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O Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe 

(CEAAL) participou, entre 16 e 19 de outubro de 2019, de um conjunto de 

atividades realizadas no País Basco, em cidades como Bilbao, Eibar e San 

Sebastián, culminando com a participação na Jornada de Formação Política 

Tira! De los nudos de los saberes militantes, realizada em Eibar, nos dias 

18 e 19/10, promovida pelas organizações Joxemi Zumalabe Fundazioa, 

Bizilur, Emangin, Borbork, Iparhegoa, Ipes, com apoio da Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo.  

No dia 16/10/19, pela manhã, na Universidad del País Basco, participei 

da mesa “Formación popular para la emancipación”, junto com representantes 

da Escola Nacional Florestan Fernandes (Brasil) e da Joxemi Zumalabe (País 

Basco). Na mesa, apresentei o CEAAL e sua estratégia de formação política, 

dando destaque para a concepção libertadora de educação popular e sua 

relação com o projeto de emancipação humana.  

 



 

 

Neste mesmo dia, à tarde, tivemos uma reunião com a Direção da 

Faculdade de Educação da Universidad del País Vasco (UPV), buscando 

estabelecer protocolos de cooperação entre esta universidade e a Universidade 

do Estado do Pará. Também esteve presente na reunião Rosmeri Witcel, da 

Escola Nacional Florestan Fernandes, para discutir cooperação internacional 

da ENFF com a UPV.  

No dia 17/10/2019, fomos convidados a participar da mesa “La 

formación popular para la construcción comunitaria”. Participaram, também, 

Rosmeri Witcel, da Escola Nacional Florestan Fernandes (Brasil); Luis Fabián 

Pachón, IALA – Via Campesina (Colômbia); e Yarumi González, TV TERRA 

(Venezuela).  

Nesta mesa, apresentei o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de 

Educação Popular Paulo Freire, filiado ao CEAAL Brasil, e as iniciativas de 

formação política que temos levado a cabo no Estado do Pará, na Amazônia 

brasileira.  

 



 

 

Na Jornada Tira! Estiveram presentes na jornada em torno de 30 

coletivos diferentes, com atuação no País Basco e na América Latina, com o 

objetivo de intercambiar experiências e reflexões sobre formação política e 

avançar na definição de mecanismos ou vias para a emancipação, a partir da 

formação política e do trabalho de base. 

A jornada iniciou na tarde do dia 18/10/2019, com uma mística 

organizada pelos coletivos bascos promotores do evento, com o objetivo de 

sensibilizar os participantes para o clima de solidariedade, generosidade e 

troca de experiências com que se desenvolveria a jornada em sua 

programação.  

Organizou-se com bandeiras, camisas e faixas dos coletivos presentes, 

uma árvore, cujo tronco foi constituído pela faixa “Educação Popular: 



movimento, resistência e luta”, levada pelo CEAAL, e no topo uma mandala na 

forma de flor, com bandeiras e camisas dos coletivos. Integrou a mandala a 

camisa da Campanha Latino-Americana e Caribenha em Defesa do Legado de 

Paulo Freire.  

A mística possibilitou uma experiência multisensorial, envolvendo tato, 

olfato, audição e visão, que levou os participantes a construírem uma sinergia 

em torno de mensagens de resistência e de propósitos libertadores.   

 

     

 



 

 

Após a mística ou integrada a ela, houve um momento de 

apresentação dos coletivos presentes, cuja dinâmica foi escolher – a partir de 

um conjunto variado de objetos, brinquedos, bonecos –, símbolos ou ícones 

que pudessem representar suas organizações. Ao tempo em que os coletivos 

iam se apresentando, um artista plástico fazia desenhos das intervenções, o 

que também se repetiu nos demais momentos da jornada e que constituiu uma 

importante estratégia de sistematização da experiência vivida.  

A partir dos objetivos disponíveis, escolhi dois objetivos: um pequeno 

barco e uma árvore. Com o barco representei La Piragua, a revista do CEAAL, 

e informei sobre nossa identidade como Movimento Latino-Americano e 

Caribenho de Educação Popular, nossa história, atuação e presença na 

América Latina e no Caribe; com a árvore, quis representar a Amazônia, o 

território de onde falo e construo ações de educação popular vinculadas ao 

Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, à Cátedra Paulo Freire da 

Amazônia e ao Movimento de Educação Popular do Estado do Pará.   

 



 

 

Este momento de apresentação foi muito rico, pois foi possível 

conhecer a diversidade de coletivos e movimentos sociais, ONGs e sindicatos 

presentes na jornada. Também permitiu uma imersão na cultura basca, já que 

a língua utilizada na jornada foi o Euskara, com tradução simultânea para o 

castelhano para aqueles e aquelas que não dominam o idioma basco. A 

decisão de utilizar o Euskara como primeira língua assumiu uma conotação 

política, de afirmação da cultura e da identidade do povo basco, que se articula 

com o compromisso dos coletivos presentes em lutar pela soberania e 

independência do País Basco (Euskal Herria). O bilinguismo, com a tradução 

simultânea para o castelhano, permitiu que os diálogos fossem tecidos com 

todos/as os/as presentes. 

No dia 19/10/2019 iniciamos com outra mística e seguimos o diálogo 

em uma mesa redonda, na qual estiveram representados: o CEAAL (João 

Colares), o IALA Colômbia – Via Campesina (Luis Fabián Pachón), a Marcha 

Mundial de Mulheres de Euskal Herria (Lucía Bergara), o IPES, do País Basco, 

(Gorka) e Las Mélidas, de El Salvador (Angélica). 

A mesa redonda abordou experiências de formação política na América 

Latina e no País Basco, tomando como eixos de reflexão 4 temáticas: a) 

sistema de dominação múltiplo; b) descolonizar a cotidianidade; c) autoestima 

revolucionária; d)  construir unidade respeitando a diversidade / construção de 

alianças.  

A dinâmica utilizada foi através de perguntas previamente formuladas 

pelos organizadores aos convidados, em que cada convidado teve 5 minutos 



para responder a cada uma das 3 perguntas, momento seguido de diálogo com 

a plenária presente. As perguntas foram: 1. Quem você é, onde trabalha, com 

quem trabalha e o que entende por formação política? 2. Quais são os 

principais nós, tensões e conflitos que identifica em seu coletivo a respeito dos 

4 eixos temáticos supramencionados? 3. Que avanços e estratégias têm 

colocado em marcha para superar estes nós?  

Representando o CEAAL, apresentei a concepção de formação política 

que está presente em nosso documento Estrategia de Formación Política, 

elaborado na sequência de diálogos que ocorreu em Cartagena (Colômbia), em 

Salvador (Brasil) e em Buenos Aires (Argentina). Apresentei nossa concepção 

de formação política a partir da Educação Popular como marco político e 

conceitual, as iniciativas que temos levado a cabo no Fondo de Iniciativas 

Paulo Freire, a Campanha Latino-Americana e Caribenha em Defesa do 

Legado de Paulo Freire e os processos de formação política e de trabalho de 

base que temos desenvolvido a partir do CEAAL Brasil e, especificamente, na 

Amazônia.  

O diálogo foi bastante produtivo e muitas convergências foram 

construídas em termos teóricos e metodológicos, tomando a Educação Popular 

e o pensamento de Paulo Freire como concepção orientadora. A força das 

ideias de Paulo Freire esteve presente a todo momento, não apenas nas 

intervenções dos coletivos latino-americanos, mas também dos coletivos 

bascos. Abaixo, alguns dos desenhos que simbolizam as intervenções na mesa 

redonda.  

 

 



 

 

 

 

 



 

Partindo das reflexões provocadas na mesa redonda, todos os 

participantes passaram a um momento de debate sobre os 4 eixos centrais que 

orientaram a jornada: a) sistema de dominação múltiplo; b) descolonizar a 

cotidianidade; c) autoestima revolucionária; d)  construir unidade respeitando a 

diversidade / construção de alianças. Para tanto, a metodologia utilizada foi 

inspirada no Teatro do Oprimido de Augusto Boal. Em grupos, refletia-se sobre 

os desafios de cada um destes eixos; com os corpos simbolizavam-se as 

tensões ou os nós em torno de cada eixo; e depois se construía, em outras 

configurações corporais, estratégias de saída ou de superação das tensões ou 

dos nós identificados.  

Participei do eixo Autoestima Revolucionária. Identificamos como 

problemática o da disputa pelo poder entre os revolucionários, a concorrência 

que leva a uma divisão na esquerda e a conflitos pouco ou nada produtivos. 

Corporalmente simbolizamos este conflito e depois passamos ao momento de 

superação, em que se busca alianças, a unidade na diversidade, para a 

construção da sociedade emancipada que todos e todas almejamos. Os 

desenhos, abaixo, simbolizam a dinâmica do Teatro do Oprimido utilizada.  

 

  



 

 

 



A jornada finalizou com os participantes unidos em uma roda, na qual 

pudemos expressar nossos sentimentos, as aprendizagens construídas e os 

compromissos assumidos para seguir a luta.  

Cada momento da jornada foi pensado de modo a ser coerente com o 

propósito revolucionário assumido e com os princípios da educação popular. 

Assim, as místicas, a participação ativa, a escuta sensível, os debates 

coletivos, a valorização do Euskara foram elementos que se integraram para 

que nós próprios vivêssemos um momento de formação política. Também 

contribuiu para tanto a alimentação, especialmente a de finalização da jornada, 

toda produzida a partir da agroecologia e da economia solidária.  

Após a jornada, no dia 19/10/2019, deslocamo-nos para San Sebastián 

(Donostia), onde aconteceu uma gigantesca marcha protestando contra as 

sentenças do Estado Espanhol condenando os responsáveis pela iniciativa do 

plebiscito pela independência da Catalunha em 2017. O povo basco se 

solidarizou ao catalão, nesta luta comum pela independência de seus territórios 

em relação à Espanha.  

 

 

 

Para o CEAAL, foi importante estar presente nesta jornada de 

formação política. A participação proporcionou a construção de alianças com 



organizações do País Basco e da América Latina em torno da educação 

popular, da formação política e do trabalho de base. Possibilitou a socialização 

de nossa Estratégia de Formação Política e os seus aportes ao debate. 

Permitiu um fecundo diálogo com o MST e a Via Campesina em torno da 

Campanha Latino-Americana e Caribenha em Defesa do Legado de Paulo 

Freire e animou nossa aposta na educação popular como concepção e 

movimento de luta pela emancipação humana.  

 

 

Belém, 01 de novembro de 2019. 
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