Relatório do Encontro Virtual REBRACE
O dia 25 de junho de 2020 foi realizado um encontro virtual da Rede Brasileira de
Cidades Educadoras (REBRACE) que teve como premissa “Cidades Educadoras e os
novos desafios frente a Covid-19”. O objetivo do encontro virtual foi reunir aos
representantes das cidades educadoras da Rede e outros convidados a conhecer-se e
intercambiar ideias em relação às experiências e ações de combate a Covid-19.
A reunião virtual aconteceu através de zoom de 14h a 16h e teve dois convidados
especiais: Marina Canals, Secretária Geral da AICE e o Professor Marcio Tascheto da
Universidade Franciscana e Universidade de Passo Fundo.
Na reunião participaram as seguintes cidades da REBRACE:
Curitiba (Paraná)
Carazinho (Rio Grande do Sul)
Camargo (Rio Grande do Sul)
Guarulhos (São Paulo)
Horizonte (Ceará)
Marau (Rio Grande do Sul)
Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
Santiago (Rio Grande do Sul)
Santos (São Paulo)
São Bernardo do Campo (São Paulo)
São Gabriel (Rio Grande do Sul)
São Paulo (São Paulo)
Soledade (Rio Grande do Sul)
Sorocaba (São Paulo)
Vitória (Espírito Santo)
Também participaram especialistas, professores, e representantes de outras cidades
de Brasil e de Portugal.

Programa da reunião
A reunião foi organizada em 4 partes:
1) Apresentação da reunião a cargo da Diretora da Delegação para América Latina da
AICE, Laura Alfonso. Informações sobre a extensão da coordenação de Vitória na
REBRACE até o próximo Encontro presencial da REBRACE.
2) Apresentação dos palestrantes a cargo do coordenador da Rede, Ramires Brilhante.
Exposições:
1. Secretária Geral da AICE, Marina Canals: “Os aprendizagens e desafios no
contexto de pandemia”
2. Professor da UPF e UFN, Marcio Tascheto: “Covid-19 e Cidades Educadoras no
Brasil: Velhos/novos desafios”
3) Apresentação de atividades no marco do fortalecimento da Redes.
4) Encerramento da reunião a cargo de Ramires Brilhante.

1. PRIMERA PARTE
1.1 Apresentação e começo da reunião
A reunião aconteceu através da plataforma virtual de Zoom no dia 25 de junho às 14h
até 16h.
Os participantes do Encontro Virtual da REBRACE foram inscritos previamente por meio
de um Google Form onde se solicitou os dados de cada um deles (Nome, Cidade,
Email).
A reunião começou com uma apresentação a cargo da Diretora da Delegação para
América Latina da AICE, Laura Alfonso, onde ela fez uma exposição sobre a proposta
de extensão da coordenação da cidade de Vitória na REBRACE. A proposta tinha sido
consultada a todas as cidades da Rede através de um questionário de Google Form no
mês de maio. Todas as cidades que responderam o formulário concordaram com a
prorrogação da coordenação.
Após, o coordenador da Rede, Ramires Brilhante, continuo com a apresentação dos
palestrantes do Encontro: a Secretária Geral da AICE Marina Canals e o Professor da
UPF e UFN, Marcio Tascheto.
2. SEGUNDA PARTE
2.1 Exposição de Marina Canals – “Aprendizagens e desafios em tempos de
pandemia ”
Em seguida, a Secretária Geral da AICE, licenciada em tradução e interpretação,
apresentou sua exposição sobre “Aprendizagens e desafios das em tempos de
pandemia”.
No começo da apresentação, Marina Canals fez referência ao rol dos governos locais
em tempos de pandemia. Os governos locais são parte da solução e por isso é essencial
que exijam um espaço na mesa de diálogo com o governo central.
Após, a Secretaria Geral mencionou um possível cenário de mudanças que já estavam
ocorrendo antes da pandemia mas agora estão sendo aceleradas. A transformação
digital no âmbito do trabalho, os pagos sem contato nas lojas e novos modos
alternativos de mobilidade.

Além disso, Marina destacou que a pandemia nos ensinou a distinguir o que é essencial,
distinguir entre o que é frágil e o forte, o reconhecimento de valor da liberdade e da
responsabilidade, mas também a pandemia trouxe muitas desigualdades que teremos
que corrigir.
Marina finalizou sua apresentação concluindo que há muitas lições que podemos
extrair da pandemia, mas infelizmente essa crise deixará cicatrizes.
2.2 Exposição do Prof. Marcio Tascheto- “Covid-19 e Cidades Educadoras no Brasil:
velhos/novos desafios”
Finalizada a exposição da Secretaria Geral, o Professor Marcio Tascheto da UPF e UFN
apresentou sua exposição “Covid-19 e Cidades Educadoras no Brasil”.
Em sua exposição, Marcio Tascheto fez referência ao mundo criado pela epidemia do
Covid-19 em 2020. Ele mencionou que este cenário “parece atualizar nossas mais
célebres ficções distópicas sobre as cidades”.
Fazendo atenção na situação no Brasil, Marcio mencionou a desestabilização
econômica que atingiu de forma gradual e modulada as diferentes tensões sociais e
políticas, amplificando novas contradições e violências estruturais históricas. Das
jornadas de junho de 2013 à dramática situação da pandemia de covid-19, o cenário
das cidades foi testemunha e agente de transformações importantes.
Marcio concluiu que o que estamos chamando de segundo ciclo da experiência das
cidades educadoras no Brasil vêm articulando esse conjunto de forças que mobilizam
agentes públicos, organizações da sociedade civil, universidades e movimentos sociais,
constituindo intersecções importantes.
Após a exposição de Marcio, foi aberto um espaço para os comentários e perguntas
para os palestrantes.
3. TERÇA PARTE
3.1 Apresentação de atividades no marco do fortalecimento da Rede
A diretora da Delegação para América Latina da AICE, Laura Alfonso e o Coordenador
da REABRACE, Ramires Brilhante comentaram sobre as atividades pensadas para as
cidades membros da REBRACE com o objetivo de fortalecer, divulgar e compartilhar
ações entre a cidades.

A primeira atividade proposta foi a criação de uma Comissão de Trabalho e Apoio à
coordenação da REBRACE que pode ser composta por outras cidades educadoras da
Rede que estejam interessadas em trabalhar em conjunto com a cidade de Vitória. A
cidade de Curitiba e de Guarulhos se ofereceram voluntariamente para fazer parte do
Grupo.
A segunda atividade proposta foi a realização de um relatório com as experiência
levadas adiante pelos governos locais das cidades educadoras brasileiras no contexto
da epidemia da Covid-19 com o objetivo de dar a conhecer as ações, compartilhar as
experiências e sistematizar as informações num documento único da Rede.
A terça atividade proposta foi a realização de uma consulta para todas as cidades
membros da REBRACE sobre um tema de interesse para a próxima reunião virtual da
Rede. Para isso, será enviado um formulário de consulta (Google Form).

4. QUARTA PARTE
4.1 Encerramento da reunião
O coordenador da Rede, Ramires Brilhante fez os últimos comentários convidando a
todas as cidades a continuar trabalhando em conjunto.

