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UN DÍA DE MAIO, 100 
ANOS DESPOIS DA MORTE 
DE GINER DE LOS RÍOS...

O día 14 de maio do 2015, des-
pois de anos de formación e 
aprendizaxe, cen anos despois 
da morte de Giner de los Ríos, 
inaugurouse en Valencia a pri-
meira edición da “Escola de 
Pensamento Libre” (EPL), unha 
experiencia pioneira no eido 
da educación non formal, na 
que se traslada o proxecto pe-
dagóxico da Filosofía para Ne-
nos e Nenas (FpN) a un campo 
de exclusión social e cognitiva: 
o das persoas adultas con disca-
pacidade intelectual e do des-
envolvemento (DID). O claustro 

estaba composto, nesta primei-
ra edición, por cinco profesores, 
un deles con discapacidade in-
telectual, coordinados por Fáti-
ma Álvarez, Juan Carlos Morcillo 
e Chema Sánchez. Os primeiros 
alumnos, un grupo de persoas 
con DID acompañados nalgúns 
casos pola súa persoa de apoio. 
As materias: Pensamento Críti-
co, Educación Emocional e Edu-
cación en Valores.

Na historia recente da cidade, 
do país e mesmo -por que non- 
do continente, ninguén se tiña 
atrevido a cualificar as persoas 
con DID como auténticos “filó-
sofos”, seres libres e pensantes, 
capaces de “dar a luz” as mello-

Escola de 
pensamento 
libre. Viaxe 
á utopía 
posible

“No hay camino. Se hace camino al andar”

Antonio Machado
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res ideas, que serán a base do 
seu apoderamento e autodeter-
minación.

BREVE HISTORIA DUNHA 
VIAXE CON UTOPÍA DE 
FONDO

A EPL é un paso máis na “viaxe” 
que se iniciou no ano 2008 den-
tro do denominado “programa 
de autoxestores” que tentaba 
darlles protagonismo ás persoas 
con DID. Naquel ano o respon-
sable desta acción, Juan Carlos 
Morcillo, e o profesor de Filo-
sofía Chema Sánchez presenta-
ron un plan de “pensamento” 
co obxectivo de formar “per-
soas de apoio” en metodoloxías 
de carácter inclusivo que propi-
ciasen o descubrimento das ca-
pacidades e os potenciais das 
persoas con DID. Aprender a 
pensar, expresar emocións ou 
descubrir valores eran obxecti-
vos que consideraban necesa-
rio tratar dende unha perspecti-
va crítica, creativa e coidadosa. 
As persoas de apoio puñan 
en práctica nos seus centros o 
aprendido nestas formacións 
e informaban do impacto obti-
do. A experiencia foi presenta-
da por Chema Sánchez no ano 
2011 nun libro editado por Pirá-
mide. Mesmo o título é signifi-
cativo: Pensamiento libre para 
personas con discapacidad in-
telectual (Sánchez Alcón, 2011).

No ano 2013 dáse o paso a for-
mar directamente persoas con 
DID. Vaise perfilando o proxec-
to ata que no 2015 comeza pro-
piamente a EPL a través da co-
laboración entre o Centro de 
Filosofía para Nenos e Nenas da 
Comunidade Valenciana e Plena 
Inclusión-Comunidad Valencia-
na. Actualmente a EPL ten en-
tidade propia como Asociación.

PRESENTE E FUTURO DA 
ESCOLA DE PENSAMENTO 
LIBRE

A utopía fíxose realidade. Pasa-
ron xa catro edicións. Cada ano 
natural un novo grupo de alum-
nos -formado nun 70% por per-

soas con DID e nun 30% por 
persoas de apoio, familiares e 
cidadanía en xeral- comparte 
mensualmente unha xornada 
completa para gozar do seu de-
reito a pensar. Un valor esencial 
é a aposta por un claustro inclu-
sivo: sempre se conta con pro-
fesorado con DID que se aden-
tra na dinamización de sesións 
traballando a carón do resto do 
claustro. Este profesorado é mo-
tor e referente para o alumnado 
na súa andaina cara ao apode-
ramento e a autodeterminación. 

O traballo da EPL non se limi-
tou ás xornadas, senón que se 
foi estendendo á elaboración de 
material propio, á conexión con 
centros educativos e outras or-
ganizacións a través de obradoi-
ros de presentación, á participa-
ción en congresos, á elaboración 
de artigos, á colaboración con 
proxectos de investigación de 
distintas universidades, á crea-
ción de ferramentas de avalia-
ción etc. O horizonte da EPL é a 
creación dunha rede de escolas 
de diálogo. Nesta liña, titoriza, 
dende 2017, unha pilotaxe na 
que participan distintas comuni-
dades autónomas que avanzan 
cara á súa propia Escola.
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PENSAMENTO E 
PENSADORES DA EPL

Nesta escola que facilita o pen-
samento, os mellores indicado-
res son sempre as ideas, pre-
guntas e diálogos que xorden 
dos participantes. Así, lembra-
mos como Marina concluíu que 
a educación é igual á suma de 
“ferramentas máis cariño”; can-
do Luis José dixo que “valen-
tes son os que apoian aos valen-
tes”; ou cando Fran exclamou: 
“Son dependente e a moi-
ta honra! Témolo que defender 
coa cabeza ben alta!”

Igualmente atopamos centos de 
magníficas preguntas: “Por que 
é tan difícil ser un mesmo?” (Ju-
lio), “Por que hai que facer moi-
to esforzo para convencer?” 
(Jose); “Todos temos un lími-
te? (Javi), pero non para soñar” 
(Mireia). O colofón desta breve 
mostra podería ser a frase de 
Guillermo: “Esta escola é coma 
un xardín botánico: cada quen 
medra ao seu ritmo”.

A EPL EN GALICIA

O equipo da Área Social de Ple-
na Inclusión de Galicia (Moisés 
Lamigueiro, Loli Portela e Lolo 
Seoane) tivo noticia do traba-
llo que se estaba a desenvol-
ver en Valencia e contactou cos 
seus responsables para tentar 
de lanzar o proxecto aquí. Xe-
nerosamente, remitíronos ao 
grupo de FpN de Galicia e ti-
vemos unha primeira xuntanza 

na que se estableceron as ba-
ses dunha posible colaboración. 
Fomos convidados a un encon-
tro de Autoxestores en San-
tiago e alá tivemos ocasión de 
presentar o proxecto de FpN 
con catro obradoiros diferentes. 
Quedamos impactadas pola ca-
lidade da participación das per-
soas asistentes e polo interese 
que puxeron na proposta que 
lles fixemos. Así que decidimos 
conxuntamente comezar con al-
gunha actividade na liña do tra-
ballo dos compañeiros valencia-
nos.

Así as cousas, unha vez ao mes, 
en Santiago, entre as 16 e as 19 
horas, funciona a EPL de Gali-
cia. Un grupo de arredor de 30 
participantes (persoas con dis-
capacidade, persoal de apoio 
e mesmo familiares) xuntámo-
nos para pensar, dialogar, ex-
plorar, investigar… A primeira 
sorpresa ocorreu ao rematar un 
dos obradoiros. Eran as sete da 
tarde. Levabamos tres horas de 
traballo intenso. Cando o ani-
mador comunica que é hora de 
finalizar, a resposta case unáni-
me da asistencia é unha excla-
mación de frustración… querían 
continuar! Outros datos relevan-
tes teñen que ver con algúns co-
mentarios das persoas de apoio: 
varias delas contáronnos que se 
viran sorprendidas polas inter-
vencións das persoas que acom-
pañan. Non eran conscientes da 
capacidade que tiñan de produ-
cir esas reflexións, seguramente 

porque na súa actividade cotiá 
non existe un espazo onde iso 
poida ocorrer. Na EPL o obxec-
tivo prioritario é que calque-
ra teña ocasión de dicir e “di-
cirse”. E o estilo de traballo da 
FpN é óptimo para crear a con-
torna para que isto ocorra.

Manuel é un cronista fiel que es-
cribe unhas minuciosas actas de 
cada unha das sesións e reco-
lleu como Pilar, outra compañei-
ra, resumiu perfectamente cal é 
o segredo: “hai que pensar co 
corazón!”. Aí andamos.


