
DO ACAMPAMENTO 5º ENAFOR LULA LIVRE

FAZERES e SABERES
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O 5º Encontro Nacional de Formação (ENAFOR), 

realizado de 21 a 25 de maio de 2018, no Centro 

Comunitário da Universidade de Brasília (UnB), 

contou com a participação de cerca de 1.000 pessoas de 

todo o País, entre agricultores e agricultoras familiares, 

educadores e educadoras populares, dirigentes e assesso-

res(as) que atuam no Movimento Sindical de Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e representantes de mo-

vimentos e organizações parceiras.

O 5º ENAFOR foi construído por várias mãos, de forma 

coletiva, e foi realizado em um contexto de desmonte dos 

direitos e das políticas públicas conquistadas historicamen-

te pela classe trabalhadora com ataques aos direitos indi-

viduais e coletivos por forças conservadoras (patriarcais, 

racistas e homofóbicas) que de assalto tomaram o poder 

em nosso País, submetendo-o à agenda neoliberal. O ce-

nário de retrocesso político resultou de um processo de 

articulação entre o grande capital, a mídia e o Judiciário 

que destituiu, por via parlamentar, um governo democráti-

co, golpeando a democracia brasileira.

O ENAFOR inovou ao ser realizado dentro de uma uni-

versidade, envolvendo a Academia e estudantes, e fortale-

ceu estratégias formativas articuladas às lutas populares e, 

como símbolo de resistência, instalou nas dependências do 

Centro Comunitário o “Acampamento 5º ENAFOR Lula 

Livre”, potencializando o debate das pautas de resistência 

Educação Popular é resistir, é transformar
diante dos ataques aos direitos da classe trabalhadora e 

à democracia; dos desafios da educação frente à conjun-

tura e da relação do movimento sindical com as univer-

sidades, promovendo, também, reflexões sobre a história 

do MSTTR, intercâmbio de experiências e construção de 

articulações com a comunidade acadêmica.

Desse modo, a educação popular tem um papel es-

tratégico na reconstrução da democracia e em resistir 

às iniciativas de um governo que se instaurou ferin-

do a soberania popular. Portanto, diante desse cenário 

e inspirando-se no Fórum Social Mundial de 2018, o 

5º ENAFOR trouxe como tema “Educação Popular é 

resistir, é transformar” afirmando a importância de 

ampliar e intensificar ações formativas para o fortaleci-

mento das lutas de resistência diante da atual conjun-

tura, em que pautas conservadoras se sobrepuseram 

às conquistas sociais e aprofundaram as desigualdades 

e restringiram liberdades.

Foi importante a realização simultânea  do Acampamento 

pela Reforma Agrária e Agricultura Familiar ao 5º ENAFOR, 

fazendo dezenas de negociações e pressionando a libera-

ção de mais recursos pelo governo federal e, em alguns 

momentos, mantermos a integração das duas ações.

Reafirmamos que as organizações sindicais e sociais, 

coletivos e grupos populares que lutam para assegurar os 

direitos constitucionais devem manter-se mobilizados para 

combater os retrocessos e para defender a democracia e a 

soberania do nosso País. 

Nessa perspectiva, a Agenda de Compromissos do 

5º ENAFOR deve ser assumida solidariamente com o de-

safio de assegurar uma formação que favoreça o enraiza-

mento dos processos formativos de base, que fortaleça a 

identidade dos sujeitos, tendo como aliada a comunicação 

popular como instrumento para fazer ecoar e multiplicar 

as nossas mensagens e ações, e que consolide um projeto 

político de sociedade transformador e de resistência. 

Este boletim retrata o que representou a experiência do 

5º ENAFOR para a estratégia formativa do MSTTR.

Boa leitura!

Carlos Augusto Santos Silva (Guto), secretário de Formação 
e Organização Sindical da CONTAG
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5º ENAFOR - Educação popular é resistir, é transformar

O ENAFOR é um encontro de formação política do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR) que acontece a cada três anos e, desde 2005, vem sendo realizado para refletir e impulsionar os pro-

cessos formativos promovidos pela Escola Nacional de Formação da CONTAG (ENFOC), Sindicatos, Federações 

e pela Confederação. Também é um espaço para elaborar estratégias de atuação articuladas à Política Nacional de 

Formação (PNF), Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e 

Solidário (PADRSS), principais referenciais dos processos formativos do MSTTR.

CAMINHOS DA FORMAÇÃO (1º AO 4º ENAFOR)

1º ENAFOR - CONSTRUINDO UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO

O 1º ENAFOR - Construindo uma Política Nacional de 

Formação objetivou inventariar, avaliar e refletir sobre as 

experiências formativas desenvolvidas até então, e a partir 

delas, formular as bases da Política Nacional de Formação 

(PNF), do Projeto Político Pedagógico (PPP) e propor estra-

tégias de funcionamento da Escola Nacional de Formação 

da CONTAG (ENFOC). Nos debates “por que e para que 

uma escola” buscou-se entender quais eram as preten-

sões do MSTTR ao deliberar, durante o 9º Congresso, pela 

criação de uma escola própria da CONTAG. As reflexões 

transcorreram em torno dos objetivos, finalidades, público, 

e como a Escola deveria contribuir com o fortalecimento da 

ação sindical a partir da formação política de lideranças de 

base, dirigentes e assessores (as). 
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A POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DO MSTTR 

NASCE A ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO (ENFOC), UM 
LUGAR DE TRANSFORMAÇÃO POLÍTICA 

2º ENAFOR - Pela Transformação da Realidade e 
Emancipação dos Sujeitos 

3º ENAFOR - Fortalecendo a Ação Sindical a Partir 
das Estratégias Formativas de Base

Tanto a PNF como o Projeto Político Pedagógico (PPP) 
assume a matriz da educação popular como teoria e prá-
tica educacional que tem como referencial político-peda-
gógico, a humanização e emancipação dos sujeitos do 
campo, desde sua posição de classe trabalhadora. A partir 

dessa concepção reflete a importância das lutas em fa-
vor da justiça social, questionando as teorias pedagógicas 
instrumentalistas, restritas à formação de competências, 
apresentadas pela visão neoliberal como única saída à 
educação da classe trabalhadora.

No dia 14 de agosto de 2006, a ENFOC foi inaugura-
da com a realização do 1º Curso de Formação Política 
(1ª Turma) e desde então, tem atuado por meio de um 
itinerário formativo que contempla atividades em âm-
bito estadual, regional e nacional com atividades inter-
módulos nos municípios e comunidades, articuladas 
por tempos: escola e comunidade, através de uma es-
tratégia de multiplicação criativa, que se efetiva com a 
organização de Grupos de Estudos Sindicais (GES) nas 
comunidades rurais, assentamentos e acampamentos 
da reforma agrária. 

Pautando-se por “desenvolver processos formativos 
continuados numa perspectiva crítica, libertadora e trans-
formadora”, consolidou-se uma estratégia que articula a 
formação política e a capacitação em temas específicos 
da agenda sindical em um mesmo referencial pedagógico, 
construído em diálogo com os sujeitos - homens e mulheres 
do campo, das florestas e das águas de diferentes gerações. 

Atenta às demandas e necessidades desses busca-se, 
na pluralidade de culturas e ideias, estimular leituras amplas 
sobre a vida no campo, suas dinâmicas e potencialidades 
em que se situa o contexto de lutas da classe trabalhadora.    

Realizado em outubro de 2008, era preciso continuar o 
debate e identificar como a formação estava chegando até 
a base e como as pessoas envolvidas enxergavam e sen-
tiam as experiências de formação. Este ENAFOR voltou-se 
a refletir sobre os referenciais políticos, pedagógicos e me-
todológicos da PNF, partilhar vivências e contribuir para re-

apropriação crítica das experiências formativas do MSTTR, 
conhecer e socializar os desdobramentos da estratégia 
ENFOC em todo o país e discutir como estava se dando a 
criação dos Grupos de Estudos Sindicais (GES). Afirmou os 
referencias políticos e pedagógicos e formulou ideia-forças 
problematizando-as na perspectiva da formação do MSTTR. 

Realizado em 2011, contou com ampla representação de 
lideranças e dirigentes de base e ganhou novos contornos 
com o dinamismo dos espaços de formação inspirados na 
prática dos educadores e educadoras populares, que atu-
ando em Rede, passaram a realizar cursos de formação de 

base em vários lugares e participar do processo de organi-
zação e realização do ENAFOR, criando espaços favoráveis 
à partilha de suas experiências. A Rede assumiu, de fato, o 
seu papel de corresponsável, trazendo maturidade e ousa-
dia ao processo coletivo.
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5º ENAFOR - Educação popular é resistir, é transformar

ENFOC, UM ESPAÇO CONSTRUÍDO A VÁRIAS MÃOS

4º ENAFOR - A FORMAÇÃO DE BASE SE INTENSIFICA

O 4º ENAFOR, em 2014, fez ecoar a pergunta “Formação 
de Base para quê?” reafirmando a formação de base como 
um dos mais nobres compromissos que podem garantir 
as transformações estruturais que o Brasil necessita. Uma 
formação que tem na educação popular, sua concepção e 
prática educativa transformadora e libertadora, assim como 
define a Política Nacional de Formação. 

Com o olhar para os processos de formação de base 
orientados pela agenda de compromissos do Encontro an-

terior, discutiu-se sobre o alcance dos processos de forma-
ção junto à base e que mudanças tem promovido nas or-
ganizações sindicais. Debateu-se o tipo de formação capaz 
de contribuir com a elevação da consciência crítica e deu 
visibilidade à diversidade e amplitude de práticas articuladas 
às várias recriações estratégicas derivadas do processo 
formativo da ENFOC. Também foi elaborada uma agenda de 
compromissos contemplando as várias frentes de atuação 
do MSTTR debatida no 5º ENAFOR. 

Os caminhos da formação e da multiplicação criativa - uma via-
gem no tempo por meio de publicações que revelam a história da forma-
ção, das trajetórias de organização e de luta das mulheres e da juven-
tude do MSTTR. História essa que você faz parte e ajudou a construir. 
Todo o acervo da exposição, durante o 5º ENAFOR, compõe o Centro de 
Informação e Documentação da CONTAG (CID), preservando e valori-
zando a memória institucional.

E assim o ENAFOR foi dando vida a ENFOC e, esta por 
sua vez, foi ressignificando o propósito do ENAFOR, com-
pondo-se em espaço que embala sonhos, que aproxima as 
pessoas, que faz acontecer processos formativos coletivos 
e criativos que constroem novos e revolucionários saberes. 
Saberes da terra, saberes do povo corajoso e ávido de um 
novo tempo, de um novo mundo. 

Saberes de uma prática coletiva que fez brotar a Rede 
de Educadores e Educadoras Populares da ENFOC. Rede é 
“prática e estratégia de resistência, experiência num presen-
te que traça o futuro, vontade materializada em ação, valori-
zação do ser humano e afirmação de princípios de recipro-

cidade, complementaridade, inclusividade e solidariedade”. 
Afinal, atuar inspirado pela educação popular requer es-

tar aberto à convivência com o diferente, pois cada proces-
so é singular e cada educador e educadora é único, e é isto 
que faz com que os espaços formativos se tornem mais 
completo. Cada processo desenvolvido se complementa de 
novas descobertas e novos saberes. Os passos da ENFOC 
se fazem por muitos caminhos nutrindo um único sonho – 
o de construir um mundo mais humano, justo, includente e 
amoroso. Vivenciar tudo isso significa tornar visível nossas 
raízes, construir vínculos identitários com o que fazemos e 
desejamos ver transformado no mundo.
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O  ENAFOR se consolida como espaço efetivo de de-

bates sobre formação política, na perspectiva da 

educação popular emancipadora, comprometida 

com os interesses da classe trabalhadora engajada nas lutas 

pela construção de uma sociedade soberana e inclusiva. É 

um espaço plural de troca de experiências formativas, or-

ganizativas, produtivas e culturais que entrelaçam fazeres e 

saberes em intenso diálogo com os contextos políticos e com 

a multiplicidade de vivência dos sujeitos do campo, das flo-

restas e das águas. 

Com o mote “Educação popular é resistir, é transfor-

mar”, o 5º ENAFOR buscou refletir sobre o ataque aos di-

reitos da classe trabalhadora e à democracia; as experiências 

de resistências ao conservadorismo; campo, sujeito e identi-

dades; reforma agrária: terra, água e agroecologia; Educação 

Popular e Educação do Campo; propondo-se a ser um espaço 

de politização de debates, fortalecimento das estratégias for-

mativas de base e de sustentabilidade política do MSTTR, com 

intuito de resistir às investidas neoliberais e promover articula-

ções que potencializem as lutas ancoradas no PADRSS.     

Os debates orientaram a construção de estratégias arti-

culadas de resistência (lutas de enfrentamento ao conser-

5º ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO - ENAFOR 
“Cheguei meu povo, cheguei pra partilhar 

O tema do ENAFOR é RESISTIR E TRANSFORMAR”

vadorismo, a tirania do mercado e outras atrocidades pra-

ticadas contra a classe trabalhadora) e de transformação 

(processos que intensifiquem a tomada de consciência sobre 

si e sobre a realidade em que se vive e sobre a qual deseja 

incidir), com dimensões constitutivas da formação política 

que se busca intensificar no MSTTR.

OBJETIVOS DO 5º ENAFOR 
• Fortalecer estratégias formativas articuladas às lu-

tas populares de resistência ao neoliberalismo e às prá-
ticas conservadoras de desmonte dos direitos conquis-
tados pelos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros(as);

• Debater as implicações do Golpe de 2016 para a 
classe trabalhadora e para a democracia brasileira;

• Compartilhar experiências formativas, organiza-
tivas, produtivas e culturais de base para estimular a 
multiplicação de fazeres e saberes sintonizados com a 
concepção de desenvolvimento do PADRSS e com as 
matrizes formativas da Política Nacional de Formação 
(PNF) e do Projeto Político Pedagógico (PPP); e

• Elaborar recomendações e estratégias formativas 
comprometidas com as lutas de resistência e para o 
fortalecimento de práticas políticas transformadoras e 
emancipadoras.
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5º ENAFOR - Educação popular é resistir, é transformar

Os eixos temáticos articuladores dos debates no 5º 

ENAFOR se relacionaram com questões centrais da agenda 

política do movimento sindical e com os desafios da forma-

ção política diante do atual contexto. Os eixos articuladores 

que constituíram os debates do 5º ENAFOR foram: O Golpe 

de 2016 e as implicações para a classe trabalhadora e para 

democracia; Campo, sujeito e identidades; Reforma agrária: 

terra, água e agroecologia; e Educação Popular e Educação 

do Campo. 

A Rede de Educadores e Educadoras Populares da 

ENFOC fortaleceu a unidade pedagógica com o fazer solidá-

rio em sintonia com os espaços e atividades de forma  arti-

culada aos debates e reflexões do 5º ENAFOR, contribuindo 

A abertura política, representada por diversas vozes, rea-

firmou que o atual momento está repleto de desafios diante dos 

retrocessos, do conservadorismo, do ataque à soberania na-

cional e à democracia e que é fundamental a unidade da luta de 

classe, a luta permanente pela democracia, a garantia de direi-

tos, contra os retrocessos e a defesa de Lula Livre. O ENAFOR 

“Aqui é um lugar de encontro com a educação popular, 

lugar de transformação, de resistência, de emancipação, de 

liberdade, de sonhos, de luta, de coragem, de ousadia, de 

reconstruir, de revolução, de novas possibilidades”

com a construção coletiva do conhecimento. O espaço mili-

tante do 5º Encontro Nacional de Formação deu concretude 

a diversas vivências e expressões em diálogo com os eixos 

articuladores temáticos, e as místicas realizadas deram vida, 

cor, voz, animação e motivação para a reflexão crítica. 

A mística, em sua plenitude, abriu caminho para o início 

do 5º ENAFOR em sintonia com a conjuntura e com os eixos 

articuladores temáticos.

A mística foi um processo presente em todos os momentos do 5º ENAFOR com passos em sintonia com os temas e 
objetivos. Foi realizada coletivamente com vivências criativas, ritmos, sons, reinvenções de símbolos, ressignificação 
das inquietações e dos sentimentos. Alimentou sonhos e a utopia, fortalecendo o desejo de resistência e transformação. 

e o Acampamento 5º ENAFOR Lula Livre foram resultados da 

construção coletiva e da militância desde a base. Destacou-se, 

também, a presença de diversos países, como Peru, Bolívia, 

Paraguai, Chile, Uruguai, Argentina e México, que acreditam na 

luta conjunta e na formação para fortalecer a agricultura fami-

liar, camponesa e indígena e em defesa do bem viver.

Música: Cheguei meu povo cheguei pra partilhar – Adaptação e autoria: Zezinho do Sindicato, Merrem e Cláudia Rejane



8

“Por meio da educação poderemos fazer outras 
leituras de mundo e construirmos outra sociedade 
emancipadora e igualitária. Temos que lutar por 
uma educação emancipatória como resistência”.
Olgamir Amância (DEX/UnB)

O ENAFOR permanece sendo um espaço que abri-

ga sonho e realidade, que transforma os sujeitos e que 

reflete sobre a realidade.  A Conferência de abertura 

“Democracia e o Golpe de 2016: implicações para 

os movimentos sociais e para a classe trabalhadora” 

aprofundou o diálogo sobre o processo que desenca-

deou no impedimento da presidenta Dilma Rousseff em 

2016, a agenda de retrocessos e perda de direitos e de 

como isso afetou diretamente a classe trabalhadora e a 

democracia brasileira.

“É fundamental a luta por democracia, por uma 
sociedade menos injusta e em defesa dos nossos 
sonhos”.
Professor Luiz Felipe Miguel (UnB)
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SUJEITOS POLÍTICOS DO 5º ENAFOR 

Perf il dos(as) participantes do ENAFOR
Participantes inscritos no SIG: 824

São pessoas que vieram de vários lugares do Brasil, de todos os cantos, e que tecem a formação em cada local: nas co-

munidades, municípios, estados, fazendo do ENAFOR uma experiência pulsante de unir pessoas, através da utilização de 

diversas formas de linguagens, por meio das quais fazem a luta, se reinventam todos os dias, resistem e fazem história, 

apontando novos rumos. São sujeitos políticos que resistem a todo esse processo de opressão ao mesmo tempo em que se 

constituem e se afirmam como sujeitos.

61,5% 38,5%
Feminino Masculino
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Cor/Raça

geração

escolaridade

Parda  53,0%

Branca  26,8%

Preta/Negra  17,1%

Indígena  1,2%

Amarela/Oriental  0,7%

Outras  1,1%

Até 32 Anos Acima de 32 até 55 Anos Acima de 55 Anos

31,1% 57,2% 11,8%

Ensino Fundamental Completo (completou a 8ª série) 6,7%

Ensino Fundamental Incompleto (completou a 4ª série) 2,1%

Ensino Fundamental Incompleto (cursou até a 1ª, a 2ª, a 3ª ou a 4ª série, mas não completou a 4ª série) 3,2%

Ensino Fundamental Incompleto (cursou até a 5ª, a 6ª, a 7ª ou a 8ª série, mas não completou a 8ª série) 5,8%

Ensino Médio Completo (completou o 3º ano) 42,1%

Ensino Médio Incompleto (cursou até o 1º, o 2º ou o 3º ano, mas não completou o 3º ano) 8,9%

Nunca frequentou escola 0,1%

Superior Completo (terminou a faculdade) 21,1%

Superior Incompleto (iniciou, mas não terminou a faculdade) 10,1%
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5º ENAFOR - Educação popular é resistir, é transformar

Dirigente Sindical

Dirigentes Sindicais 
Cargo ocupado atualmente no MSTTR - 561

Tempo de atuação no MSTTR

4,1% 21,7% 21,9% 18,5% 12,8% 20,9%

SIM NÃO
68,1% 31,9%

Coordenador(a) Regional da CONTAG 0,2%

Coordenador(a) Regional ou de Pólo da FETAG 5,3%

Delegado(a) de Base 2,0%

Diretor(a) CONTAG 2,0%

Diretor(a) FETAG 12,7%

Diretor(a) STTR 77,5%

Diretor(a) Central Sindical 0,4%

Até 2 anos 3 a 5 anos 6 a 8 anos 9 a 12 anos 13 a 16 anos Mais de 16 anos

OBSERVAÇÃO: os gráficos foram elaborados com dados do total de inscritos no Sistema de Gerenciamento da 

Atividades da ENFOC (SIG) que correspondeu a 824 pessoas. Entretanto, durante o evento, foram inscritas mais de 

200 pessoas, ultrapassando o número de 1.000 participantes.
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CAMPO, SUJEITO E IDENTIDADES / ELEIÇÕES 2018
“Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, 

rosa e azul, me aceita como eu sou”

O eixo articulador Campo, sujeito e identidades buscou compreender o campo em sua diversidade, carac-

terística das trajetórias de ocupação territorial e da construção de identidades étnico-racial, de gênero e 

geração, tendo como elementos norteadores as diferentes formas organizativas e produtivas e as relações 

com os bens comuns naturais. As reflexões foram também sobre o processo de construção do campo, das diver-

sidades de lutas, das dimensões da identidade, dos acirramentos da disputa por um projeto político para a classe 

trabalhadora e sobre as eleições e as candidaturas.

“O tema do ENAFOR tem um significado imenso porque mostra que o 
sujeito pode se formar para a emancipação, para a crítica, para ser autô-
nomo, independente, sem se submeter. Temos que ir para as trincheiras de 
luta afirmar nosso projeto e nossa resistência”.
Socorro Silva (UFCG e colaboradora da ENFOC)

“A construção do projeto, do mandato e a condução do espaço político é 
sequência das lutas dos trabalhadores(as). Ninguém é dono do mandato, 
devemos discutir um projeto coletivo”.
Lázaro Dobri (Lazinho) – Deputado Estadual PT/RO

“Estar nesse espaço de representação política é uma resistência como 
mulher e mãe de família. Foi na Escola que me senti capacitada para es-
tar nesse espaço. Somos formadas e transformadas. Nosso lugar é onde 
quisermos estar”.
Claúdia Virgínia – Vereadora em Ibiapina/CE

“O que tem meu mandato com a formação? A força e a coragem veio da 
formação e da Escola. Temos que nos vigiar todos os dias para não in-
verter os papéis, porque estamos do lado do povo. Enfrentem os desafios, 
vão à luta”.
Conceição Patrício – Vereadora em Apuiarés/CE
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MULHERES DO CAMPO, DAS FLORESTAS E DAS 
ÁGUAS RUMO À MARCHA DAS MARGARIDAS 2019 

A força das mulheres do campo, das florestas e das 

águas marcou a realização do 5º ENAFOR, expres-

sando-se nas místicas, nos debates pela constru-

ção de uma sociedade livre de desigualdades e de violência 

contra as mulheres, nas aprendizagens coletivas, a partir 

das experiências formativas protagonizadas pelas mulheres 

e na própria construção e condução política do encontro.  

Conduzindo uma mística vibrante, colorida por uma di-

versidade de bandeiras, faixas, estandartes, batucada e por 

palavras de desordem, a mulherada do 5º ENAFOR reali-

zou a Chamada da Marcha das Margaridas 2019, momento 

dedicado a animar e convocar à construção da maior ação 

de massa feita pelas mulheres do campo, das florestas e 

das águas em nosso continente. Esse momento, coordena-

do pela Secretaria de Mulheres da CONTAG e a Comissão 

Nacional de Mulheres, reafirmou o caráter político da Marcha 

das Margaridas 2019, orientado pelo enfrentamento, resis-

tência e pressão contra o golpe que ameaça a democracia, 

os direitos, as políticas públicas e a vida das mulheres. 

Se por um lado esta Marcha assume como caráter a 

denúncia dos desmontes golpistas, por outro, se mantém 

comprometida com a construção do projeto de país que 

interessa ao povo, que interessa às mulheres. Por isso, ela 

reitera seu compromisso com a construção da Plataforma 

Política que reúna o querer das mulheres do campo, das 

florestas e das águas, por um Brasil com soberania, justiça, 

autonomia e liberdade.

Contagiado pela luta, ousadia, criatividade e cora-

gem das mulheres, o 5º ENAFOR reforçou o grito de que 

“Seguiremos em Marcha até que todas sejamos livres!!!!”

“A Marcha é um longo caminho, que começa lá na 

comunidade. Começa lá e vai crescendo, vai juntando 

as mulheres... vai abrindo caminho para chegarmos a 

Brasília fortalecidas pelo debate e ação conjunta. Neste 5º 

ENAFOR, convidamos toda a militância sindical, todas as 

educadoras e também educadores populares a selarmos o 

pacto de fortalecer os processos de construção da Marcha 

das Margaridas 2019! Onde estiverem as mulheres, mes-

mo nos recantos mais distantes desse país, a gente tem 

que tornar viva as discussões e a luta das Margaridas”, 

destacou a secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

Agricultoras Familiares da CONTAG, Mazé Morais.

A questão do enfrentamento à violência contra as 
mulheres se evidenciou em vários espaços de debate e 
reflexão do 5º ENAFOR, destacadamente com a reali-
zação do ato artístico-cultural e a construção e leitura 
da nota de repúdio frente aos casos de violência contra 
as mulheres reproduzidos na sociedade, mais especifi-
camente nos espaços formativos sindicais. 

Casos de violência contra as mulheres nos espaços 
sindicais não podem ser abafados, muito menos justi-
ficados e naturalizados. Assim, “radicalizar a luta pelo 
enfrentamento a todas as formas de violência contra as 
mulheres” desponta como um dos grandes desafios a 
ser assumido de forma prioritária e coletiva pelo movi-
mento sindical.
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DEBATES E VIVÊNCIAS DA EDUCAÇÃO POPULAR

Os debates do 5º ENAFOR foram organizados a par-

tir dos eixos temáticos articuladores e desencadea-

ram um conjunto de atividades: conferência; painéis 

temáticos; rodas de conversas; grupos de intercâmbios; ci-

randas temáticas; oficinas pedagógicas; Feira de Saberes e 

Sabores; Feira de Troca de Sementes; cortejos; atividades 

artísticas, culturais e autogestionadas. 

Essas atividades foram organizadas com base nas ex-

periências formativas, produtivas e organizativas do MSTTR 

envolvendo os (as) participantes do 5º ENAFOR por meio 

de 18 grupos de aprofundamentos temáticos; 20 grupos de 

experiências de base e 19 oficinas pedagógicas.

A intencionalidade foi promover a circulação de fazeres e 

saberes em estreito diálogo com a prática dos sujeitos polí-

ticos (mulheres e homens) militantes, dirigentes, lideranças 

de base, integrantes ou não da Rede de Educadores e Edu-

cadoras Populares da ENFOC.

SIGLAS -  *INESC - Instituto de Estudos Socioeconômicos; AMB -Articulação de Mulheres Brasileiras; DIEESE – Departamento Intersindical de Esta-

tística e Estudos Socieconômicos; UnB/FUP – Universidade de Brasília/Faculdade UnB Planaltina;  UFG – Universidade Federal de Goiás; ABRA – Asso-

ciação Brasileira de Reforma Agrária; UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro.

GRUPOS DE APROFUNDAMENTOS TEMÁTICOS
1. Orçamento público
2. Por que construir um projeto político para o Brasil? 
3. Feminismo e a construção do projeto popular 
4. Soberania Nacional – privatização dos bens na-

turais
5. O Golpe e a Reforma Trabalhista 
6. O Golpe e a Privatização da Saúde 
7. O Golpe e a Privatização da Educação 
8. Desmonte das políticas públicas para a agricultura 

familiar 
9. Reforma da Previdência
10. Agrotóxico mata! Campanha Permanente Contra 

os Agrotóxicos e pela Vida 
11. Por que democratizar a comunicação?
12. Criminalização dos movimentos sociais e sindi-

cais do campo
13. Violência no Campo
14. Por que permanecer no campo? Dilemas e desa-

fios da juventude rural 
15. Concentração de renda, de riqueza e de terra e os 

desafios para a agricultura familiar 
16. Emenda Constitucional 95 que trata do congela-

mento dos gastos públicos por 20 anos
17. Eleições e Reforma Política 
18. Cidadania e Participação Popular

Os momentos de aprofundamentos temáticos tive-

ram como objetivo aprofundar os debates sobre como 

as questões conjunturais econômicas, políticas e sociais 

impactaram na vida e no trabalho dos diferentes sujeitos 

políticos do campo em suas especificidades. Estiveram 

conosco, contribuindo nessa jornada, colaboradores e 

colaboradoras* do INESC; da Escola Chico Mendes; da 

Fundação Perseu Abramo; da AMB; do DIEESE; do Con-

selho Nacional de Saúde; da UnB/FUP; do Ministério da 

Saúde; da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos 

e pela Vida; do Intervozes; da UFG; da ABRA; da UFRJ e 

do Levante Popular da Juventude.
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Reforma Agrária: terra, água e agroecologia 

O 5º ENAFOR se manteve como um espaço de resis-

tência ativa, indispensável como estratégia de luta, 

resistência coletiva e propositiva com a continuidade 

dos debates, em especial da reforma agrária e da educação 

popular e educação do campo. 

Acampamento da Reforma Agrária e Agricultura Familiar 

une-se ao Acampamento 5º ENAFOR Lula Livre no debate 

sobre Reforma Agrária: terra, água e agroecologia, cujo diálo-

go aconteceu a partir da concepção de desenvolvimento rural 

sustentável e solidário que orienta os debates entre os movi-

mentos sindical e sociais do Campo Unitário, com ênfase nas 

estratégias de produção agroecológica e de consumo cons-

ciente protagonizadas pelos sujeitos do campo. Discutiu-se 

os impactos do golpe na agricultura familiar, as estratégias de 

resistência e recomendações para atualização do PADRSS.

O debate pontuou os impactos dos grandes projetos nas 

comunidades rurais, quilombolas e tradicionais; denunciou 

a criminalização dos movimentos sociais; reafirmou a agro-

ecologia como fundamental para a produção de alimentos 

saudáveis; o combate da exploração dos trabalhadores e das 

trabalhadoras e a unidade na luta em defesa da classe traba-

lhadora e suas bandeiras.

“A reforma agrária é estrutural. Precisamos entender que unidade, organiza-
ção e luta são o que vai mudar nossa realidade e recolocar a reforma agrária 
na pauta para a produção de alimentos saudáveis e de qualidade. Essa unidade 
na luta é em prol dos trabalhadores rurais e urbanos”.
Elias D’Angelo Borges – secretário de Política Agrária da CONTAG

“Temos que construir coletivamente um novo projeto de país. Não pode ter 
diferença entre campo e cidade. As lutas são pela política de resistência, para 
a reascensão do movimento de massa para novo governo popular”.
João Pedro Stédile – coordenação nacional do Movimento dos Sem-Terra (MST)

“A relação do campo com as mulheres, jovens e negros é estratégica para 
redesenhar um processo de sociedade mais justo e igualitário”.
Givânia Maria – Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Ne-
gras Rurais Quilombolas (CONAQ)
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Educação Popular e Educação do Campo

Neste eixo, a reflexão se deu sobre a educação como 

estratégia do desenvolvimento rural, centrada nos 

sujeitos, desde a posição de classe e de justiça 

social que orientam os enfrentamentos políticos do MSTTR. 

O debate focou, também, sobre a visão instrumentalista, 

restrita à formação de competências como única saída 

à educação da classe trabalhadora e sobre compartilhar 

experiências educativas emancipatórias orientadas pela 

concepção e prática de educação popular e da edu- 

cação do campo.

“Educação popular e educação do campo se fundamentam na organização 
das classes por justiça, igualdade e direitos. O campo é lugar de identidade, 
lugar dos sujeitos, de luta, de resistência, de produção, de vida. A luta é 
cotidiana. Disputamos todos os dias. A política pública é direito, não favor. 
Ocupem as licenciaturas do campo”.
Eliene Novaes Rocha – Professora da Universidade de Brasília/Faculdade 
UnB Planaltina

“Não querem formação humanista, com saber histórico acumulado. Dispu-
tamos projeto político de educação e de sociedade. É preciso que a educação 
popular não perca de vista a diversidade, toda cultura, todo conhecimento, 
os saberes que vêm da experiência, da prática, para construir conhecimen-
to cientifico”.
Inez Helena Garcia – Pesquisadora da Universidade Federal Fluminense 



5º ENAFOR - Educação popular é resistir, é transformar

17

TROCA DE FAZERES E SABERES – INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS 

Foram cadastradas 411 experiências de base, agrupadas 

em 20 grupos de Intercâmbio de Experiências 

Organizativas e Produtivas de modo que, nos 

trabalhos de grupos, foi potencializada a troca de saberes e 

fazeres juntos aos agricultores e agricultoras familiares e à 

reflexão sobre as experiências como práticas de resistência, 

estimulando sua articulação e visibilidade no MSTTR e na 

sociedade. As facilitações dos grupos foram feitas pela Rede 

de Educadores e Educadoras Populares da ENFOC e pela 

Equipe Pedagógica da ENFOC.

No momento da vivência foi feita uma instalação 

pedagógica com os saberes das experiências; a socialização 

dos diálogos destacou as questões significativas das 

experiências e o que, a partir delas, seria possível fazer 

para enfrentar a atual conjuntura e de que maneira as 

experiências contribuíam para fortalecer as lutas do 

MSTTR. A forma criativa e lúdica escolhida foi a produção 

das sínteses dos debates a partir da confecção coletiva de 

painéis e estandartes que representaram o fazer de cada 

grupo. Um momento para marcar a história do 5º ENAFOR.

EXPERIÊNCIAS DE BASE
1. Experiências de Grupos de Estudos Sindicais (GES) – 

Formação de base
2. Experiências de Grupos de Estudos Sindicais (GES) – 

Organização e luta dos sujeitos do campo
3. Experiências de Grupos de Estudos Sindicais (GES) – 

Luta por direitos nos espaços locais
4. Experiências de Mulheres – autonomia econômica
5. Experiências de Mulheres – direitos das mulheres e en-

frentamento às formas de violência
6. Experiência de Juventude – Organização e participa-

ção política
7. Experiências de Juventude – Programa Jovem Saber e 

outros processos de formação de base
8. Experiências de Organização Produtiva – Agroecologia

9. Experiências de Organização Produtiva – Comercialização
10. Experiências de Associativismo e Cooperativismo
11. Experiências de Sustentabilidade Político-Financeira
12. Experiências de Educação do Campo
13. Experiências de Organização Sindical (conselhos de 

base/delegacias de base)
14. Experiências de Formação com a Terceira Idade
15. Experiências de Organização pelo Direito à Terra, à 

Água e ao Território
16. Experiências pelo direito à Saúde das Populações do 

Campo, das Florestas e das Águas
17. Experiências de Formação – Mutirão Sindical Itinerante
18. Experiências de Cultura e Comunicação
19. Experiências de participação e controle social
20. Experiência de formação com crianças e adolescentes
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OFICINAS PEDAGÓGICAS 

Este foi um momento de estimular vivências pedagó-

gicas a partir de diferentes linguagens da Educação 

Popular com a realização de 19 oficinas simultâneas. 

O lúdico, o desenhar, o tocar, o dançar, o cantar, a escuta, o 

lugar de fala, o fazer a várias mãos e o celebrar em grupos 

foram a tônica das oficinas pedagógicas. Com respeito às 

diversidades e com muita criatividade, essas atividades es-

treitaram laços. As múltiplas dimensões do saber formativo 

se esparramaram no chão do Acampamento 5º ENAFOR 

Lula Livre. E nesse fazer coletivo contamos com educadores 

e educadoras populares que juntos(as) teceram a beleza e 

expressões dessas vivências.

OFICINAS
1. Agitação e propaganda 
2. Envelhecimento humano, ativo e saudável  
3. Teatro 
4. Linguagens criativas de comunicação popular 
5. Dança circular e espiritualidade 
6. Dança Afro 
7. Música/Percussão 
8. Criatividades metodológicas
9. Facilitação Gráfica
10. Arte de anfitriar diálogos significativos 
11. O que é militância? 
12. Onde habita o meu preconceito? Mulheres
13. Onde habita o meu preconceito? Raça
14. Onde habita o meu preconceito? Religiosidade 
15. Onde habita o meu preconceito? Orientação sexual 
16. Arte e cultura expressando resistências (estêncil)
17. Arte Afro – Expressões e Identidades
18. Rádio popular expressando cidadania   
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VIVÊNCIAS CRIATIVAS

O 5º ENAFOR se fez um lugar construído de trocas em que se criou uma relação de interação a partir do 

lúdico, dos abraços, do afeto, da graça, da leveza, das cores, dos sons, tornando o convívio humano des-

contraído e acolhedor.

Feiras e Cortejos

Os saberes e sabores do campo, das florestas e das águas 

por meio da Feira valorizaram a produção de alimentos e 

artesanatos da agricultura familiar das cinco regiões do 

Brasil. A instalação da Feira de Saberes e Sabores ocor-

reu de maneira alegre e festiva e acolhida com uma ciranda 

dos biomas. 

Com pulsar, vibração e colorido seguimos em cortejo com 

painéis e estandartes produzidos a várias mãos, entoando a 

nossa resistência, luta e ousadia até o Teatro de Arena da 

UnB, onde foi realizada uma grande ciranda, cantorias e a 

Feira de Troca de Sementes. Foi passada a mensagem 

sobre o cultivo e os cuidados com as sementes como fon-

te da vida e como fortalecimento da soberania e segurança 

alimentar. Um momento marcante de integração com a co-

munidade acadêmica. 

E o cortejo se fez presente, outra vez, pelos caminhos da 

UnB até a Reitoria em um ato simbólico em solidariedade à 

greve dos servidores e estudantes, em defesa da universi-

dade, em agradecimento à UnB pelo apoio e parceria e pela 

disponibilidade do Centro Comunitário para realização do 5º 

ENAFOR. Neste ato, contamos com a presença da Reitora 

Márcia Abrahão. 
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Misturados e embalados pelas expressões culturais que abriram passagem para a alegria, o sorriso largo, o brilho nos 

olhos e a partilha, celebramos a cultura popular com a Cia Burlesca de Teatro, com a musicalidade e batuques do Grupo Pau 

e Lata, com a força de raiz de Martinha do Coco e com a noite cultural criativa dos estados. 

cultura popular
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programa jovem saber

A juventude rural também protagonizou uma mística bem 

envolvente, onde resgatou, através de um breve teatro, a his-

tória e o desenrolar do Programa Jovem Saber desde 2004, 

quando foi criado, e apresentou a proposta de atualização do 

conteúdo para se adequar a atual conjuntura, mudanças nas 

políticas públicas e avanços tecnológicos.

outros espaços

O 5º ENAFOR contou com o Espaço Ciranda para os cuida-

dos com as crianças para brincar, contar histórias e vivenciar 

atividades de educação popular. O Espaço Saúde contou 

com acolhimento e cuidados das pessoas que precisaram de 

atendimento básico e primeiros socorros. Chás, massagens, 

óleos essenciais e uma dose especial de carinho, sorriso e 

vontade de ajudar fizeram do Espaço de Cuidados um local 

para aquecer o coração. 

Lançamento de livros

No 5º ENAFOR foi realizado o lançamento dos livros “Prin-

cípios e estratégias da luta política” e “MULHER Amor e Re-

volução”, do companheiro Acilino Ribeiro. 
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Ato na Esplanada e Encerramento
dos Acampamentos 

No Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural, 

25 de maio, houve um momento de integração 

dos dois acampamentos: Acampamento 5º 

ENAFOR Lula Livre e o Acampamento da Reforma 

Agrária e Agricultura Familiar. Cerca de 1.500 pessoas 

ocuparam a Esplanada dos Ministérios em um dia de luta 

e resistência e para fazer o encerramento do 5º ENAFOR 

e da Semana Nacional de Mobilização pela Reforma 

Agrária e Agricultura Familiar. 

As principais reivindicações foram a garantia dos 

R$ 32 bilhões ao Pronaf, recriação do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), garantias para a 

Assistência Técnica, assegurar contratação das 100 mil 

unidades de Habitação Rural, a melhoria de acesso aos 

créditos com juros menores, a garantia da retomada da 

Reforma Agrária, contra a votação do Pacote do Veneno, 

contra a venda das terras para os estrangeiros, contra a 

privatização da Eletrobras, entre outras demandas.

O secretário de Formação e Organização Sindical da 

CONTAG, Carlos Augusto Silva, fez uma avaliação bastante 

positiva ao final do ato e pontuou alguns compromissos 

construídos durante a semana no Acampamento 5º 

ENAFOR Lula Livre. “O 5º ENAFOR reafirmou a importância 

de se fazer formação política, popular e de base e, inclusive, 

como instrumento de resistência e transformação”.

O presidente da CONTAG, Aristides Santos, encerrou 

o ato com uma fala de agradecimento a todos e todas que 

vieram de todo o País para as duas agendas de resistência, 

formação e negociação. “Vamos continuar na luta, nas ruas 

e nas urnas. Vamos continuar firmes, resistentes! Viva os 

Sindicatos, as Federações, a CONTAG, a CUT e a CTB! Viva 

a luta do povo brasileiro!
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O 5º ENAFOR ao formular a Agenda de 

Compromissos reafirma a educação popular 

como estratégica para reconstrução da demo-

cracia, para o enfrentamento do cenário atual 

e para fortalecer os processos de formação 

político-sindical. Por isso, nos compromete-

mos com:

• A luta pelos direitos dos povos do cam-

po, da floresta e das águas; e o reconhe-

cimento da sua diversidade social, étni-

ca, cultural, religiosa, sexual e de gênero, 

como salvaguarda da pluralidade e da 

liberdade de suas posições de sujeitos; 

• A luta por uma ampla reforma agrária, 

que garanta aos sujeitos do campo o 

acesso à terra, aos seus territórios e às 

águas como bem essencial à vida e direi-

to universal, aos bens comuns;

• A permanente mobilização por políticas 

públicas de apoio à comercialização e à 

produção de alimentos baseado em mo-

delos agroecológicos, em que as práticas 

sociais, saberes (locais e acadêmicos), 

valores, cultura e formas de organização 

social e produtiva, livre de agrotóxicos, 

sejam levadas em consideração, criando 

as bases para que a sucessão rural se 

realize e a juventude rural construa seus 

projetos de vida no campo, tendo asse-

gurados direitos humanos e sociais que 

promovam qualidade de vida e o fim da 

violência no campo;

• A luta por uma educação do campo con-

textualizada com as demandas sociais 

e culturais dos povos do campo, forta-

lecendo a sua identidade de sujeitos a 

partir do seu vínculo com a terra e dos 

seus territórios, da sua cultura e das 

suas práticas sociais, transformando-os 

em sujeitos atuantes para a transforma-

ção da sociedade;

• A promoção, produção e interação de 

diferentes formas de saberes que esta-

beleça o rompimento com o pensamento 

“colonial”, incentivando o questionamen-

to e a reflexão de nossas próprias práti-

cas em resposta às nossas necessida-

des sociais;

• A democratização da comunicação para 

o combate da soberania dos grandes gru-

pos da mídia nacional, que influenciam 

na política institucional, por exemplo, na 

recente promoção do golpe de Estado 

que depôs a presidenta Dilma Rousseff 

Agenda de Compromissos
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e promoveu a prisão do presidente Lula;

• Uma formação que reconheça que edu-

cação e política, embora práticas distin-

tas, são inseparáveis entre si, diferen-

temente do que apregoa a Escola Sem 

Partido, a qual proclama a neutralidade 

da educação em relação à política, pois 

toda prática educativa contém, necessa-

riamente, uma dimensão política;

• A articulação das práticas formativas 

com os demais espaços públicos e edu-

cativos em que se constroem a cidada-

nia e a democracia;

• Uma formação que amplie e fortaleça a 

aliança entre organizações camponesas, 

redes e articulações, que avance na re-

lação campo e cidade em defesa do pro-

jeto da classe trabalhadora; 

• O estímulo ao diálogo e articulação com 

outros países latino-americanos e assim 

fortalecer um movimento de educação 

popular na América Latina que contribua 

para a transformação social;

• A condução de uma reflexão acerca da 

construção de uma pauta unificada entre 

todos os movimentos de esquerda, com 

vistas à construção de um projeto polí-

tico em que o fortalecimento da agricul-

tura familiar e a reforma agrária sejam 

elementos centrais e fundamentais na 

construção da identidade de projeto;

• O aprofundamento e atualização do 
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PADRSS de modo que ele extrapole os 

muros do movimento sindical e compo-

nha um projeto maior de sociedade, um 

projeto popular, em torno do qual se uni-

fique todos os movimentos de esquerda, 

reafirmando a nossa identidade de pro-

jeto, um projeto político transformador e 

de resistência;

• A eleição de candidatos e candidatas or-

gânicos e comprometidos com a luta de 

classes e que apoiem e defendam o pro-

jeto político defendido pelo MSTTR;

• Uma educação autônoma, libertadora, 

contextualizada, classista, antirracista, 

não sexista e não LGBTfóbica, voltada 

para a democracia e a equidade de gê-

nero, raça/etnia, sexualidade;

• A garantia de que as populações do campo, 

das florestas e das águas possam ter aces-

so à vida acadêmica, valorizando-se o co-

nhecimento específico produzido por esses 

segmentos e sua participação efetiva em 

diversos espaços de atuação e atividades;

• O engajamento na luta contra a ameaça 

que vem sofrendo a educação do campo 

com o processo de extinção e fechamen-

to das suas instituições escolares; e por 

políticas educacionais que privilegiem a 

cultura, o cotidiano e os territórios rurais 

onde vivem os povos do campo;

• Uma formação que garanta a presença 

da diversidade dos sujeitos (mulheres, 

jovens, terceira idade, pessoas idosas, 

negros, negras, indígenas, quilombo-
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las e demais populações tradicionais) 

nos mais diversos contextos, de modo 

a contribuir para o combate ao racismo, 

à discriminação e à desigualdade racial, 

étnica e de gênero;

• A continuidade e aprofundamento do 

debate sobre o feminismo, patriarcado e 

as relações de gênero nos processos de 

formação do movimento sindical;

• O enfrentamento a toda forma de violência 

que as mulheres vivenciam em seu coti-

diano, em suas casas, nas ruas, no movi-

mento sindical, enfim, nos seus espaços de 

trabalho, entendendo que a violência sexis-

ta contra as mulheres é um dos pilares do 

patriarcado, uma das bases materiais so-

bre a qual as desigualdades entre homens 

e mulheres são produzidas e reproduzidas;

• A multiplicação dos processos formati-

vos e criativos para o fortalecimento da 

organização na base do MSTTR, com 

destaque para o GES, mutirões sindicais, 

cursos, etc;

• Uma formação que qualifique os 

sujeitos do MSTTR para a ocupa-

ção de cargos eletivos (Executivo e 

Legislativo), incorporando a discus-

são da política partidária;

• A criação de espaços na ENFOC para 

promover e estreitar os diálogos com a 

Academia, favorecendo a troca entre o 

saber popular e o saber acadêmico; 

• A reafirmação da ENFOC como espaço 

estratégico para fortalecer e consolidar 

um projeto político transformador que 

valorize o ser em toda a sua diversida-

de: social, cultural, étnico-racial, sexu-

al e de gênero; e que fortaleça a nossa 

identidade de resistência e a cada um 

de nós como sujeitos de direitos;

• A continuidade e aprimoramento dos 

processos formativos que a ENFOC vem 

desenvolvendo;

• A realização de processos específicos de 

formação para as mulheres no itinerário 

formativo da ENFOC, incluindo os GES 

de mulheres e os processos de constru-

ção da Marcha das Margaridas;

• A ampliação dos processos formativos 

para as Pessoas da Terceira Idade e 

Idosas contemplando suas temáticas es-

pecíficas e reforçando o sentimento de 

pertencimento ao campo;

• A reafirmação da importância do papel 

da Rede de Educadores e Educadoras 

Populares da ENFOC, fortalecendo-a 

para que se articule em todos os níveis e 
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assim favoreça o enraizamento dos pro-

cessos formativos de base;

• A consolidação da sistematização en-

quanto prática pedagógica coletiva do 

conhecimento referenciada na educação 

popular e no fortalecimento da Rede de 

Educadores (as) Populares;

• A inserção da discussão sobre comu-

nicação popular no itinerário da ENFOC 

(Nacional, Regional e Estaduais);

• A formação de comunicadores (as) po-

pulares e com investimento de recursos 

para esse fim;

• A consolidação de uma Rede de 

Comunicadores e Comunicadoras 

Populares, entendendo a comunicação 

popular como outra forma de pensar a 

produção social do coletivo.
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Amigo de sonho, de luta e militância, LULA, nós 
mulheres e homens do campo estamos reunidos 
(as) no 5º Encontro Nacional de Formação 

da CONTAG, que carinhosamente chamamos de 
ACAMPAMENTO ENAFOR LULA LIVRE.   

Somos milhares de LULAs presentes, vindos de todos os 
recantos do Brasil, reafi rmando os seus sonhos e ecoando 
a sua voz.  Permaneceremos incansavelmente reafi rmando 
sua inocência, denunciando o golpe à democracia brasileira 
e o teatro midiático que culminou na sua prisão política.  

Nesta carta queremos demonstrar que a LUTA continua 
viva, mas também levar o nosso abraço demorado e 
acolhedor, nossos cantos, nossos cheiros e sabores, nossos 
sotaques, nossas vibrações, nossos risos, a nossa melhor 
energia, tudo que revele que você não está só.   

O amor que temos por você se traduz na música de 
Gonzaguinha: “é tão bonito quando a gente sente, que 
a gente é tanta gente, onde quer que a gente vá... é tão 
bonito quando a gente entende, que nunca está sozinho 
por mais que pense estar”.   

Durante toda essa semana, por meio da música, da poesia, 
das lágrimas, dos gritos de luta, você esteve presente o 

tempo todo. A cada grito de “LULA LIVRE”, a cada “BOM 
DIA PRESIDENTE LULA”, nossos corações se enchem de 
esperança de que através da luta podemos sim recuperar 
o Brasil que nos foi roubado. 
 
Enquanto não recuperarmos o Brasil de LULA e de todos 
os brasileiros e brasileiras, continuaremos fazendo das 
ruas o nosso palco de luta. 
 
Nosso Acampamento ENAFOR LULA LIVRE simboliza 
a resistência da classe trabalhadora que recusa um país 
que não representa os nossos sonhos e não cabe nas 
nossas novas utopias, ao mesmo tempo em que reafi rma o 
compromisso com a transformação.  

Prenderam-te, mas não prenderam suas ideias. 
Prenderam-te, mas sua voz ecoa através da nossa voz. 
Prenderam-te, mas não prenderam os seus sonhos. 

Não dá para apagar o sol, 
Não dá para apagar o tempo, 
Não dá para contar estrelas que brilham no fi rmamento, 
Não dá para parar um rio quando ele corre para o mar, 
Não dá para calar o Brasil quando ele quer cantar
 LULA- LA 
Brilha uma estrela!

Ao nosso eterno e futuro PRESIDENTE,  
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