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No último dia 20 de outubro, na cidade de Belém, no Norte do Brasil, a 

Cátedra Paulo Freire da Amazônia realizou uma reunião temática para discutir o tema 
“Educação Popular na Amazônia: resistência e luta pelo direito à educação pública”. O 

objetivo do evento foi fomentar o debate sobre a educação popular na Amazônia como 
um direito público e socialmente referenciado para todos os sujeitos históricos, 
destacando a condição concreta que os movimentos sociais estão enfrentando diante da 
conjuntura nacional, regional e local do Brasil. 

Participaram da mesa o Prof. Dr. Salomão Hage (UFPA), que debateu sobre a 
realidade da educação do campo na Amazônia, com ênfase nas escolas ribeirinhas 
multisseriadas, mas também destacando aspectos sobre a educação indígena e 
quilombola no estado do Pará; a Profa. Dra. Eula Nascimento (UFPA), que refletiu 
sobre os dilemas e desafios da educação de jovens e adultos no Brasil e no Pará; a 
Profa. Carla Lagoia, da coordenação estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), que abordou a importância da educação popular no enfrentando ao 
latifúndio e à desigualdade social; e o Prof. Dr. João Colares da Mota Neto (UEPA), 
mediador da mesa, representando a coordenação da Cátedra Paulo Freire da Amazônia e 
o coletivo brasileiro do CEAAL. 

O público presente esteve constituído por pesquisadores da área da educação, 
professores da educação básica e do ensino superior, educadores populares e militantes 
de movimentos sociais. Esteve também presente o educador popular Alfonso Torres 
Carrillo, do coletivo colombiano do CEAAL.  

A Cátedra Paulo Freire, coordenada pelo Núcleo de Educação Popular Paulo 
Freire (NEP), entidade filiada ao CEAAL, é constituída por universidades, redes 
públicas de ensino, instituições educacionais, movimentos, organizações sociais e 
fóruns localizados em diferentes estados da Amazônia brasileira, com o objetivo de 
desenvolver atividades de pesquisa, formação, intervenção, publicações, eventos, dentre 
outras, tendo como base o legado de Paulo Freire.   

 

 


