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D O C U M E N T O  S Í N T E S E  

APRESENTAÇÃO 

 

Esse documento de trabalho foi elaborado, em diálogo com os acordos estabelecidos 

na Equipe de Coordenação Estratégica Ampliada do CEAAL (ECE – A). Reúne as principais 

contribuições que foram realizadas nos eixos temáticos, formados por integrantes das 

organizações e associados/as individuais que integram o CEAAL, como parte do processo de 

preparação para a Assembleia Geral do CEAAL, que ocorrerá de 18 a 20 de novembro de 

2021, em formato virtual.  

 

Foi sendo construído como um documento síntese, mas que segue provocando para a 

continuidade das construções coletivas, diálogos e debates, tão necessários para se 

compreender as expressões das Educações Populares existentes, e sendo uma contribuição 

para nossas discussões e definições do próximo período. 

 

Está organizado em cinco momentos. O primeiro, traz a memória do processo que 

fora realizado e que originou a produção deste documento. No segundo temos uma 

“Contextualização das Educações Populares de, en e para América Latina e Caribe”, de 

modo a ser uma possível análise crítica de nossa região, território de nossas diversas 

experiências de educações populares. No terceiro momento temos a construção de um 

“Marco de Referência Conceitual”, que fora produzido a partir da identificação dos 

principais conceitos-chave que apareceram nos documentos produzidos pelos eixos. No 

quarto momento, se apresenta uma proposição de “Desafios políticos, linhas 

programáticas, orientações e ações”, para a consolidação de nosso Movimento de 

Educadores e Educadoras Populares. Por último, a comissão de síntese apresenta um pequeno 

texto, contendo algumas questões e provocações para que os coletivos nacionais e grupos de 

trabalho possam dialogar, de maneira que, quando da realização de nossa Assembleia Geral, 

possamos avançar no acúmulo de forma coletiva. 
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I - RUMO A ASSEMBLEIA GERAL - CEAAL: CAMINHO E MEMÓRIA DA 

PRODUÇÃO COLETIVA E EM MOVIMENTO  

Desde meados de 2020, depois de nossa Assembleia Extraordinária Virtual 

constituímos a Equipe de Coordenação Estratégica Ampliada do CEAAL (ECE A), que é 

formada pelos coletivos nacionais, as coordenações ou pessoas delegadas dos grupos de 

trabalho e pela Equipe de Coordenação Estratégica do CEAAL (ECE). Desde então estamos 

tendo várias reuniões para construir o processo que irá canalizar no Encontro de Formação 

Política e Assembleia Geral do CEAAL em novembro deste ano. 

Com a finalidade de viabilizar um processo de formação de carácter reflexivo, 

participativo, aberto, dinâmico e crítico, que fosse coerente com os princípios do CEAAL, se 

decidiu trabalhar com e partir de eixos prioritários e temáticos, que foram identificados a 

partir dos desafios que enfrentamos como movimento de educadores e educadoras populares 

da América Latina e Caribe e são temas que estão vinculados as problemáticas que temos 

priorizado e considerado estratégicas. 

Os eixos foram sendo construídos com amplitude temática e com um horizonte que 

buscava aprofundar a formação política, afirmando e fortalecendo o CEAAL como 

movimento de educadores e educadoras populares da América Latina e do Caribe, portanto, 

o processo de formação deveria contribuir para a atualização do pensamento e ideário 

freiriano, sendo um fator de mobilização política, incidência e fortalecimento interno. 

 Nesse caminho foi propício e encorajador retomar a ideia de “educações populares”, 

reconhecendo o “tronco” freiriano que nutre e alimenta as diferentes vertentes e as raízes 

históricas da Educação Popular, que tem sido parte de distintos processos educativos, 

libertadores, de distintos sujeitos e em distintos momentos históricos. Ao mesmo tempo, 

como vertente socioeducativa tem sido construído um corpo conceitual próprio, que 

identifica e assume princípios de caráter aberto, “em construção” e em movimento. 

 A partir das reflexões acima indicadas, foram formados os seguintes eixos de 

trabalho:  

1.1 – Educações populares com perspectivas antirracistas, feministas, novas masculinidades 
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e diversidades sexuais.  

1.2 - Educações populares para a formação política e construção de democracia. 

1.3 - Educações populares em EPJA (Educação de Pessoas Jovens e Adultas) e incidência 

em políticas educativas. 

1.4 - Educações populares, justiça econômica e alternativas de economia solidária.  

1.5 - Educações populares, justiça ambiental, defesa dos bens comuns e territórios. 

1.6 – Educações populares que constroem processos de paz, manutenção e progressividade 

dos direitos humanos. 

1.7 – Educações populares e processos alternativos de produção e democratização do 

conhecimento. 

1.8 – Educações populares, processos de comunicação popular e soberania digital. 

1.9 - Educações populares, o cuidado da vida, da preservação da saúde e políticas de 

seguridade social. 

 Como parte do processo metodológico, cada educador e educadora popular das 

entidades associadas, coletivos nacionais e grupos de trabalho teve a oportunidade de se 

inscrever em um ou mais eixos e de fevereiro a julho de 2021, contribuir nos debates, 

reflexões e aportes teóricos. Nos dias 18 e 19 de junho de 2021, cada eixo apresentou seu 

acúmulo em reunião virtual da ECE-A, onde se pontuaram considerações, acréscimos e 

sugestões aos eixos de trabalho que tiveram até o dia 31 de julho de 2021 para finalizar a 

síntese de seus debates e construções. 

 Como resultado, tivemos a produção de nove (09) documentos e se propôs que uma 

comissão de síntese se formasse, com a tarefa de ler todas as produções e propor um 

documento de trabalho que, depois de analisado e discutido em reunião virtual no dia 27 de 

agosto de 2021 da ECE-A, se conformou nesse texto que se apresenta agora. 

  Como parte deste processo de organização, formação política e caminhada até nossa 

Assembleia Geral, em setembro de 2021 tivemos as comemorações, debates e reflexões 

entorno do Centenário do nascimento de Paulo Freire. De 07 a 09 de outubro de 2021 

estaremos envolvidos no Encontro de Formação Política em Popayán, na Colômbia e, de 18 

a 20 de novembro de 2021 vamos realizar nossa Assembleia Geral, em formato virtual. 
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 O CEAAL em sua dimensão latino-americana e caribenha, desde Abya Yala e seu 

alcance em distintos países, assume esse processo como um diálogo entre suas filiadas e ao 

mesmo tempo se construiu em um espaço aberto a outros movimentos e entidades que tem a 

Educação Popular latino-americana como sua referência, centro ou intencionalidade de ação. 

Importante considerar que o caráter virtual do processo formativo foi um facilitador 

da participação de vários companheiros e companheiras, integrantes das organizações 

filiadas/associadas, fazendo assim, uma rica, aberta, participativa e ampliada reflexão e 

debate. Assim, seguimos motivando para que as associadas sigam se incorporando a esse 

processo de formação política e organizativa de nosso Movimento. 

Finalmente esperamos que os debates e reflexões evidenciem em cada atividade que 

ainda será realizada, experiências que explicitem o caráter senti/pensante dos educadores e 

educadoras populares; que nos convidem a ressignificar em e desde nossas práticas e; que 

nutram nossas buscas de pilares (anclajes) ideológicos, epistemológicos, teóricos, 

pedagógicos e políticos que deem sustentação as orientações e mandatos que definiremos 

para os próximos anos. 

Com muita alegria e ânimo, convidamos aos Coletivos Nacionais e Grupos de 

Trabalho a estudar este documento de trabalho, de modo que reflitam acerca das seguintes 

perguntas, separadas em três blocos, conforme segue: 

Primeiro: 

- Como nos sentimos lendo esse texto? Tem algo que nos incomode nele? 

Sentimos alguma ausência? Nos sentimos contemplados e refletidos neste documento? Se 

sim/não – Por quê? O que este documento nos diz sobre nossa identidade como Movimento 

de Educação Popular? Encontramos alguma contradição no documento? 

Segundo:  

- Como este documento interpela, questiona nossas práticas e nossa organicidade? O 

que há de novo para o CEAAL? 

Terceiro: 

- Quais devem ser as prioridades e mandatos para o CEAAL no próximo 

período? Quais seriam as tarefas, compromissos e linhas de ação de nossos Coletivos 
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Nacionais e Grupos de Trabalho? 

Entendemos que os diálogos e reflexões que surgirem da leitura deste documento, são 

matéria/insumo de trabalho para a Assembleia Geral do CEAAL, a partir do qual se definirão 

as linhas de ação estratégica e de trabalho para os próximos anos. Para essa leitura, diálogo 

e reflexão, temos o período do dia 27 de setembro de 2021 a 12 de novembro de 2021. 

Orientamos, ainda, que todas as reflexões realizadas sejam anotadas em um documento e 

enviadas para a secretaria geral do CEAAL durante o período acima indicado. 

Desejamos a todos e todas uma boa leitura, diálogos, reflexão, problematização e 

estudo. 

 

II- CONTEXTUALIZAÇÃO 

EDUCAÇÕES POPULARES DE, EM E PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE 

A situação atual: entre fatores estruturais que reproduzem assimetrias e a pandemia  

O contexto é situado concretamente e é histórico, portanto, complexo, onde se 

entrecruzam muitas variáveis que são importantes de apontar. Devemos dotar de sentido as 

razões contextuais que imbricam a América Latina e o Caribe (ALC), em suas opressões, 

resistências e lutas, que tem uma correlação temporal e existem a mais de 500 anos. O que 

hoje conhecemos como países latino-americanos e caribenhos são um acúmulo histórico de 

corpos/territórios invadidos e saqueados desde então. 

Portanto esse desafio é inacabado. Busca ser uma aproximação com a forma de 

interpretar e interpelar a realidade desde uma perspectiva crítica, ética, política e pedagógica, 

que nos permita como CEAAL, construir um olhar coletivo e político de onde nos 

posicionamos, desde nossa autoidentificação e autodeterminação como Movimento de 

Educação Popular da América Latina e Caribe. 

 

Características da realidade atual que afetam o conjunto da humanidade e do mundo 

Como produto da pandemia da COVID-19, a humanidade se encontra em uma 

encruzilhada histórica que, além de visibilizar com maior crueldade os problemas sociais, 
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políticos, econômicos, de gênero... também apresenta características de que eles possuem 

maior gravidade. 

 A pobreza, a desigualdade e a exclusão social têm aumentado. Em 01 de agosto de 

2021, mais de quatro (04) milhões de pessoas morreram em nível mundial como 

consequência da pandemia da COVID-19, pela ausência ou debilidade de políticas públicas 

em saúde, educação, serviços básicos, moradia, seguridade social e segurança alimentar. A 

pandemia, que se constitui em uma ação internacionalizada, embora se fale que afeta a todos 

e todas de maneira igualitária, tem maior impacto entre as pessoas empobrecidas, 

especialmente mulheres, crianças, pessoas idosas e pessoas negras. As pessoas em situação 

de pobreza, devido a suas condições de vida não conseguem distanciar-se socialmente, vivem 

em condições de aglomeração, não contam com a garantia de serviços básicos e médicos, 

somado ao fato de que tem de ir trabalhar, inclusive em setores de alto risco de contaminação. 

A onda de desemprego, assim como a precariedade do trabalho, tem se incrementado no 

mundo. As mulheres, nesse período, tiveram suas jornadas de trabalho duplicada e triplicada 

(trabalho doméstico, trabalho remunerado), somado ao cuidado mais intenso de crianças, 

idosos e idosas. 

 A violência contra as mulheres e corpos femininos, estrutura o patriarcado e contribui 

para a concentração da riqueza. A violência contra os territórios tem características coloniais, 

racistas e de classe e é por isso que não podemos separar o capitalismo do racismo, do debate 

de classes sociais e das questões relacionadas a gênero.  

A sociedade patriarcal constrói e naturaliza a violência masculina e ao masculinizá-

la, se supõem que o feminino seja um ser passivo. Quando as mulheres e os corpos 

feminilizados saem dessa passividade são classificadas, qualificadas e chamadas de “loucas”. 

Se tem evidenciado outro fator de desigualdade e pobreza: o distanciamento digital 

entre os que podem acessar as tecnologias de informação e comunicação (TICs) e os que dela 

são excluídos. Mais do que isso, se tem colocado em disputa a educação presencial e a 

educação digital, com propósitos que tendem a mercantilização e privatização da educação, 

segundo interesses de grandes empresas transnacionais dedicadas a tecnologia. Essa situação 

que põem em maior risco a natureza, os bens comuns, o caráter público e gratuito da 
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educação, e desconsidera a importância das relações sociais, afetivas, emocionais e físicas 

que a educação envolve.   

A pandemia produzida pela COVID-19 tem tocado em aspectos da vida diária dos 

seres humanos, afetando o estado emocional das pessoas, ao mesmo tempo, em que há um 

alerta sobre novas ondas, epidemias e desastres naturais. Como humanidade somos 

responsáveis, dado a forma do exercício de poder construído e os abusos que o extrativismo 

ocasiona. Isso exige que toda a humanidade reveja seus parâmetros societários, além de 

sermos mais humildes, reconhecendo nossos limites como humidade, também somos 

convidados/as a construir uma sociedade mais humana e solidária, reconhecendo cada um/a 

com suas particularidades. 

Neste contexto, se evidencia com maior intensidade a ruptura do equilíbrio da 

natureza, sendo esse um produto/efeito da contaminação, da destruição da biodiversidade e 

principalmente, de modelos de desenvolvimento que exploram a terra e o trabalho. A 

pandemia é um desafio colocado aos modelos civilizatórios que não priorizam a vida. 

Somado a isso, o colonialismo se nutre, se reorganiza e adquire novas maneiras e 

formas de opressão, tanto dos corpos quanto dos territórios, dos bens comuns e da natureza. 

Portanto, não se pode falar de colonização, saqueio e invasão dos territórios sem assinalar 

que o colonialismo e o racismo se complementam na modernidade e pós-modernidade. Assim 

pode-se dizer que o colonialismo, a neocolonialidade, o patriarcado, o capitalismo e o 

neoliberalismo são expressões dessa opressão e violência estruturais e que se 

interrelacionam. 

Todos esses aspectos somados as muitas crises que têm se acumulado nas últimas 

décadas no mundo, como a crise financeira, climática, de alimentos, sanitária, etc., integram 

a crise civilizatória que nos coloca em uma encruzilhada histórica, num ponto crucial, que 

exige mudanças para a humanidade e todos os seres vivos do planeta. 

 

Características da realidade atual que afetam a América Latina e o Caribe 
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Na região vão sendo tecidas distintas ações que vão se unindo a estratégias concretas 

que expressam o grande descontentamento e esgotamento que a corrupção, o exercício e 

abuso de poder, a exploração de corpos, dos bens comuns e da natureza tem causado. 

A pandemia tem produzido um efeito maior na América Latina e Caribe se comparado 

ao restante das regiões do mundo (dados CEPAL). A relação de mortes / contaminados foi 

de 3,2% (2020), que expressa a situação precária dos sistemas de saúde e das condições de 

vida das pessoas. 

Além do efeito direto na saúde, a pandemia acarretou grande impacto na economia 

da região. O Produto Interno Bruto (PIB) se contraiu na ordem de 7,7% (2020) devido, 

principalmente, ao colapso do comércio mundial, a queda dos preços internacionais dos 

produtos de exportação e a deterioração que tem sofrido a demanda interna dos países. Esses 

fatores, por sua vez, têm grande contribuição no aumento dos níveis de desemprego, 

fechamento de fábricas e de unidades produtivas, bem como, do crescimento dos níveis de 

pobreza extrema e desigualdade.  

Sabemos que a queda do PIB não é apenas um produto dos efeitos da pandemia, mas 

também se deve a fatores estruturais de longa data. Entre 2014-2019, a região cresceu a 

reduzidos 0,4% ao ano, devido fundamentalmente, ao aprofundamento da lacuna de 

produtividade externa, à heterogeneidade estrutural, à baixa produtividade, à um progressivo 

descenso da participação dos trabalhadores/as no produto interno bruto, à um reduzido 

crescimento e uma escassa redistribuição de excedentes. Nestas condições, é nítido que os 

modelos de desenvolvimento que se aplicam na região estão se tornando insustentáveis. 

No entanto, neste contexto também observamos o surgimento de movimentos sociais 

que lutam pelo reconhecimento de identidade, direitos e outras reivindicações populares, 

como os casos da Bolívia, do Chile, da Colômbia, do Peru, entre outros. 

 

Características da realidade atual que afetam a educação na América Latina e Caribe 

A educação, assim como outros setores da área social, como produto da pandemia 

tem evidenciado múltiplos impactos que afetam sua própria concepção e valor social e 
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cultural, assim como, tem mostrado com maior intensidade os problemas estruturais traz, 

historicamente, consigo. 

Na América Latina e Caribe a educação sofre as consequências dos problemas de 

contexto que se vive e tem sérias deficiências em relação a cobertura e a qualidade, expressas 

na pouca relevância cultural e social que possui. 

Ainda mantém sua condição colonial, neocolonial, racista e patriarcal, cuja base de 

sustentação está na supervalorização do que vem de fora, no eurocentrismo em detrimento 

das capacidades internas, nas formas violentas de diferenciação e hierarquia, além de uma 

carência de pensamento próprio e uma excessiva priorização ao que é escolarizado. 

Em nossa realidade não existe qualquer relação entre as políticas educativas e as 

políticas econômicas, se faz uma separação entre prática e teoria, entre desenvolvimento e 

processos educativos e se fortalece o papel de dependência econômica atribuído à região 

como produtora de matérias-primas e de mão-de-obra barata. Podemos dizer, ainda, que não 

se valorizam saberes e conhecimentos populares, dos povos indígenas e originários. A título 

de conhecimento científico se desvaloriza ou se “desconhece” o saber e o conhecimento 

popular e se impõem uma linguagem acadêmica hegemônica. 

A educação, de maneira perceptível, ainda mantém seu caráter cognitivo e 

desenraizado, fundamentalmente centrado no desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

distante do contexto em que está inserida. Seu caráter se mantém na racionalidade, em que a 

verdade absoluta e o olhar único prevalecem como única forma de conhecimento, 

minimizando a relevância do sentir e pensar da educação e do encontro amoroso que ela 

provoca. A partir destas características poderíamos dizer que não nos deparamos apenas com 

um tipo de analfabetismo acadêmico, mas também emocional. 

Como parte desta problemática, temos que refletir e nos questionar sobre sentido das 

educações populares, de modo que se permita a reflexão pedagógica, ética e política, não 

apenas no intercâmbio de saberes, mas também para a produção de posicionamentos que 

combatam todas as formas de opressão, discriminação e exclusão, de forma que convirjam e 

deem conta da realidade local, regional e macro, objetivando incidir nas práxis 

organizacionais, territoriais, institucionais e nas políticas públicas. 
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PARA A CONSTRUÇÃO DOS MANDATOS  

Devido a realidade que vivemos, assumindo que o CEAAL é um Movimento de 

Educação Popular da América Latina e Caribe, consideramos ético levar em conta que: 

a. Movimento 

• Como movimento, estamos sendo, em constante dinâmica, reinventando-nos 

juntamente com as organizações sociais, porém fundamentalmente, em articulação e com 

capacidade propositiva, desde nossa identidade latino-americana e caribenha, até o 

reconhecimento e autoafirmação de Abya Yala como território compartilhado. 

• Temos que consolidar nossa militância em articulação com os movimentos sociais e 

populares, com os sujeitos sociais de transformação da América Latina e Caribe. 

b. Educações Populares 

• A realidade exige uma leitura crítica, indignada e propositiva de mundo, de maneira 

a contribuir com a construção de outra sociedade, a partir das pessoas, cujo propósitos 

fundamentais são a preservação da vida, como parte da concepção de Bem Viver, aqui e 

agora, para os povos, os territórios, bens comuns e natureza, o que implica em construir uma 

vida digna, sem mortes, sem violações nem abusos e sem exploração sexual, tendo uma 

posição claramente antipatriarcal, antirracista, anticapitalista, antineoliberal e anticolonial. 

• Não aceitamos nenhum tipo de opressão, discriminação e nem violência contra as 

pessoas, os bens comuns, os territórios e a natureza. 

• Recuperar a memória ancestral. A memória é política. É um posicionamento frente 

ao poder hegemônico. Não basta apenas falar, apenas participar, porque sem reconhecimento, 

não são geradas mudanças estruturais. Devemos ser capazes de desafiar o poder colocado 

desde as educações populares.    

c. América Latina e Caribe 

Diante da situação que se vive e de nossa história, temos de recuperar o que está sendo 

destruído, o que, entre outros aspectos se supõem: 

• Viver em harmonia com a terra em sua totalidade. 

• Construir uma humanidade sem desigualdade, sem discriminação, sem racismo. 
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• A humanidade está tendo a oportunidade e a possibilidade de sermos mais humildes 

e retomar nossa identidade e relação com a natureza, assumindo que não a dominamos, 

mesmo com todos os avanços que se tem na ciência e na tecnologia. 

• Desenvolver e colocar em prática a convivência em comunidade. 

• Promover o desenvolvimento de um sistema de produção e economia circular, 

popular, solidária e comunitária, que preserve a existência da vida e redistribua, com base na 

dignidade, justiça, igualdade, solidariedade e amorosidade. 

 

 

III. MARCO DE REFERÊNCIA CONCEITUAL 

A partir das construções dos eixos de trabalho, de maneira geral podemos sintetizar 

nossas referencias, tendo como base os seguintes conceitos:  

 

Educações Populares 

As transformações de nossos contextos e as diversas problematizações que, como 

educadores e educadoras populares realizamos no exercício de nossas práticas, em nossos 
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territórios, em nossos movimentos e organizações, tem nos permitido que, como Movimento 

Latino-americano e Caribenho, possamos dar sentidos e intenções, a processos e 

pensamentos, que nos habilitam e contribuem para avançar nos desafios que nosso 

posicionamento político implica e indica. 

A Educação Popular se origina, caminha e faz parte de nossas realidades, de nossos 

territórios, fomenta a organização popular e busca construir processos de democracia 

participativa, recuperando saberes populares, cotidianos e coletivos, em um processo em que 

as educadoras e educadores populares assumem um posicionamento ético, político e 

pedagógico, que tem na luta a aposta na construção de um horizonte emancipatório e de 

justiça social. 

A Educação Popular, desde o âmbito político, possui uma só perspectiva, pois é uma 

construção que parte do sentido transformador e de caráter emancipatório, frente a um 

sistema de destruição, acumulação e violências sistêmicas.  

As educações populares, além de uma concepção pedagógica, correspondem a uma 

proposta integral - com fundamentos éticos, práticos e políticos – de formação e 

empoderamento das classes populares e populações em situação de vulnerabilidade social, 

como sujeitos coletivos. 

 É a partir desta concepção, que reconhecemos que na atualidade existe uma 

pluralidade de experiências, atores e discursos que podemos assumir como de educações 

populares, na medida que compartilham de seu posicionamento crítico frente ao capitalismo, 

ao colonialismo, ao racismo e ao patriarcado, assim como, compartilham de horizontes 

emancipatórios e de práticas educativas transformadoras com os diferentes povos que estão 

em condição de opressão, discriminação e marginalização. 

Assim, o uso do conceito educações populares no plural, parte desse reconhecimento 

da diversidade de práticas, experiências e sujeitos que vivenciam pedagógica e 

metodologicamente a Educação Popular. Sua utilização é importante e estratégica de maneira 

a visibilizar a diversidade e as contradições existentes. na busca por transformação de nossas 

práticas e de nossas próprias organizações. Nosso desafio, diante disso, é a busca por pontos 
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e elementos que nos unificam e complementam, permitindo avançar com maior unidade, na 

correlação de forças da qual estamos inseridos e inseridas. 

No entanto, esse debate não é apenas um pressuposto de reconhecimento da 

diversidade existente. Ele produz a necessidade de nos perguntarmos acerca das maneiras e 

modos em que o conhecimento é produzido e como circula nestes diferentes processos, assim 

como, quais os resultados de poder se produzem para futuras sustentações epistemológicas. 

Por outro lado, reconhecemos que, enquanto CEAAL, somos apenas uma parte destas 

expressões, que crescem e tem aumentado a cada dia mais. Muitos grupos de educadores e 

educadoras estão envolvidos, em diferentes movimentos sociais na região e noutras partes do 

mundo e integram essa multiplicidade de expressões existentes. 

 

Democracias participativas e o poder 

A democracia, entendida em sua concepção clássica, partidária e governamental, vem 

sendo transformada nos diversos contextos históricos, adquirindo sentidos que dão conta de 

seu caráter. Como conceito deve estar contextualizado, além de ser histórico, teórico e parte 

da experiencia prática. 

Desde a política, se compreendida como todas as práticas sociais que realizamos e 

nelas, a gestão do poder na sociedade (relações de produção e reprodução social de classe, 

de gênero, de povos, etnias..., e sua articulação e inter-relação), estamos diretamente 

vinculando essas práticas com a construção de democracias, que em seus níveis de 

participação direta, contém todas as relações acima mencionadas. Portanto, surge a 

necessidade de compreender a inter-relação das articulações de poder na sociedade e 

consolidar a capacidade de fazer análises da correlação de forças políticas, econômicas, 

financeiras, produtivas e ideológicas, de maneira que se possa avançar na identificação, 

visibilização, recriação e fortalecimento das estratégias populares de construção de poder e 

de aprofundamento das democracias. 
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Nesse cenário, teremos o desafio de aprender a exercer a democracia a partir dos 

pequenos e profundos momentos cotidianos, privados e comunitários, buscando avançar no 

cenário macroeconômico. 

 

A existência de diferentes pontos de vista e percepções é profundamente saudável em 

processos democráticos. Para que isso aconteça, se faz necessário desconstruir as ideias e 

práticas que pretendem permitir que apenas uma visão de mundo prevaleça sobre as demais. 

O desafio pedagógico corresponde a aprender a nos relacionarmos a partir destas expressões 

de micropoder para a construção de diálogos e processos coletivos. Assim, temos o desafio 

de aprender a exercer a democracia a partir dos pequenos e profundos momentos cotidianos, 

privados e comunitários, buscando avançar processualmente no cenário macroeconômico. 

Portanto, educar na participação corresponde a aprender a democratizar o poder, o 

que pressupõe a construção de relações horizontais nos âmbitos político, institucional, 

cultural, educacional, de gênero, econômico e financeiro. Pensar globalmente e atuar 

localmente significa romper paradigmas na vida diária. Esse processo não é fácil, visto que 

são nas relações de micropoder que reproduzimos o gérmen do capitalismo, do patriarcado, 

do colonialismo e do racismo. 

Assim, se torna estratégico promover a formação permanente de consciência crítica e 

solidária, articulada às lutas conjuntas e coletivas, de maneira a ir avançando em mudanças 

de nível macroeconômico, tornando as democracias efetivamente participativas. 

Consequentemente, temos que refletir e discutir a política em nossos projetos e 

processos de educações populares, contribuindo para a construção de estratégias, como forma 

de contribuição ao acúmulo de forças políticas visando as transformações que postulamos. 

Para isso é importante colocar no centro do debate o enfraquecimento de nossas democracias, 

produzido a partir dos ataques totalitários, autoritários e fundamentalistas, à direita, em 

nossos países. Ainda, se faz de comum importância perceber como entendemos o poder e o 

poder popular, a partir de nossas formas de fazer política e desde a Educação Popular. 

Importante considerar as disputas de poder e sua incidência em políticas públicas. A 

democracia participativa é uma forma política de construir processos, o que implica em 
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informação, consulta, controle e decisão da comunidade sobre aspectos das políticas 

públicas, para concretizar a influência e participação real da sociedade civil sobre a sociedade 

política. 

Para esses processos, se considera importante considerar alguns princípios: 

• A educação como um bem comum e um direito fundamental, considerando sua 

multidimensionalidade que contém, não apenas aspectos pedagógicos, mas também políticos, 

culturais, econômicos, emocionais, financeiros e de relações. 

• A educação como bem público, não apenas como direito de acesso aos serviços 

educacionais, mas também como parte dos processos de construção, execução e avaliação de 

políticas públicas. 

• A disputa do poder estabelecido, contra o autoritarismo e a discriminação, desde os 

ideais e expectativas do povo como sujeito social e político. 

Desde as experiencias de educações populares:  

• Trabalhar em e com os movimentos sociais populares, acompanhando a análise e 

posicionamentos frente a realidade, a produção de informação e conhecimentos, a formulação 

de propostas, a mobilização e realização de ações públicas, os processos formativos, as 

alianças estratégicas e as exigências de cumprimento e efetivação de direitos. 

• Consolidar no espaço público nossas experiências, coerentes com as metodologias da 

Educação Popular e sua concepção metodológica dialógica: prática (ponto de partida) - teoria 

- prática (transformadora). 

Enquanto CEAAL temos o desafio de aprofundar nosso papel de ator público, social 

e político, bem como, nosso papel na proposição, concepção, execução e avaliação de 

políticas públicas, principalmente aquelas que se relacionam com as populações em situação 

de desigualdade e discriminação, na educação de pessoas jovens e adultas, das mulheres, 

povos indígenas e afrodescendentes. 

 

Feminismos, masculinidades e diversidades: classe social, gênero e etnia que se 

entrelaçam 
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A sociedade capitalista, patriarcal e racista constrói a violência de classe, de gênero e 

racial. Essa violência opera sobre os corpos femininos, não binários e todos aqueles que não 

se enquadram na corporeidade hegemônica aceita pelo colonialismo, com pretensões de 

modificação e adaptação às regras e padrões vigentes. 

Estes processos vêm da história colonial de nosso continente, onde a opressão e a 

dominação constituem diferentes expressões quando se trata de mulheres (rurais, 

camponesas, indígenas, negras e pobres), de territórios (rurais ou urbanos) e de populações 

(rurais, migrantes, trabalhadores, crianças, juventudes, idosos e idosas, pessoas com 

deficiência, pessoas em situação de rua...). 

A violência sistemática e sistêmica, como tal, pretende controlar os corpos – tendo 

sucesso na maioria das vezes – e com eles, as relações, os afetos, as sexualidades, os 

territórios, os bens comuns, os conhecimentos e as identidades, mediante o exercício do poder 

e através de diversos dispositivos institucionais, de comunicação, de costumes, discursos e 

práticas, construindo assim uma racionalidade hegemônica em nossas sociedades. 

Os feminismos se constroem cotidianamente, diante da necessidade de busca e luta 

pela igualdade, equidade e justiça. São desafiados pelas experiências coletivas, comunitárias 

e territoriais, nas histórias de vida e na defesa do que é comum. É da exploração dos corpos 

femininos que se origina a luta e a mobilização pela igualdade de direitos e de condições, que 

deve estar acompanhada de consciência de classe, com a construção de rebeldia e indignação 

para lutar e trabalhar as situações de violência e desigualdade que nos atravessam.  

Definitivamente precisamos construir feminismos territoriais, indígenas, populares, 

comunitários, rurais e urbanos, porque é desde a identidade, a ancestralidade de cada povo e 

de cada território que se faz possível ir construindo os alicerces de luta contra o patriarcado, 

descolonizando o pensamento e o ser, desde os nossos corpos, utilizando para isso, estratégias 

coletivas que se tecem desde a reivindicação à recuperação de memórias históricas e 

coletivas. As mulheres organizadas nos diversos territórios vivem relações comunitárias que 

têm sido desiguais, por isso, construir em coletividade e desde o local são formas de quebrar 

a barreira que as cerca, romper o silencio e se abrem possibilidades de ousar e questionar as 

contradições existentes nas próprias redes comunitárias. 
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De forma incipiente ainda, também emerge entre os educadores homens a necessidade 

de refletir sobre seu cotidiano e sobre suas masculinidades. Esta é uma tarefa que pressupõem 

a problematização de práticas realizadas por homens que estão acostumados a seus 

privilégios normalizados, padronizados e socialmente reproduzidos e aceitos por meio de 

dispositivos, na maioria das vezes, imperceptíveis. Mudar as relações é se atrever a retirar o 

véu que encobre as formas de nos relacionarmos e a nos questionar enquanto homens, desde 

nossas próprias realidades, nossas próprias ferramentas e nossas próprias formas na 

reprodução do machismo. 

As definições oficiais sobre o papel social dos gêneros, que parte das instituições 

centrais da sociedade, geralmente envolvem atributos, normas e valores que alcançam maior 

consenso e aprovação social, ao expressar valores e hierarquias socialmente aceitas, em um 

determinado momento histórico. Esses papéis hegemônicos, patriarcais e heteronormativos 

constituem a generalidade da norma, que diz respeito, ao mesmo tempo, a conformação de 

uma identidade coletiva. 

Assim, as educações populares feministas construídas desde o CEAAL são uma 

aposta política, pedagógica e uma contribuição para a eliminação do patriarcado, do racismo 

e do capitalismo. Por isso devemos promover diálogos críticos para pensar sobre os 

privilégios hegemônicos, a partir de nossas próprias práticas e vivências, reconhecendo e 

percebendo como nos atravessam esses micromachismos, opressões e racismos, como os 

naturalizamos e como podemos trabalhar para que sejam eliminados. Assim, se propõem a 

prática de construir leituras e reflexões, desde as inter-relações das categorias de gênero, 

sexualidade, etnia/raça e classe, como recursos para nossa práxis educativa popular e 

feminista, que permite identificar as múltiplas desigualdades que as pessoas, as comunidades 

e os coletivos enfrentam e realizar uma análise aprofundada das situações de precariedade 

que envolve nossas vidas. 

 

Produção e democratização do conhecimento: a disputa de saberes 

A preocupação com a produção de conhecimento nas educações populares tem estado 

presente ao longo de sua trajetória histórica, assim como, também, sua intencionalidade de 
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formação de sujeitos para e na transformação social. Portanto, segue sendo importante nos 

perguntarmos acerca das características dos sujeitos educativos, de seus contextos, saberes e 

modos de aprendizagem, assim como, das próprias práticas educativas e sua relação com 

movimentos sociais, a cultura e a política. 

Uma das áreas de interesse e ação permanente das educações populares é a 

investigação, em particular, a incorporação e produção de enfoques e metodologias 

investigativas coerentes com sua intencionalidade política emancipatória e seus critérios 

pedagógicos. Propostas como a investigação participativa, a recuperação de memórias 

coletivas, as etnografias participativas e a sistematização de experiências tem estado e 

seguem estando presentes nas práticas da educação popular, em quase meio século de sua 

existência. 

Para tanto, devemos situar as práticas de produção e democratização do conhecimento 

no marco da disputa político-ideológica e epistemológica desta época, como alternativa à 

matriz cultural hegemônica. É uma luta pela hegemonia no sentido gramsciano e, portanto, 

do nosso ponto de vista, deve ter um caráter emancipatório ou libertador, no duplo sentido 

apresentado por Freire, daquilo que nos amarra, nos oprime e não permite a expressão das 

capacidades e potencialidades humanas. 

Esta produção do conhecimento e os esforços realizados para sua democratização, 

pressupõem recuperar os saberes e conhecimentos que tem sido negados, invisibilizados e 

excluídos pelas culturas dominantes, no sentido do “epistemicídio” que trata Boaventura de 

Souza Santos. 

Cabe dizer que, no que diz respeito à democratização do conhecimento, não estamos 

apenas nos referindo ao reconhecimento de outras epistemologias, mas também à 

necessidade de considerar como ocorre a dinâmica ou tensão entre concentração / 

democratização / circulação do conhecimento socialmente acumulado. Em um contexto de 

capitalismo cognitivo e do conhecimento como força produtiva, devemos disputar sua 

democratização desde a perspectiva ideológica, política, ética e epistemológica. 

 

Economias Solidárias 
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Nos últimos anos, tem se iniciado a posicionar a economia solidária a partir de uma 

diversidade de experiências práticas que pretendem dar resposta aos graves problemas de 

desigualdade que o sistema ocasiona e estão sendo tecidas uma rede de inciativas que, juntas, 

constituem uma outra visão de economia, geradora de processos emancipatórios. O que as 

identifica como economias solidárias são as formas de viver as relações de poder, as práticas, 

as relações produtivas, econômicas, culturais, políticas e financeiras no cotidiano, assim 

como, a busca por romper com a lógica comercial imposta pelo modelo hegemônico, que 

inclusive aposta por ações criativas ou autônomas, mas segue priorizando iniciativas 

individuais. 

As economias solidárias têm sido entendidas como estratégias coletivas, que trazem 

consigo elementos de práticas de resistência, criatividade e enfrentamento, experimentadas 

durante muitos séculos por nossos antepassados. São práticas multifacetadas, que respeitam 

as especificidades de cada lugar, tem como premissa a experimentação de relações 

respeitosas entre as pessoas (que são entendidas como parte da natureza) e a construção de 

experiências práticas de soberania, autossustentabilidade e bem viver. São práticas de 

pessoas que querem mudar as maneiras de produzir, consumir e habitar o planeta. 

Desde as educações populares teremos de trabalhar a desconstrução de modelos e 

formas de pensar a vida. Temos de trabalhar para romper com todas as dependências que 

temos. Para isso são necessárias transformações individuais, no entanto, apenas elas serão 

insuficientes, pois devem estar acompanhadas por uma crítica estrutural que denuncie as 

relações de exploração verticais, competitivas, utilitaristas, machistas, homofóbicas, racistas 

e extrativistas, que surgem “naturalmente” no entorno capitalista. Além disso, se não forem 

coletivas as reflexões e as práticas, as possibilidades de construir alternativas de autogestão 

e autofinanciamento serão apenas gotas no oceano. 

Portanto, o que se propõem é a construção de uma economia que deve ser solidária, 

sustentável e transdisciplinar, permeada por mudanças que atravessam a mais íntima de 

nossas relações e chegam a todos os âmbitos da vida, reconhecendo a interdependência entre 

economia, natureza, ecossistemas e política, no tempo e no espaço. 
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Devido a tudo isso, entendemos que a economia solidária corresponde a uma forma 

de produzir, consumir, viver e relacionar-se, no esforço de aproximar e materializar (embora 

com muitos desafios) a justiça econômica, social, política, ética, cultural, educacional e 

financeira.  

Dada sua diversidade de práticas, assim como, dos diferentes conceitos dados em cada 

país (sejam populares ou sociais, por exemplo) optamos por trabalhar o conceito no plural, 

entendo que são “Economias Solidárias”. 

 

Defesa dos Bens Comuns e de nossos Territórios. Seria possível outro modelo de 

desenvolvimento? 

A defesa dos Bens Comuns e de nossos Territórios/Corpos nos leva a analisar o 

sistema de relações, de dominação, pilhagem e saqueio que vivemos, sendo essa a forma 

hegemônica de organizar nossas vidas, nossas comunidades e sociedades. 

O sistema capitalista, com sua ofensiva privatizadora e mercantilista, tem se 

apropriado historicamente dos “bens comuns”, que produzidos pela natureza ou pela 

humanidade, são indispensáveis para a produção e reprodução da vida em suas múltiplas 

dimensões. 

Um dos pilares destes processos de dominação e apropriação do sistema, 

desenvolvido ao longo de muitos séculos, é o extrativismo como forma de estruturação do 

poder, de forma transversal a todas as esferas e âmbitos da vida humana e da natureza. 

O extrativismo abona e complementa o capitalismo, o colonialismo, o racismo e o 

patriarcado. Gera múltiplas expressões de violências. Em nossa América Latina e Caribe, 

muitas destas violências provêm do estado, dos governos nacionais e locais e/ou de grupos 

que possuem relação com os estados. Se expressa também, através de grupos econômicos e 

empresariais e, em alguns países, a violência possui contornos e características fascistas. 

Quando essas características têm eco em alguns governos, se complexificam e se aprofundam 

suas expressões, dado que se manifestam no contexto de democracias formais, limitadas e/ou 

simuladas e aparentes. 
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Em nosso continente temos expressões de governos democráticos que, 

paradoxalmente, põem em jogo a soberania de nossos povos, comprometendo os bens 

comuns alimentares, energéticos, educativos e culturais. 

O extrativismo também faz referência ao padrão capitalista de acumulação, baseado 

na superexploração de bens da natureza, que começou a se forjar na colonização e invasão 

da América, da África e da Ásia. Devemos compreender como o capitalismo, o colonialismo, 

o racismo e o patriarcado se entrelaçam e se manifestam em modelos de desenvolvimento 

que inserem, a exploração de nossos territórios, em uma economia internacional cada vez 

mais brutal e violenta. 

Suas violências sistêmicas estão dirigidas, principalmente, aos sujeitos em situação 

de maior vulnerabilidade, que são as crianças, os jovens, as mulheres, a comunidade 

LGBTQIA+, os migrantes, camponeses, povos originários e trabalhadores desempregados. 

No entanto, temos de reconhecer que existem lutas e resistências, devido a subjugação 

histórica de nossos territórios, corpos e culturas. 

As causas do extrativismo são históricas e se reproduzem culturalmente desde a 

invasão, saqueio e colonização do continente americano e seguem até nossos dias, com maior 

agressividade e risco para a diversidade de culturas, povos, espécies e ecossistemas em geral. 

Em nossa região cada dia cresce mais a criminalização e os assassinatos de líderes e 

comunidades que respondem às investidas com resistência, defendendo a vida e os territórios. 

Essas expressões de dominação e morte estão presentes em toda a região como uma das 

estratégias implementadas pelas empresas e os estados para frear as resistências contra os 

megaprojetos extrativistas.  

Frente a todo esse modelo de expansão capitalista, a construção de alternativas, os 

projetos de justiça social e ecológica que primam por uma vida digna, a manutenção dos 

modos de vida comunitários e materialização de formas de economias desde a perspectiva 

solidária e inovadora, revelam as potencialidades de nossos territórios e defendem 

culturalmente outras formas possíveis de proporcionar bem-estar material e espiritual para 

nossas vidas. 
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Muitas dessas alternativas são práticas cotidianas de educadores e educadoras 

populares. São expressões de luta e resistência que, desde os territórios, os movimentos e 

organizações sociais (camponesas, de povos originários, urbanas) levam adiante na luta por 

acesso, recuperação e distribuição da terra; contra a mega mineração, os monocultivos e os 

agrotóxicos; pelo direito a água; pela soberania alimentar; pela recuperação de práticas 

ancestrais de produção; entre outras. 

A partir da recuperação e recriação da Pedagogia da Esperança, é estratégico que 

reflitamos sobre as diferentes formas de Bem Viver que foram sendo construídas em nosso 

continente. As construções coletivas, solidárias e comunitárias, que tem como sentido ético, 

o que é comum. Que possamos trabalhar na construção coletiva de sentidos contra 

hegemônicos, ancorados nas experiências e vivências corporais e territoriais. 

  Cabe destacar, nesse sentido, que o caminho trilhado por organizações de educação 

popular na construção da Educação Popular Ambiental (EPA), como corrente educativa 

socio-crítica, em sua aposta político pedagógica, se constitui em uma proposta contra 

hegemônica diante da dominação. Pretende desmascarar, através do processo educativo, as 

explicações para a dominação presentes na vida cotidiana e as relações socio-naturais que 

nós estabelecemos, como humanos, nos fios da trama da vida que é mediada por nossa 

cultura. 

 

A paz e os direitos humanos: em busca da dignidade dos povos  

 Falar em paz, em meio a contextos violentos para as populações e territórios 

vulnerabilizados e vulneráveis, para as mulheres, para as diversidades, pessoas com 

deficiência, afrodescendentes, etc. se torna complexo e desafiador. No entanto, deve ser um 

convite para se problematizar esse conceito, que tem tomado lugar em distintos processos 

sociopolíticos da América Latina e do Caribe. 

 O conceito de paz, tem sido utilizado pelas elites hegemônicas para legitimar suas 

interferências nos territórios, aprofundar seus interesses na região e continuar com seu projeto 

colonizador, entretanto, são gerados processos comunitários e territoriais de construção de 
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alternativas às situações de opressão, sendo a dialogicidade, o respeito e o reconhecimento, 

fundamentais para a estruturação de propostas solidárias e de libertação. 

Por isso se faz necessário revisar e revisitar constantemente nosso conceito e as 

práticas que envolvem o tema da paz e da convivência pacífica, incluindo não somente a 

ausência de guerras, repressão ou violência física, mas contendo todas as outras formas de 

violência, com as desigualdades e as discriminações. 

A paz não pode ser compreendida de forma abstrata, ao contrário, deve ser entendida 

diante das violências estruturais diretas, dos conflitos que ela produz e das manifestações 

cotidianas que perpassam a vida de pessoas, comunidades e povos. 

Se faz necessário para a construção da paz que ela seja realizada de forma 

contextualizada, a partir das lutas específicas de cada território. Forma parte constitutiva dos 

processos político-pedagógicos que defendem a mudança e a emancipação, sempre em 

permanente problematização e reconstrução. 

Dimensões importantes de se trabalhar em sua construção, são o exercício de um 

pensamento crítico e propositivo para resolver as injustiças, democratizar a democracia e 

valorizar a sociedade, como também lutar pela justiça restaurativa, em busca de reparação e 

na construção da memória coletiva. 

Desde as organizações de educação popular, devemos promover processos 

pedagógicos em e para a dignidade da vida. As violências, opressões estruturais e cotidianas 

ocasionam a destruição do tecido social, deterioram a qualidade de vida, aprofundam a 

pobreza e, portanto, produzem a aprofundam as desigualdades. Desde cada realidade devem 

ser impulsionados processos pessoais, familiares e comunitários, dirigidos para a construção 

de uma cultura de resolução não violenta dos conflitos e de proteção dos direitos humanos, 

como forma de contribuição para a transformação social. 

 

O cuidado com a vida desde o direito a saúde 

Na América Latina e Caribe os sistemas de saúde são umas das faces do capitalismo 

e são expressão do colonialismo, do patriarcado e do racismo, a partir de suas práticas 

sanitárias e em sua concepção dos processos de saúde-doença. Essa forma de entender e 
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implementar os processos de saúde impacta, de maneira especial os povos indígenas, 

afrodescendentes, agricultores, camponeses e migrantes; as famílias que vivem nas periferias 

das grandes cidades; em pessoas transexuais e as que vivem em situação de rua. 

 O sistema capitalista, por outro lado, não tem garantido as condições de acesso a 

saúde para todas as pessoas. Quem pode acessá-la são aquelas que podem pagar por ela, 

convertendo esse bem comum necessário, em mercadoria. Ainda, conseguem acessar aqueles 

e aquelas que, incorporados no trabalho formal contam com cobertura de seguridade social. 

No entanto, sabemos que em nossa região essas pessoas correspondem a um percentual muito 

pequeno no total da população. 

Uma leitura crítica da saúde na América Latina e no Caribe implica que façamos uma 

leitura da geopolítica de cada realidade nos territórios que habitamos, porque em muitos 

casos se impõem fronteiras políticas, que fraturam dinâmicas comunitárias ancestrais que 

garantem o bem-estar emocional das pessoas. As populares, como práxis político-pedagógica 

em e sobre saúde pontam a estas leituras e aos processos de construção de consciência social, 

buscando incidir na conformação do sistema de saúde comunitário e nos tomadores de 

decisão. 

 Afirmamos, portanto, que a saúde é um direito humano e social. É um direito dos 

povos, um direito a vida e a biodiversidade. Por isso se faz necessário, de maneira organizada 

e mobilizada, incidir e lutar para definição de políticas públicas transversais de atenção 

integral a saúde, assim como, para ter condições de vida digna, tendo alimentos, trabalho, 

educação, seguridade social, segurança e lazer, de maneira a assegurar a promoção da vida e 

da saúde, assim como, da atenção adequada as necessidades de saúde dos povos. 

 Nos parece importante destacar que os povos de Abya Yala vêm desenvolvendo 

estratégias de saúde comunitária, desde muitos séculos. Assim é de fundamental importância 

reconhecer e identificar suas contribuições para prevenir doenças e preservar a saúde e a vida, 

frente aos desastres sociais e naturais que produz o sistema capitalista. São as comunidades 

nos territórios que estão na vanguarda da atenção à saúde e, junto dela, os profissionais e 

especialistas em saúde, fitoterapeutas, fisioterapeutas, guias espirituais, promotores, 
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brigadistas e parteiras, que utilizam múltiplas terapias alternativas e complementares do 

conhecimento milenar. 

 A saúde comunitária corresponde a um modelo para a Atenção Primária em Saúde 

(APS), no entanto, com um enfoque desde a comunidade para a comunidade, com relevância 

cultural e de gênero. É por isso que os contextos socioculturais de saúde-doença têm 

importância substantiva nas intervenções de saúde comunitária, porque as populações têm 

direito a cuidados diferenciados de acordo com sua cultura, idioma e identidade. 

 Nestes processos, é fundamental articular e convergir com diversos movimentos de 

saúde existentes em nossos países e territórios para que, desde aí, se possa assumir a tarefa 

de gerar estratégias de populares para cuidar da vida de maneira integral, em harmonia e 

equilíbrio de si, com as demais pessoas e com a natureza. 

 

Comunicação Popular e Soberania Digital: pedagogias para o diálogo de saberes 

Desde algum tempo, no CEAAL se tem feito esforços para dar visibilidade a 

comunicação popular dentro de nossas práticas e processos de lutas e resistências. 

Consideramos que a educação e a comunicação popular integram faces de uma 

mesma moeda, que poderia ser convertida em educomunicação popular. Isso porque a 

comunicação popular, tem como sentido, construir-se como veículo de massificação de 

informações e, conforme Núñez, também ser o microfone que amplifica e difunde os 

conteúdos que são produzidos no processo de ação – reflexão – ação, dos grupos e 

organizações. 

A comunicação popular foi assumida como uma estratégia que contribui para divulgar 

e socializar as mensagens e conteúdo como chave do diálogo que nos permite, olhar para trás 

e, sobretudo, repensar as nossas estratégias desde os territórios, para transformar as condições 

estruturais das realidades em que vivemos. 

De maneira dialética, emissor e receptor trocam mensagens constantemente. Assim, 

a arte também é uma ferramenta utilizada como linguagem e como ferramenta comunicativa, 

que contempla um intercâmbio dialético de papéis, e de diálogos de saberes, presentes nos 

processos territoriais dos quais somos fazem parte. 
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A arte aqui está sendo concebida em seu sentido amplo, e não apenas como um 

momento de contemplação. A arte corresponde a uma expressão intrínseca ao ser humano, 

que vai muito além de capacidade técnica ou de formação específica. Pode ser compreendida 

como uma parte constitutiva para se atuar na realidade e no mundo. Assim permite 

compartilhar sensações e experiências de outros lugares, com outros recursos, desde outras 

maneiras de se fazer, com capacidade polissêmica e que permite níveis muito amplos de 

interpretação e conexão. 

Entendemos que a arte faz parte das estratégias de comunicação popular, não somente 

como uma ferramenta isolada, mas como expressão de arte e com toda a nossa bagagem 

cultural e histórica, porque que cada prática educativa, em um território ou processo 

pedagógico concreto, passa por uma reflexão desde os nossos corpos. 

Assim, o canal comunicativo aborda outras dimensões da experiência humana, 

constrói pontes e perpassa por outros caminhos. Essa é a beleza da capacidade comunicativa 

da arte, a possibilidade de conectar e comunicar em outros níveis de percepção e de sensação. 

Importante refletir, nesse ponto, a possibilidade de gerar espaços para que se habilitem vozes 

e dimensões de uma narração, que excedam os canais comunicativos cotidianos. 

Como educadores e educadoras populares nos encontramos frente a outro desafio: 

trabalhar preparar, gerar e construir espaços onde as experiências artísticas não necessitem 

de pessoas formadas profissionalmente e que saibam articular com precisão a linguagem. 

Isso implica em propor ferramentas criativas que todos e todas nós possamos ter ao nosso 

alcance, numa espécie de plano de ação. 

Enquanto soberania digital cabe apontar que nesse terreno existe uma grande disputa, 

porque está comprovado que desde as grandes plataformas virtuais hegemônicas, nossos 

dados são roubados, nos perseguem impondo gostos e construindo um sentido comum e 

político aos extremos, sendo a principal ferramenta utilizada atualmente, para deposição de 

presidentes, por exemplo. 

Diante dessa dura realidade, é urgente recorrer a plataformas que tem, como princípio 

ético, o cuidado de nossa informação. Entendemos que essa batalha é muito dura e difícil, 

porque as plataformas hegemônicas oferecem melhores características de som e imagem, por 
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exemplo. Por isso, é necessário e urgente apoiar as alternativas que constroem a soberania 

digital. 

É preciso reconhecer que o território digital supõe uma nova cultura, na qual fomos 

imersos de forma rápida e da qual não tínhamos consciência de sua abrangência. Se pode 

mencionar que em áreas periféricas, que se propunham a se abrir a essas mudanças, se 

propõem práticas democratizantes dos espaços, como forma de defesa de seus territórios. Ao 

mesmo tempo, o que pode ser uma ótima via, também pode se converter em um caminho de 

vulnerabilidade para as pessoas que fazem a defesa dos territórios.  Contamos com múltiplos 

exemplos de como se utilizam as ferramentas digitais para criminalizar e destruir a imagem 

de defensores e defensoras de nossos direitos e de nossos territórios. Assim, se faz necessário 

e estratégico, portanto, construir e disputar a gestão e o domínio popular dos territórios 

digitais, de forma a não abrir portas para a criminalização digital e, portanto, física de muitas 

pessoas. 

Assim, se faz necessário que os processos de construção de soberania digital possam 

acompanhar a autodeterminação de nossos povos. No entanto, esse processo emergente 

requer formação, de condições materiais e definição política de realizá-la, reconhecendo que 

a disputa não é e não será fácil, porque os monstros das plataformas digitais estão a espreita. 

Nos encontramos frente a um desafio que nos convida a sermos transgressores, a construir 

novas narrativas, a nos reinventarmos, a reconhecer a multiplicidade de vozes e linguagens 

de nossos povos e a nos formarmos nestes diferentes idiomas. 

O CEAAL em sua aposta por construir-se e consolidar-se como um Movimento de 

Educação Popular, tem o compromisso de impulsionar, fortalecer e ser parte destes processos 

libertadores e que tenham, como parte essencial, a comunicação popular e a soberania digital 

em seu sentido político, para disputar as narrativas hegemônicas, realizar práticas de 

democratização e construção de soberania tecnológica para a gestão da comunicação e da 

tecnologia, em torno da defesa da vida. 

 

IV. DESAFIOS POLÍTICOS, LINHAS PROGRAMÁTICAS, ORIENTAÇÕES E 

ACÕES 
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De maneira que seja didático, esta parte do documento está estruturada em três 

momentos, que se complementam. O primeiro apresenta o desafio político para o CEAAL e 

que foi assinalado pelos diferentes eixos em preparação a nossa assembleia geral; o segundo, 

traz os princípios programáticos, vinculados ao desafio indicado e; no terceiro momento, se 

traz um conjunto de orientações e ações propostas e que dialogam com o desafio político e 

os princípios programáticos. 

 

1- Desafio para CEAAL: Construir as educações populares desde a centralidade da 

vida, da defesa da natureza e dos territórios, caminhando em direção a construção do 

Bem Viver. 

1.1 - Princípios Programáticos: 

• Bem viver como sentido ético e prático, de uma sociedade plural e democrática: 

educações para e durante toda a vida, a partir de cada território e realidade, valorizando 

nossos saberes e os saberes ancestrais. 

• Educações populares como e em movimento, como horizonte ético, político e prático 

da educação, com sentido comunitário, solidário e equitativo, tanto nas relações sociais, 

quanto de gênero, entre gerações e em harmonia e respeito aos bens comuns. 

• O comunitário, a autonomia, a autogestão e a autodeterminação dos povos como 

aposta estratégica, ampliando nossas experiências e articulações para seguirmos fazendo, 

aprendendo, refletindo, elaborando e voltando a fazer, para que, a partir do fortalecimento de 

processos coletivos, emancipatórios, auto gestionários e de construção de sujeitos, se avance 

em alternativas radicais, que nos permitam avançar na sustentabilidade e continuidade da 

vida e do planeta. 

1.2 – Propostas de orientações e ações  

• Promover a realização efetiva, subjetiva, intelectual e espiritual. Recuperar as 

aprendizagens comunitárias, organizativas, ancestrais, coletivas e históricas das lutas 

populares, para a construção de espaços formativos e a inclusão de práticas que gerem novas 

relações com a natureza, entre as pessoas e que permitam novas construções políticas, 

econômicas, sociais e práticas. 
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• Aprofundar o diálogo entre culturas, construir e fortalecer as identidades, respeitando 

a diversidade, considerando o prazer, a alegria, a celebração, os afetos e o ócio em todo o 

processo. 

• Contribuir na defesa da vida, através de processos de convivência democrática, desde 

a justiça restaurativa, da memória coletiva e histórica e da reparação com base nos direitos 

humanos. 

•  Identificar e trabalhar para superar as manifestações de dominação, violência e 

saqueio em todos os âmbitos de nossas vidas cotidianas. 

• Defender a igualdade e a equidade no acesso e no uso de bens materiais e comuns. 

• Politizar, a partir dos pressupostos das educações populares, os enfoques da ecologia, 

do extrativismo e do ambiental. 

  

2- Desafio para CEAAL: Construir processos e fortalecer teórica e metodologicamente 

educações populares antirracistas, feministas, que respeitem as diversidades, 

construindo novas masculinidades, trabalhando o intergeracional, promovendo 

relações e práticas solidárias, aprofundando a participação horizontal e a democracia. 

 2.1 - Princípios Programáticos:  

• Questionar os sistemas de dominação e promover a desconstrução das relações 

desiguais de poder e opressão, em todos os âmbitos da vida, desde o cotidiano, mandatos e 

privilégios, que impactam em nível individual e coletivo, determinando vínculos, relações e 

modos de vidas desiguais (dominação, opressão, injustiça, violência). 

• Reforçar as lutas pelo exercício igualitário aos direitos humanos, políticos, sociais, 

culturais, ambientais, financeiros e econômicos. 

• Defender a educação como um direito fundamental (e, para tanto, tem de ser 

inclusiva, considerando seus efeitos multidimensionais) e como bem público, promovendo 

processos que permitam participar da construção, execução e avaliação de políticas públicas 

e de acesso, a todos os níveis de ensino e serviços. 

• Sustentar a aposta e compromisso do CEAAL de se construir e consolidar como um 

Movimento de Educação Popular, impulsionando, fortalecendo e somando-se a processos 
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emancipadores, tendo o cuidado como princípio pedagógico, responsável, solidário, fraterno, 

processual, amoroso e generoso. 

2.2 – Propostas de orientações e ações 

• Questionar nossas relações sociais, as relações de poder que reproduzimos, desde o 

cotidiano à nossas práticas (micropoderes), buscando ir além, nos contextos e cenários 

conjunturais e estruturais. Temos o desafio de aprender a exercer a democracia nos pequenos 

e profundos momentos privados e comunitários, buscando avançar para o cenário 

macroeconômico.  

• Reconhecer os sistemas de opressão em que estamos inseridos e a necessidade de 

construir uma contracultura, desde nossas histórias, saberes e memórias, aprofundando e 

reconhecendo as diversas opressões que geram desigualdades e privilégios. 

• Construir argumentos, a partir da leitura e dos dados da configuração diversa do 

CEAAL, apostando em pedagogias e ferramentas metodológicas antipatriarcais, 

anticapitalistas e antirracistas, identificadas a partir de nossos fazeres. Circular técnicas, 

metodologias, práticas, oficinas e outros espaços formativos e peças comunicativas. 

• Refletir sobre “como penso e vivo minha masculinidade, desde minha própria 

realidade”, entendendo que minha experiência é distinta de outros homens, mulheres, pessoas 

não binárias e LGBTQIA+. Realizar isso desde nossas próprias realidades, nossas próprias 

ferramentas e nossas próprias formas. 

• Educar (pedagogizar), desde as pessoas senti/pensantes, as entendendo como espaços 

onde se constroem as aprendizagens, respeitando os corpos que são atravessados pela 

opressão e pela resistência. 

• Educar na participação. Aprender a democratizar o poder, o que pressupõem a 

construção de relações horizontais, nos âmbitos político, econômico, financeiro, 

institucional, cultural, de gênero e diversidades.  

• Criar a fortalecer espaços para construir educações populares desde e para as 

juventudes, considerando outras formas metodológicas como a arte, o circo, o jogo e as novas 

tecnologias de comunicação, como ferramentas para construir pedagogias críticas e 

emancipatórias. 



 
 

Página 31 de 39 
 

• Organizar espaços e momentos de debate, baseado em experiências, que articulem a 

formação, as educações populares e a ação econômica. 

• Optar por formas de resolver as necessidades cotidianas que sejam mais justas, 

sustentáveis e solidárias, dentro das opções que tem cada pessoa, família ou organização. 

• Contribuir com a circulação de produtos, participando de intercâmbios que sejam por 

equivalência, o que não requer a intermediação por preços ou outro tipo de valores 

monetários. 

• Fomentar e promover práticas, para que o conjunto do CEAAL possa avançar em 

mudanças de atitudes e de paradigmas, desde a linguagem á ações de consumo em circuitos 

curtos de produção de bens que são necessários para viver (e não somente para satisfazer as 

necessidades imediatas). É importante, ainda, que possamos refletir sobre nosso consumo, 

não tendo um padrão estabelecido para todas as pessoas, pois elas têm necessidades que são 

específicas. 

• Incentivar a produção de alimentos desde todos os espaços possíveis (vasos, tanques, 

hortas, etc.); aplicar os princípios da permacultura, da economia circular e socio e vio - 

economia solidária; construir casas com materiais locais, alternativos, reciclados; usar 

energias alternativas (sol, ar); reusar, reciclar, recuperar, reparar, concertar; expandir a 

cultura da reciclagem com consciência ambiental; participar de redes, circuitos solidários, 

intercâmbios gratuitos, hortas comunitárias, bibliotecas populares, pontos de saúde 

comunitária, jogos de rua, produção artística (murais, pinturas bailes, teatro) e moradia 

popular. 

• Começar a transformar as relações existentes e fazendo-as de forma consciente e 

crítica, convertendo decisões cotidianas (como o que comer, quem comprou a comida, quem 

cozinha e porque isso é assim) em temas de reflexão. Temos o desafio cotidiano de construir 

relações de confiança, reciprocidade, redistribuição e equidade. 

• Pensar em alternativas que juntem muitas pessoas. Construir organizações coletivas, 

cooperadas, de produção espiritual e material da vida, desde os princípios da justiça, 

honestidade e solidariedade. 
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• Dispor e organizar espaços de cuidado coletivo de crianças, para que as mulheres que 

não têm com quem deixar seus filhos ou que optem por levá-los, possam estar e participar 

das atividades que são realizadas, tanto em nível local, quanto em nível internacional. 

• Lutar pela definição de políticas públicas universais, tanto para a atenção integral da 

saúde, quanto para a garantia de condições de vida dignas, como alimentação, trabalho, 

educação, seguridade social, segurança, entre outros, com a finalidade de garantir a promoção 

da saúde e da vida, assim como, ter uma atenção adequada às necessidades dos povos. 

• Desde e com os movimentos sociais populares, lutar para garantir o direito a saúde de 

maneira universal, integral e pública. 

• Vivenciar na prática a proposta do Fundo Solidário Paulo Freire. 

 

 3 – Desafio para CEAAL: Aprofundar e recriar a Estratégia de Formação Política para 

a construção de consciência crítica, de maneira permanente e processual, desde o 

CEAAL, apostando no aprofundamento da democracia e na construção de outro 

mundo possível. 

3.1 - Princípios Programáticos: 

• Realizar análise crítica da realidade da América Latina e Caribe e construir 

posicionamentos com e em movimentos sociais e populares, produzindo informação e 

conhecimentos, formulando propostas, construindo mobilizações e ações públicas, processos 

formativos e alianças estratégicas, na busca pelo cumprimento dos direitos humanos e 

buscando a construção do bem viver e do poder popular. 

• Contribuir para colocar no centro do debate político, o enfraquecimento de nossas 

democracias, que se produzem a partir dos ataques totalitários, autoritários e 

fundamentalistas (políticos e religiosos) em nossos países. 

• Criar instâncias de formação, fortalecer processos e estratégias que acumulem forças 

e permitam transformar as relações de opressão produzidas pelo sistema capitalista, 

patriarcal, racista e colonial, aprofundando e refletindo sobre como entendemos o poder e o 

poder popular desde nossas formas de fazer política e para disputar o poder estabelecido, 
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desde os ideais e expectativas de movimentos e organizações sociais e políticas de nosso 

povo. 

• Contribuir para a análise crítica da sociedade para desnaturalizar a violência, a 

opressão, a exploração, a discriminação e analisar o que está por detrás dos fatos, 

identificando as raízes deste sistema opressivo que produz desigualdades, mortes e destruição 

das mais variadas formas de vida no planeta. 

3.2 – Propostas de orientações e ações 

• Fomentar a participação de todos os coletivos e grupos de trabalho do CEAAL, no 

sentido de produzir uma análise atualizada da situação latino-americana e caribenha, como 

matéria-prima fundamental para propor processos de formação política em nossos territórios 

e que potencializem a organização das classes populares. 

• Identificar a formação política que está presente nos processos de educações 

populares que desenvolvemos (educadores, educadoras e organizações que integram o 

CEAAL), nos apropriando dos saberes que são produzidos desde os coletivos nacionais e/ou 

grupos de trabalho. 

• Construir comunidades de aprendizagem, para nos acompanhar, ajudar e cuidar em 

tempos de virtualidade. Realizar círculos de diálogo entre as entidades do CEAAL para 

socializar experiências e acumular forças internas. 

• Contextualizar e atualizar as leituras, partindo do que tem significado a pandemia e o 

que ela tem colocado em evidência, sendo um dos pontos mais importantes, o incremento das 

desigualdades sociais e de gênero, bem como, o recrudescimento dos autoritarismos e das 

violências. 

• Promover reflexões consistentes (pensamento organizado) sobre, desde e para as 

experiências dos processos vividos e dos movimentos sociais populares. 

• Perceber e identificar o que há de resistência, potencialidade e inovações factíveis nas 

formas de resistência popular nos países que são embriões de experiências, fortalecendo a 

perspectiva da transformação social. 

• Apostar na formação em ação, para contribuir com nossas experiências de educações 

populares a nível territorial, local e em relação aos cenários macroestruturais. 



 
 

Página 34 de 39 
 

• Identificar as temáticas que estão trabalhando as associadas do CEAAL, para produzir 

intercâmbios e sinergias, bem como, abrir linhas de reflexão para aquelas que não estejam 

abordando ou fortalecendo os processos emergentes como a migração, o debate sobre 

masculinidades, educações populares feministas, paradigmas epistemológicos e impactos da 

tecnologia na IV revolução industrial. 

• Recuperar saberes e conhecimentos que têm sido negados, invisibilizados e excluídos 

pelas culturas dominantes, no sentido de epistemicídio que trata Boaventura de Souza Santos. 

• Propiciar espaços de formação a partir da singularidade de cada país, sobre saberes 

jurídicos, saberes específicos do tipo de atividade que desenvolvemos, saberes de como nos 

organizarmos e saberes técnicos sobre economia, com a particularidade dessa ação articulada 

e vivida com solidariedade. 

• Contribuir com os processos de formação dos profissionais da saúde, para que 

trabalhem nas áreas rurais e urbanas, de maneira que reconheçam a sabedoria ancestral de 

nossos povos, aprendam com ela e se fortaleçam. 

• Impulsionar processos pessoais, familiares e comunitários desde cada realidade, 

dirigidos para a construção de uma cultura de convivência com resolução não violenta de 

conflitos, que contribua para fortalecer a capacidade das pessoas de enfrentar as dificuldades, 

promover valores e reconhecer seu potencial de contribuir para a transformação social, 

construindo uma cultura de paz. 

• Compreender em profundidade os elementos que traduzem e aproximam as 

economias solidárias, na materialidade prática, com a justiça social, cultural, econômica, 

ética, de gênero e política. 

  

4- Desafio para CEAAL: produção e democratização do conhecimento desde e com as 

Educações Populares 

4.1 - Princípios Programáticos: 

• Reconhecer a existência de diversas expressões e metodologias da educação popular 

e apoiar epistemologicamente a afirmação, a partir de indagações sobre as formas como o 

conhecimento é produzido e circulado, nos diferentes processos construídos por educadores 
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e educadoras populares, organizações associadas ao CEAAL e por outros movimentos e 

organizações sociais. 

• Recuperar e potencializar o caráter político e ideológico da educação popular 

emancipadora, propondo como prioridade estratégica para o CEAAL esse tema, em termos 

da Investigação - Ação – Participação (IAP), de sistematização e toda outra forma de 

produção de conhecimento que se identifique, apoiando o paradigma de produção de 

conhecimento desde as práticas. 

• Produzir instâncias e espaços de formação para a aquisição de conhecimentos que 

articulem o ancestral e o novo, para construções desde uma perspectiva intergeracional, 

considerando que a vida, em seus distintos momentos, é um saber em seu próprio devir.  

• Criação de novas capacidades e modalidades de aprendizagem para se viver em uma 

sociedade de riscos e incertezas, como sujeitos e não como vítimas, aberta as educações 

próprias, autogestionadas e sustentáveis ambientalmente, desde o local ao macroestrutural. 

• Propiciar a distribuição social do conhecimento e o direito aos bens culturais e 

tecnológicos, numa perspectiva libertadora, construindo pontos de referência, dispositivos e 

ferramentas para a construção de novas oportunidades, em um mundo inclusivo. 

• Contribuir para que todos e todas (de forma individual e coletiva) se apropriem dos 

conhecimentos que a humanidade tem acumulado; avançar para que a ciência e as 

ferramentas de análise crítica sejam entendidas como um bem acessível e não como um 

direito exclusivo dos cientistas. 

4.2 – Propostas de orientações e ações 

• Alimentar nossas propostas, posicionamentos políticos e contribuições, com 

elementos que surjam das sistematizações de experiências, investigações na linha da IAP, 

avaliações de projetos etc. com a finalidade de contribuir com elementos desde as práticas 

que, por sua vez, se potencialize as capacidades de teorizar e gerar debates críticos e 

propositivos. 

• Manter a consulta (levantamento, caracterização) sobre o que as/os integrantes e 

coletivos do CEAAL já estão construindo com respeito as práticas educativas, a produção e 

gestão de conhecimento, assim como, identificar suas necessidades e demandas. 
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• Dar visibilidade as práticas e reflexões através de intercâmbios de experiências, 

utilizando as novas tecnologias de comunicação, encontros presenciais (quando sejam 

possíveis) e publicação de materiais impressos e virtuais. 

• Criar espaços de treinamento (cursos, oficinas) e de troca de experiências sobre as 

técnicas, estratégias de produção (PRA, sistematização, outros) e democratização do 

conhecimento, que foram criados pelos membros do CEAAL. 

• Articular e intercambiar com os movimentos populares, estabelecer diálogos 

permanentes, compartilhar o que se produz como organizações do CEAAL, identificando as 

contribuições para as lutas de nossos povos. 

• Fortalecer vínculos com CLACSO, com centros de pesquisa, espaços acadêmicos e 

outras redes e organizações com trajetória na produção de conhecimento e pensamento 

crítico, sobre e desde os movimentos e lutas sociais. 

• Elaborar uma linha de financiamento de projetos para a produção de conhecimento, 

para que, desde as associadas se possa impulsionar sistematizações e investigações, realizar 

cursos de formação, autoformação e publicações. 

• Manter o Curso Virtual de Sistematização de Experiências e ampliá-lo a outros temas 

de formação e autoformação, sobre outras maneiras de fazer pesquisa e investigação 

(investigação participativa, recuperação da memória histórica e coletiva, etnografias 

participativas e outras) para associadas e não associadas do CEAAL. 

 

 

5 – Desafio para CEAAL: construir um projeto político de comunicação popular 

próprio, que acompanhe os processos de educações populares para a emancipação 

política e que contribua para a construção de soberania digital e segurança de nossos 

dados. 

5.1 – Princípios Programáticos:  

• Construir uma estratégia de comunicação que seja formativa, articule e projete o uso 

de distintos meios: publicações periódicas e não periódicas, o uso de plataformas digitais e 

redes sociais, sites web, bibliotecas e midiatecas virtuais, podcast, rádios comunitárias e toda 



 
 

Página 37 de 39 
 

outra ação que surja dos processos de educações populares, incorporando a arte como 

estratégia de luta política e expressão de nossos povos. 

• Contribuir para desenvolver uma estratégia que seja alternativa aos meios de 

comunicação de massa e comercial, que seja uma ferramenta das organizações e lutas 

populares.  

• Incentivar a construção de redes de comunicação soberanas e comunitárias, por fora 

do controle mercantilista, articulando os processos que o CEAAL traz, junto das lutas 

populares, para enfrentar os algoritmos e entrar em disputa com a comunicação hegemônica. 

5.2 – Propostas de orientações e ações 

• Avaliar as possibilidades de conceber e utilizar redes próprias de internet e de serviços 

de celular, onde a governança seja comunitária, contestando o sentido capitalista e patriarcal 

que os meios e as redes hegemônicas têm, tendo mecanismos de maior segurança para todos, 

em particular para mulheres e crianças. 

• Identificar os meios de comunicação que possam ser aliados estratégicos, para 

construir alianças e articulações políticas que habilitem o acesso igualitário aos meios de 

comunicação. 

• Construir possibilidades e condições para que as comunidades, em seus territórios, 

decidam que rede acessar e quem pode ter acesso a seus conteúdos cotidianos. 

• Promover formas transgressoras de problematização e desnaturalização do cotidiano, 

para a construção e novas narrativas. 

• Disputar narrativas hegemônicas desde a comunicação popular e a arte, num sentido 

político e, junto com elas, realizar práticas de soberania tecnológica que nos permitam fazer 

frente ao sistema hegemônico de comunicação. 

• Dialogar com a arte popular e com a criação artística contemporânea, que habilita 

para novas formas de diálogo de saberes, de produção de conhecimentos, de lutas e de 

resistências. 

• Questionar e confrontar a linguagem sexista e racista que segue presente nos meios 

de comunicação, abraçando as contribuições da luta feminista e nos incorporar, desde as 

redes e desde a arte, aos debates e disputas sobre as relações de poder e gênero, entre outros. 
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• Recuperar a memória histórica e as culturas de forma criativa, incorporando os modos 

de cuidar, de participar e de construir comunitariamente de nossos povos. 

• Refletir sobre o território radioelétrico, a autonomia de nossos espaços e a disputa 

pelos territórios nestes tempos. 

• Visibilizar os processos de luta e resistência que, em si mesmos, são processos 

pedagógicos e políticos. 

• Usar novas tecnologias de forma crítica e combiná-las com formas tradicionais e 

emergentes do nosso fazer. 

 

6 – Criação de novos Grupos de Trabalho  

Entendemos que o desafio que se apresenta é de pensar e refletir sobre as inter-

relações entre os grupos de trabalho já existentes no CEAAL e, desde aí, avaliar a necessidade 

de criação de novos grupos de trabalho. 

 No entanto, nos documentos produzidos foi proposto a criação dos seguintes grupos 

de trabalho: 

• Educações populares e saúde integral comunitária  

• Educações populares em defesa dos bens comuns e de todos os territórios 

• Educomunicação popular e soberania digital 

 

V – REFLEXÕES E DIÁLOGOS QUE TAMBÉM SE FAZEM NECESSÁRIOS 

Nos documentos dos nove (9) eixos de trabalho, encontramos uma riqueza muito 

grande, em termos de experiências, análises e propostas, em grande medida, com muito 

sentido alternativo. No entanto, também identificamos uma profusão de ideias e uma 

tendência à dispersão das análises e propostas. Assim, ratifica-se a necessidade de priorizar 

e organizar reflexões e recomendações a partir da natureza do CEAAL como “Movimento 

de Educação Popular da América Latina e do Caribe”, temas que em muitos casos não são 

apenas de forma, mas também de conteúdo e significado. 

Dado o caráter Latino-americano e Caribenho, nossos questionamentos acerca da 

situação se materializam na convicção de construir um país, uma região e um mundo com 
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justiça social, sem colonialismo, patriarcado nem racismo, numa estratégia política que 

vincule o micro ao macro, para que nossas ações concretas, em articulação com outros atores 

sociais e comunitários, possam contribuir para transformações estruturais em nossos países, 

região e planeta. 

No entanto, existem vários temas, sentidos e conteúdos que necessitamos debater e 

estabelecer acordos. Dentre eles, trazemos aqui, aqueles que nos pareceram mais relevantes: 

- Educação Popular ou Educações Populares? Devemos nos referir a uma ou a várias 

educações populares? O sentido dessa definição é político, metodológico ou de área de 

conhecimento e trabalho? 

- Viver Bem ou Bem Viver? A princípio os conceitos parecem denominações de uma mesma 

concepção, mas existem diferenças entre eles que devemos identificar e definir enquanto 

coletividade. 

- Temos que analisar o funcionamento das instâncias organizativas que compõem o CEAAL, 

principalmente os coletivos nacionais e grupos de trabalho. Por exemplo, nesse momento 

existem algumas propostas de criação de novos grupos de trabalho, mas em nossa leitura, 

deveríamos pensar antes em qual seria o caráter dos grupos de trabalho? Quais são os critérios 

para a formação de novos grupos de trabalho ou de continuidade do funcionamento deles? 

Como se vinculam com a Educação Popular? No caso dos coletivos nacionais, precisamos 

refletir: como fortalecemos seu funcionamento? Que ações podem ser desenvolvidas e que 

tenham um papel preponderante nos países e na dinâmica nacional? 

 Para finalizar, sugerimos que, além das questões acima, que os coletivos e grupos de 

trabalho possam refletir a partir da leitura deste documento: temos elementos que faltam 

nesse documento? Quais são nossos principais desafios? Como vamos atuar como CEAAL 

no próximo período? 

 Desejamos boas reflexões e diálogos. 

 

27 de setembro de 2021. 

 


