
 

	  

INICIATIVAS DE ACCIÓN FOSPA 

 

1. NOMBRE DE LA INICIATIVA:  
 
-‐ ARTICULAÇÃO PAN-AMAZÔNICA DE CULTURA E ECONOMIA 

SOLIDÁRIA CRIATIVA 
 

 
2. PROPÓSITO DE CAMBIO: 

 

• INICIATIVA DE INTERCAMBIO NA DIMENSÃO CULTURAL: 
 

A transversalidade da Cultura é garantida fundamentalmente pela 
comunicação não apenas instrumental, mas especialmente entre os 
comprometidos com a transformação social, já que a imprensa e os meios 
dominantes são voltados para o mercado, limitando de forma destrutiva o direito à 
informação. 

 
Assim, a Cultura deve assumir uma transversalidade em todas as iniciativas 

como busca de novas ferramentas informativas, dialógicas, educativas e 
sensibilizadoras de comunicação, essenciais para a expansão estratégica das 
mensagens que defendemos. É na interface entre Cultura-Comunicação-Política 
que as estratégias e as ferramentas transformadoras devem ser pensadas. 

 
Como uma iniciativa de ação de vivências culturais busca valorizar 

prioritariamente as vozes dos grupos, das comunidades, das pessoas 
subalternizadas, vozes daqueles e daquelas que geralmente estão invisíveis, 
inaudíveis em decorrência da predominância dos valores definidos pelas classes 
dominantes e pelo chamado “mercado”. 

 
Como uma iniciativa cultural e artística, deve valorizar prioritariamente os 

temas Amazônicos, ambientais e as questões urgentes relacionadas à mudanças 
climáticas no Planeta e sobretudo, nossa Cultura Amazônida deve ser 
verdadeiramente vivenciada como 



 

	  

caminho de vida de nosso maior território de biodiversidade planetária. Não mais 
no campo do exótico, e sim, do re-conhecimento e valorização de suas 
diversidades das diversas Amazônias, peculiaridades inerentes, capazes de 
dialogar, se comunicar, acolher e promover uma síntese criativa de comunidades 
e sociedades do Bem Viver. 

 
 
 
• INICIATIVA DE INTERCAMBIO NA DIMENSÃO DA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA E CRIATIVA 
 

ECONOMICAMENTE: É um jeito de fazer a atividade econômica de 
produção, oferta de serviços, comercialização, finanças ou consumo baseado na 
democracia e na cooperação, o que chamamos de autogestão: ou seja, na 
Economia Solidária não existe patrão nem empregados, pois todos os/as 
integrantes do empreendimento (grupos, territórios, povos, coletivos, associação, 
cooperativa ou grupo) são ao mesmo tempo trabalhadores e donos. 

 
     CULTURALMENTE: É também um jeito de estar no mundo e de consumir 
(em casa, em eventos ou no trabalho) produtos locais, saudáveis, da Economia 
criativa e Solidária, que não afetem o meio-ambiente, que não tenham 
transgênicos e nem beneficiem grandes empresas. Neste aspecto, também 
simbólico e de valores, estamos falando de mudar o paradigma da competição 
para o da cooperação de da inteligência coletiva, livre e partilhada. 
 
     POLITICAMENTE: É uma iniciativa/movimento, que luta pela mudança da 
sociedade, por meio do envolvimento, que não seja baseado nas grandes 
empresas nem nos latifúndios com seus proprietários e acionistas, mas sim no 
envolvimento das pessoas e construída pela comunidade, território a partir dos 
valores da solidariedade, da democracia, da cooperação, da preservação 
ambiental e dos direitos humanos. 
 

A economia criativa e solidária é uma tecnologia social de dimensão milenar 
praticada pelos povos originários até os dias de hoje por milhões de trabalhadoras 
e trabalhadores, dos campos, das 



 

	  

matas, das águas e das cidades incluindo a população mais excluída e vulnerável, 
organizados de forma coletiva gerindo seu próprio trabalho, lutando pela sua 
emancipação econômica solidária e, garantindo assim, a construção de 
comunidades e sociedades do Bem Viver e a permanência de seus territórios 
caminhos de vida. 

 
São iniciativas associativas de projetos produtivos coletivos, mutirão, 

cooperativas populares, associações comunitárias, cooperativas de coleta e 
reciclagem de materiais recicláveis, redes de produção, comercialização e 
consumo, instituições financeiras voltadas para empreendimentos populares 
solidários, empresas autogestionárias, cooperativas de agricultura familiar e 
agroecologia, cooperativas de prestação de serviços, entre outras, que dinamizam 
as economias locais, garantem trabalho digno e renda às famílias envolvidas, 
além de promover a preservação ambiental. 

 
Os princípios da Economia criativa e Solidária preconiza o trabalho como 

um meio de libertação humana dentro de um processo de democratização 
econômica é a visão preconizada pela Economia criativa e Solidária, bem como, 
trata-se de uma alternativa à dimensão alienante e assalariada das relações do 
trabalho capitalista, sendo necessário o desenvolvimento da democracia, 
solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo 
solidário. Contudo, o desenvolvimento dessas dimensões só ocorrerá se 
alicerçado por preceitos solidários, voltados para a sustentabilidade 
socioeconômica e ambiental. E, uma vez desenvolvidas, estas formarão o leito 
para a inovadora alternativa de geração de trabalho e inclusão social, a Economia 
Solidária. 

 
Esta iniciativa segue os princípios de economia solidaria aprovada em junho 

de 2003, na III Plenária Nacional da Economia Solidária, na qual foi discutida e 
divulgada a Carta de princípios, gerais e específicos, da Economia Solidária. Entre 
os princípios gerais apontados estão: A valorização social do trabalho humano; A 
satisfação plena das necessidades de todos como eixo da criatividade tecnológica 
e da atividade econômica; O reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do 
feminino numa economia fundada na solidariedade; A busca de uma relação de 
intercâmbio respeitoso com a natureza; 



 

	  

Os valores da cooperação e da solidariedade. Já os preceitos específicos 
vinculados à Economia Solidária são em função de ações: Por um sistema de 
finanças solidárias; Pelo desenvolvimento de Cadeias Produtivas Solidárias; Pela 
construção de uma Política da Economia Solidária num Estado Democrático. 

 
  Por fim, esta iniciativa busca articular parcerias com organizações que 
compõe o FOSPA e demais entidades, grupos, movimentos que promovem luta e 
resistência em defesa da Amazônia, sobretudo, envolver atividades culturais, de 
formação, diálogos, intercambio, troca de saberes, feiras, etc, todas programadas 
para acontecer entre os dias 22 e 25 de Março de 2020, em Mocoa, 
Putumayo/Colômbia. 
  
 

3. Metodología de trabajo: 
 

Esta iniciativa propõe por meio dos diversos intercambios aquí apresentados, a 
construção de uma metodologia dialógica e mediadora do envolvimento das 
manifestações culturais dos povos da Pan-amazônia e que as atividades 
artísticas, manifestações, intervenções estejam entrelaçadas às plenárias, 
seminários, oficinas, mesas, atividades autogestionadas, palestras, depoimentos e 
relatos. Assim entendemos que sejam momentos de vivências, reflexões e 
partilhas criativas que se estendam para muito além do instante de realização do 
grande encontro, capazes de provocar transformações pessoais cotidianas, para 
que então alcancemos a tão sonhada coletividade humana mundial. 

 
Estaremos envolvendo esta proposta de iniciatica de ação por meio do 

dispositivo político-pedagógico, organizativo e metodológico chamado Círculo de 
Cultura Cuidando da Amazônia, que contribui para organização e educação 
política das bases (comunidades, grupos sociais, movimentos populares, 
territórios) por meio de formação cidadã, popular, comunitária e intercultural, 
sempre entrelaçados a uma mística de partilhas de vivência do Bem-viver, com 
poesias, filmes, música e dança. 

 

      



 

	  

 

4. Lugar de trabajo: 
 
- Territórios pan-amazônicos 
 

5. Organizaciones responsables (mínimo 3): 

    FSPG (Fórum Social Permanente da Guiana), UTG (União dos 
Trabalhadores da Guiana) e RECID (Rede de Educação Cidadã do Brasil) 

 

6. Contacto de las organizaciones (correo electrónico): 

      
-‐  Nora Stephenson 

              FSPG (Fórum Social Permanente da Guiana) 
              Telefone: 5 95 694 23 14 13 
      e-mail: elie.stephenson@hotmail.fr 
      

-‐ Rafael pindard 
FSPG (Fórum Social Permanente da Guiana) 
Telefone: 0694019256 
e-mail: Rafael.pindard@gmail.com 
 

-‐ Maurice Pindard 
ESPAL ( Escola dos Saberes populares e Aprendizagem das 
Línguas 
Telefone: 0694423272 
e-mail:  

 
-‐  Fabien Canavy 

              UTG (União dos Trabalhadores da Guiana) 
       e-mail:  lekanak@wanadoo.fr 
       telefone: 594 694 41 35 16 
 

-‐  Wemerson Santos 
      RECID (Rede de Educação Cidadã) – Brasil (Amapá) 
      e-mail: wpachamama77@gmail.com 
      telefone: 96 98109-1751 

 


