afirmar a sua 

individualidade. Muitas dessas pessoas aproximam-se de actividade sociais de vária 

índole e vêem reflectida a sua personalidade de forma livre e não hierarquizada e 

espartilhada como acontece nos organismos estatais, nas empresas, nos partidos e na 

generalidade das actividades instituídas. No meu entender, trata-se, em primeiro lugar, 

de agrupar alguns desses indivíduos - necessariamente em número reduzido - que, 

tendo como ponto de partido um objectivo comum, de carácter social, cultural ou 

reivindicativo, possuem afinidades e partilham conceitos de entreajuda e a ambição de 

se organizarem sob formas autónomas e não hierarquizadas. Nesta sequência, importa 

definir, com segurança, os objectivos, reforçando os laços de conhecimento e amizade 

dos iniciadores do projecto que, desde logo, terão de se despir de quaisquer pretensões 

de direcção, hegemonia ou poder. A relação não hierarquizada, horizontal, a decisão e 

medidas para a acção têm de ser tomadas pelo colectivo, desde os primeiros momentos 

organizativos. 

Uma vez estabelecidos os fins e reforçados os laços de amizade e entreajuda 

entre os seus membros, criadas que são as formas mais adequadas de organização, de 

acordo com os próprios elementos, definidos os objectivos, as etapas esboçadas e as 

condicionantes externas e internas identificadas, trata-se de expôr o Projecto de forma a 

concitar a aderência de outros indivíduos. 



Entre os amigos e conhecidos, aqueles com quem o grupo mantém afinidades de, estilo 

e /ou objectivos, alguns haverá que se sintam motivados em embarcar em semelhante 

aventura, que nos garante apenas a certeza de estarmos vivos e não sermos 

constrangidos senão pelos nossos desejos e limitações, num apelo à revoltaa lúcida e à 

actividade criativa e auto organizada. 

Nesta altura, atingido o patamar desejável, preparam-se as primeiras actividades 

dirigidas ao exterior. Encontrado o espaço fisico e psicológico para a realização das 

actividades definidas colectivamente dá-se a conhecer publicamente o Projecto já 

estabelecido através da discussão assemblária e incentiva-se os convidados das 

primeiras realizações públicas a participar. Para tudo isto é fundamental dar-se a 

conhecer a essas pessoas, potenciais participantes na acção, por palavras e, sobretudo, 

por actos, que se trata de actividades baseadas na auto organização e na participação 

livre de todos os intervenientes, onde não se busca o poder mas sim a cooperação, 

desenvolvendo a auto estima e a consideração entre seus membros. Contudo, importa 

salientar, que tão importantes como os objectivos são os métodos a adoptar e que estes 

visam, numa auto-educação contínua, congregar livremente aderentes com vista a um 

objectivo claramente definido em colectivo. Assim os métodos baseiam-se na auto 

organização, na decisão colectiva, no repúdio da hierarquia, como atitudes fundamentais 

para um desenvolvimento orgânico do colectivo. São esses métodos que podem 

constituir uma forma de atracção para pessoas saturadas de chefes e directrizes 

emanadas de cima, da hipocrisia da política e das hierarquias, indivíduos que procuram 

fugir da miséria do quotidiano, da sobrevivência rotineira e da servidão do dinheiro. 

Desta forma, o acesso a formas organizativas baseadas na decisão colectiva, na 

democracia directa, pode e deve constituir um estímulo para as inúmeras pessoas 

agoniadas e revoltadas com o mesquinho quotidiano que a sociedade do espectáculo 

proporciona. 

Trata-se, então, de criar laços e relações laços vivenciais opostos àqueles que 

nos constrangem no nosso quotidiano, através da criação de áreas de entreajuda e 

apoio mútuo onde cada um afirma as suas capacidades e participa criativamente nas 

actividades; onde se fomenta a participação e o espírito crítico; onde a liberdade e a 

amizade não são meras expressões propagandísticas e publicitárias, mas sim conceitos 

sentidos e vividos fraternalmente, através de uma prática e reflexões renovadas e 



colectivas; . onde a participação de todos é incentivada e desejada de forma a crescer 

através de laços, teias, cumplicidades, afinidades e companheiri sinos, que se 

desenvolvem harmoniosamente de modo natural e em plena liberdade responsável. 

Nesta linha de pensamento e acção é incentivada a critica para ultrapassar deficiências, 

naturais em quem não está habituado a agir sem ser coagido, para desenvolver em de 

cada um dos elementos o espírito de acção comum e reforçar o espírito de iniciativa 

baseada na liberdade, na igualdade de direitos e deveres e na auto organização. 

Assim, sem chefes, nem poderes estabelecidos o grupo desenvolve-se, 

agregando aos elementos iniciais novas pessoas, novas ideias e novas actividades. 

Inseridos no espirito essencial da democracia directa, adequados objectivos 

estabelecidos - que são enriquecidos a cada momento - todos os elementos 

desenvolvem laços fraternos de solidariedade em torno das metas por eles mesmos 

estabelecidas. 

Nesta conformidade não há elementos antigos ou novos, mas sim pessoas que 

se revêem no Projecto e pretendem concretizá-lo, enriquecendo-o e alargando-o com 

as suas ideias e práticas. 

Desta forma todos têm condições para actuar, não são estabelecidas hierarquias 

de qualquer espécie, procura-se incentivar a participação de todos nas diferentes 

tarefas e a decidir em conjunto A única obrigatoriedade é aquela que resulta da 

assumção das responsabilidades que cada um aceita assumir e as inerentes tarefas de 

que se incumbiu, de acordo com as suas capacidades e possibilidades. 

Deste modo, delineadas que são as diferentes actividades, de acordo com o 

espírito reivindicativo, social, cultural ou outro, definido pelo colectivo, são criados 

diversos grupos para cada uma delas, que se responsabilizam pela execução das tarefas 

cometidas assembleariamente. Nas reuniões do colectivo geral todas as actividades são 

discutidas estabelecidas metas que os diferentes sectores procurarão levar à prática, 

contando sempre que necessário e desejável com o apoio dos restantes membros. 

Todos os que chegam e o desejem participam por sua própria iniciativa. Como forma de 

evitar o possível embrutecimento da especialização é promovida e desejável a rotação 

de tarefas entre as diversas pessoas. Por fim, não sendo uma conclusão definitiva nem 

exaustiva, refere-se que as reuniões do colectivo tratam não só dos aspectos 

organizativos internos, como das formas de conseguir atingir os objectivos definidos, 



bem como_ de análises teóricas, pois que se trata de um grupo aberto, onde se 

pretende e põe em prática a democracia directa. E para evitar o seu atrofiamento e 

possível autofagia e narcisismo, o colectivo leva à prática iniciativas viradas para o 

exterior. 

Assim levam-se a efeito iniciativas públicas na sede do colectivo, que se 

publicitam de forma a interessar pessoas com as quais se encontram afinidades. 

Por outro lado, numa fase já mais consolidada, promover-se-á o contacto 

directo, procurando o relacionamento quer com a zona circundante quer com os 

colectivos de índole semelhante ou que busquem as mesmas finalidades. 

E por fim, num estádio ulterior, procurar-se-á criar formas de cooperação com os 

vizinhos e colectivos congéneres, sem nunca perder de vista que o órgão decisório e 

vinculativo é a assembleia que fomentará e defenderá a associação federal, dando como 

exemplo o nosso próprio caso. Como é bom de ver, todo este trabalho programático e 

de acção, não se esgota nestas linhas e não tenho a vã pretensão de Ter criado uma 

síntese que englobe toda a complexa dimensão de um projecto auto organizado, nem 

tão pouco aborde todas as variáveis possíveis quando entramos na teia complexa de 

comportamentos e humores tão comum ao ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 


