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Sabe o que é um livro cartonero? 

A história das editoras cartoneras começa com um toque de fábula trágica.

Era uma vez um país abaixo da famosa linha do Equador mergulhado em mais 
uma de suas costumeiras crises cíclicas. É o contexto no qual emerge a 
primeira editora cartonera do mundo; hoje calcula-se que funcionam mais de 
150 no mapa do planeta.


Criadas por pequenos grupos de pessoas ligadas ao fazer literário e cultural, 
em certos casos também a coletivos com preocupações políticas e sociais, as 
editoras cartoneras funcionam muitas vezes como propostas de intervenção 
para lançar vozes e linguagens de sujeitos sempre silenciados, para tornar a 
escrita e a leitura práticas de maior incidência na vida quotidiana, sobretudo 
entre setores que historicamente estiveram à margem da cultura letrada.


Estes livros levam-nos para o mundo da economia solidária e das alternativas 
económicas, mas sobretudo para a área da democratização do livro. São 
fabricados – em parte – de modo artesanal e as suas capas são de cartão 
reutilizado, fazendo com que cada livro seja um exemplar único.


____________________________________________


Este livro cartonero foi criado coletiva e manualmente.


Os seus conteúdos foram criados por um grupo de pessoas pertencentes à 
Comunidade Sinergias ED. A sua encadernação foi realizada em Lisboa, no 
âmbito do Festival Umundu Lx 2022, pelas pessoas participantes de um 
workshop cartonero dinamizado na UMAR a 21 de outubro de 2022.


Saiba mais sobre a Pachamama Editora Cartonera em www.sinergiased.org.  

3



4



ÍNDICE 

INTRODUÇÃO………………………………………………..………… 7


1º PASSO - ONDE TUDO COMEÇOU PARA MIM? ..……………… 9


2º PASSO - A MINHA DEFINIÇÃO ……………….………………….15


3º PASSO - A UTOPIA…..……………………………………………. 25


5



6



INTRODUÇÃO 

Nesta primeira edição da Coleção “Diz-me Tu”, o 
caminho é feito com o conceito Bem Comum.


Pensamos, aqui, os conceitos como malas que levamos 
connosco. Entram na nossa vida, quando pegamos 
nelas...  Algumas são mochilas coladas às costas que 
levam tudo o que é essencial e, por isso mesmo, esta 
coleção chama-se "Diz-me tu". Afinal, só cada pessoa 
saberá o que a sua mala-conceito traz lá dentro e que 
caminho quer percorrer com ela na mão ou às costas.


Para esta primeira caminhada “Diz-me tu”, inspirámo-
nos no recurso Construir Alternativas - Propostas 
pedagógicas para promover a reflexão e a mobilização 
para a Transformação Social (disponível em 
www.projetoalternativas.org), do projeto Alternativas 
desenvolvido pela parceria FGS, FEC, CooLabora, Rede 
Inducar e Politécnico de Leiria e que teve co-
financiamento do Camões - Instituto da Cooperação e 
da Língua. 


A proposta para 'dizermos' o conceito Bem Comum, 
surge através de um caminho de 3 passos para 
pegarmos nesta mala-conceito. O objetivo é fazer 
caminho para a frente. E deste livro, saltar para o mundo 
e transformá-lo no sentido do Bem Comum!


Diz-me tu e vamos caminhar! 
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1º Passo


Onde tudo 
começou


para mim?





 


 

10

Quando e onde ouviste falar 
pela primeira vez 
de Bem Comum?

Se esta é a primeira vez

que ouves, perfeito!!!

Este é o início

de uma longa caminhada!
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Que pessoas já ouviste 
falar sobre Bem Comum? 

Quem é que te ensinou algo 
sobre este tema? 

Pode a natureza ensinar-te algo 
sobre o Bem Comum?



13



14






15

2º Passo


A minha

definição
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O que é para ti …. 
o Bem Comum?
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Escreve tantas palavras quantas as que te vierem à cabeça. 
Isso ajuda a perceber qual é a tua mala-conceito.
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Constrói  
uma família de imagens 
à volta de Bem Comum

Bem

Comum
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Nem toda a gente pensa igual. 
Que outras visões de Bem Comum, além da tua, 
achas que existem no mundo? 

O que poderias aprender com elas? 
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Faz uma pesquisa, lê mais e discute com outras pessoas.



Devem todos os países e comunidades

partilhar um Bem Comum universal? 

Quem deve definir esta visão de Bem 
Comum?
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Para refletires contigo 
Para refletires com outras pessoas…… 



Existe alguma comunidade

que não precise de Bem Comum?


Quais os obstáculos

que dificultam a construção

do Bem Comum?


Como é que

as pessoas, as comunidades,

as empresas, o estado 
podem promover o Bem Comum?
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3º Passo


A Utopia
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Imagina o teu bairro 
se o Bem Comum 
fosse o seu princípio fundador



Como seriam as ruas e o ambiente?

Como seriam as relações entre pessoas?


E as relações entre pessoas e a natureza?

Como seriam os negócios?


Como seria a educação e a escola?

Que espaços existiram?


Como seriam os edifícios?
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Esta seria utilizada em todos os bairros 
onde o Bem Comum fosse o princípio fundador.
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Desenha a bandeira 
do Bem Comum
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Escreve um poema 
que te inspire 
na construção do Bem Comum 
no teu bairro
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Se quiseres, pode ser um Manifesto que podes escrever num 
grande pedaço de cartão e afixar à janela. 

Partilha ideias simples que possas implementar no dia-a-dia.
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