
 

 

Reunião de CEAAL Brasil no Freireando Porto Alegre 

 

 

Dia 19 de outubro, no dia do FREIREANDO PORTO ALEGRE, que aconteceu 'à sombra das 

mangueiras' da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aconteceu 

reunião de CEAAL Brasil na sede do CAMP. 

Houve a presença de 24 pessoas de diferentes entidades e organizações do Sul do Brasil, e a 

presença e participação de Oscar Jara, presidente de CEAAL, e dos representantes de CEAAL Brasil, 

Pedro Pontual, Presidente Honorário de CEAAL, Simone Lourenço, da RECID Nordeste, Valéria Alba, 

da ASSESOAR, Selvino Heck, do CAMP, e presença de Mauri Cruz, Diretor da ABONG, Associação 

Brasileira de ONGs. 

 

 

 



 

 

Oscar Jara e Pedro Pontual apresentaram os desafios da Educação Popular na América Latina e 

Caribe  e suas 3 linhas de atuação: formação política, educação antifeminista e antipatriarcal e 

ECOSOL, Economia Solidária. Houve debate entre os participantes, com apresentação de suas 

experiências e compromissos com as 3 linhas de atuação de CEAAL. 

Simone Lourenço apresentou as atividades de CEAAL no Nordeste, em especial da RECID, Rede de 

Educação Cidadã.  

 

 

Mauri Cruz informou sobre a realização do Fórum Social das Resistências, de 21 a 25 de janeiro de 

2020 em Porto Alegre, e do próximo Fórum Social Mundial, FSM, no México, no segundo semestre 

de 2020 ou em 2021. 

Finalmente, Oscar Jara informou sobre a filiação a CEAAL. Várias entidades e pessoas informaram  

interesse em filiar-se a CEAAL. 

A reunião e o debate foram considerados fundamentais na conjuntura em que estão Brasil, América 

Latina e Caribe, bem como foi ressaltado o papel histórico que CEAAL deve cumprir neste momento 

da história latino-americana e caribenha.    

 

Na tarde se fez o lançamento da campanha em defesa do legado de Paulo Freire, com mais de 20 

atividades e uma participação de mais de 200 pessoas. 

 

Selvino Heck 

CEAAL Brasil 
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