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Introdução 

A educação popular anda ombro a ombro com os movimentos sociais e a 

educação libertária, pois visa a mudança através do REconhecimento de seu 

cotidiano, de sua história, de suas vivências. Dentro deste prisma, os porquês 

são fundamentais para a desnaturalização de práticas e, ainda para a 

descolonização de atitudes e pensamentos. Somado a isso é termos a certeza de 

que ninguém sabe mais que ninguém, mas que os saberes são diferentes e é na 

sua troca que o processo democrático, tão caro à este tipo de educação, se 

consolida. 

É, ainda, entender o seu passado, aprender com o seu presente e buscar saídas 

para o seu futuro, se dando conta de que só coletivamente se constrói e 

REconstrói. 
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A educação popular é inclusiva, participativa e bebe dos saberes comunitários, 

em uma construção dialógica em função da solução das demandas e 

necessidades sentidas das pessoas.  Ela, é parte do cotidiano das gentes, e 

considera a práxis e tradições das gerações.  Neste sentido a presente oficina 

pretende trabalhar formas de intervenção comunitárias na construção de 

espaços de desenvolvimento, seguidos da consequente transformação de 

processos sócio-ambientais locais. Na perspectiva do uso de metodologias 

participativas, o que se pretende ainda é coletivamente trazer à tona o 

reconhecimento de saberes populares, por meio da construção e reconstrução 

de identidades, em consonância com a educação libertária. 

Palavras-chaves: educação popular; educação ambiental; trabalho comunitário; 

movimentos populares; metodologias participativas 

Público-alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação em Pedagogia e áreas 

afins, gestores, educadores populares, professores/as da Educação Básica e de 

movimentos sociais.   

Conteúdo programático 

 Saberes Comunitários 

 Metodologias Participativas e Educação Libertária 

 Educação Ambiental no contexto local 

 Experiências e vivências – saberes nossos 
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