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APRESENTAÇÃO
Caminhos da Liberdade é uma iniciativa da Organização de Estados Ibero‐
americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) que surge no marco da
Comemoração dos Bicentenários das Independências e se enquadra no princípio
de solidariedade e cooperação entre as nações. Nasce com a vocação de estimular
atividades culturais que ajudem a melhorar o conhecimento mútuo entre os povos,
assim como promover a colaboração e a cooperação entre organizações e
instituições sociais e culturais, para o estabelecimento de espaços de intercâmbio
cultural.
O projeto centra‐se nos valores de liberdade e independência dos povos ibero‐
americanos no marco da Comemoração dos Bicentenários das Independências.
Entretanto, o projeto Caminhos da Liberdade não pretende unicamente referir‐se
às ações militares realizadas em um momento histórico determinado. Pretende,
também, incorporar aqueles outros lugares que por seu significado político,
cultural ou social são considerados, por cada país participante, como um impulso à
independência da pátria.
A iniciativa Caminhos da Liberdade tem como objetivos fundamentais o
desenvolvimento de atividades culturais que promovam o entendimento entre os
povos, que apóiem e melhorem o conhecimento de localidades, comunidades ou
lugares históricos, que fomentem a cooperação cultural e que ajudem a conhecer,
valorizar e refletir sobre o presente e o passado da Ibero ‐ América para, assim,
debater sobre o futuro da região. Por isto, nos Caminhos da Liberdade os jovens
têm um destaque especial.
O projeto pretende suscitar interesse e mobilizar a comunidade cultural em torno
das pessoas, grupos, instituições e projetos que contribuíram à independência e
modernização dos países. Portanto, o significado de Caminhos da Liberdade no
contexto deste projeto engloba tanto um passeio em torno das figuras históricas
que lideraram a independência dos países, quanto aquelas outras iniciativas
sociais, culturais, artísticas, literárias ou políticas que contribuíram de forma
decisiva na configuração de nações democráticas e livres.
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O princípio que sustenta esta iniciativa está baseado na dimensão universal da
dignidade dos povos, no exercício de seus direitos e de sua identidade cultural e no
reconhecimento e proteção dos direitos como alicerce da cidadania, do diálogo e
da cooperação internacional e do pluralismo cultural.
Este projeto enquadra‐se, também, no princípio de solidariedade e cooperação
entre as nações a fim de promover a construção de sociedades mais justas e
eqüitativas e a cooperação baseada no canal privilegiado que constituem as línguas
compartilhadas.
A iniciativa pretende provocar uma dinâmica de sensibilização através do
desenvolvimento de ações sócio‐culturais, de trabalhos de pesquisa, do fomento
de atividades artísticas e culturais, da promoção turística e cultural dos povos, da
geração de trabalhos e obras e da produção de materiais pedagógicos e
audiovisuais. Outro aspecto importante é a recuperação do patrimônio vinculado
aos fatos ou figuras históricas que protagonizam os Caminhos da Liberdade.
Os lugares e os espaços geográficos vinculados diretamente ao projeto terão
especial implicação no desenvolvimento das atividades, de forma que foram
mobilizados tanto agentes culturais quanto sociais dos âmbitos locais e regionais.

JUSTIFICATIVA E ORIGEM DO PROJETO
O projeto nasce da proposta de diversos países e no marco da agenda política da
Comemoração dos Bicentenários Ibero‐americanos.
A X Conferência Ibero‐americana de Cultura celebrada durante o ano de 2007 em
Valparaíso, Chile, convocou os países e organismos de cooperação a apoiar a
elaboração de uma agenda compartilhada para a celebração dos bicentenários das
independências e designou a OEI, junto com a SEGIB, para a articulação das
comemorações compartilhadas dos bicentenários das independências.
O conceito de “caminho” foi escolhido para ilustrar os movimentos e processos
históricos que tiveram lugar nos povos ibero‐americanos e, longe de ter um olhar
exclusivamente voltado ao passado, ajuda a compreender melhor o presente e o
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futuro e a refletir sobre a situação das sociedades multiétnicas e multiculturais no
complexo mundo atual.
Do mesmo modo responde à necessidade de promover a colaboração e a
cooperação entre organizações e instituições sociais e culturais para o
estabelecimento de espaços de intercâmbio cultural.

OBJETIVOS DO PROJETO
O projeto tem como objetivo principal ressaltar os valores de liberdade e
independência dos povos ibero‐americanos no marco da Comemoração dos
Bicentenários das Independências.
Pretende resgatar a interpretação dos processos históricos, as transformações
globais e as interações culturais e sociais entre os povos, e potencializar os
princípios de cidadania democrática no marco dos Direitos Humanos e dos
Direitos Culturais dos povos.
Aspira, também, a contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de paz e para
a coexistência pacífica entre os povos em favor do pluralismo cultural, da
construção de identidades e do diálogo intercultural.
Finalmente, pretende servir de nexo de união com os programas culturais ibero‐
americanos, tais como o Ibermedia, o Iberescena ou o Ibermuseos, de modo que
uma parte das atividades destes programas seja realizada nos lugares que
constituem o Caminho dos Libertadores.
Os objetivos específicos
♦

Contribuir à recuperação de lugares históricos para favorecer seu
conhecimento coletivo.

♦

Ampliar a oferta dos países para reforçar sua oferta cultural e fomentar as
visitas turísticas.
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♦

Programar atividades de música, teatro e exposições nas localidades
escolhidas.

♦

Facilitar o conhecimento dos museus das cidades que configurem os
Caminhos.

♦

Melhorar, entre os jovens, o conhecimento sobre a realidade ibero‐
americana atual.

♦

Potencializar a educação em valores baseada em conteúdos sobre cidadania
cultural, diversidade, história, sociedade e meio‐ambiente na Ibero ‐
América.

♦

Sensibilizar a população sobre os significados da celebração do
Bicentenário da Independência.

♦

Propiciar espaços de encontros interculturais que permitam valorizar a
cultura e a história da Ibero – América.

Os Caminhos da Liberdade 2008
O projeto Caminhos da Liberdade começou em 2008 com duas atividades nas que
colaborou o Ministério da Cultura da Colômbia, uma vez que neste país se
comemorava de forma significativa o 200º aniversário de falecimento de Celestino
Mutis, pessoa de grande relevância não só por suas pesquisas botânicas, mas
também por seu grande peso como intelectual cujas idéias se somaram ao
movimento e ao pensamento que desencadearam os processos de independência
na Ibero ‐ América.
Assim, durante o ano de 2008 o projeto Caminhos da Liberdade colaborou em
diversos atos e exposições relacionados a Celestino Mutis como figura de destaque
no início dos processos de independência. Além disso, conseguiu unir vinte jovens,
que representavam os distintos campos da sociedade, em uma atividade que
consistia em uma viagem que começou na Espanha e terminou na Colômbia. Com
esta atividade foram sendo criados vínculos entre pessoas, instituições e coletivos
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pertencentes a distintas comunidades relacionadas com a comemoração dos
bicentenários das independências.

Os Caminhos da Liberdade 2009
A atividade do projeto Caminhos da Liberdade 2009 se centrará nos países do
Mercosul, na Espanha e em Portugal. Será desenvolvida uma iniciativa dirigida a
jovens com idades compreendidas entre 16 e 17 anos, selecionados trás a
elaboração de um trabalho de pesquisa sobre um tema previamente acordado.
Os jovens que participarem em Caminhos da Liberdade 2009 percorrerão lugares
emblemáticos relacionados com a comemoração dos Bicentenários. O traçado
deste caminho incluirá o MERCOSUL e a Península Ibérica. Nesta edição de
Caminhos da Liberdade, os jovens conhecerão lugares importantes para a
Comemoração dos Bicentenários na Argentina e na Espanha e participarão de
atos sociais e culturais de caráter diverso. Além disso, será proporcionado o
encontro com setores diversos da sociedade, criando assim espaços de
participação estudantil em diferentes campos da cultura e do saber.
Esses caminhos serão enriquecidos com a programação de atividades culturais,
pedagógicas e recreativas que irão sendo desenvolvidas ao longo do roteiro que
compõe o caminho. Serão atendidas de forma especial aquelas manifestações
culturais próprias e típicas dos lugares que formem o caminho ou que tenham
relação com a comemoração.
Cumprimos assim com os objetivos que foram propostos pelo projeto Caminhos da
Liberdade como, por exemplo, melhorar entre os jovens o conhecimento da
realidade ibero‐americana, potencializar a educação em valores baseada em
conteúdos sobre cidadania cultural, diversidade, história, sociedade e meio‐
ambiente na Ibero ‐ América, sensibilizar a população sobre os significados da
celebração do Bicentenário da Independência e propiciar espaços de encontros
interculturais que permitam valorizar a cultura e a história da Ibero ‐ América. Do
mesmo modo, a iniciativa Caminhos da Liberdade 2009 reforça o apoio à
recuperação de lugares históricos, tornando‐os conhecidos coletivamente e
promovendo a divulgação dos museus das cidades que configurem os Caminhos.
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PARTICIPANTES
Percorrerão os Caminhos da Liberdade 2009 jovens dos países do MERCOSUL e da
Península Ibérica com idades compreendidas entre 16 e 17 anos. A seleção dos
jovens será feita mediante um concurso convocado com caráter institucional,
fomentados pelo Ministério da Educação de cada país ou pela instituição educativa
pertinente; este concurso é dirigido aos centros educativos de ensino médio.
Será solicitada aos aspirantes a elaboração de um trabalho de caráter histórico
relacionado com os processos de independência. Os trabalhos serão entregues nos
prazos e com a extensão que disponham as bases de dito concurso. Um Comitê
formado por representantes das instituições organizadoras estabelecerá os
critérios para a seleção dos trabalhos e posteriormente selecionará os quatro
melhores.
Finalmente, trás a seleção dos ganhadores de cada país, a viagem terá lugar no
próximo mês de outubro.
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