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1.	INTRODUÇÃO	

1.1	CAMPANHA	NACIONAL	PELO	DIREITO	À	EDUCAÇÃO:	MISSÃO	E	ESTRATÉGIAS	
	

A	Campanha	Nacional	pelos	Direitos	à	Educação	(Campanha)	nasceu	em	1999,	a	partir	
de	impulso	gerado	por	organizações	da	sociedade	civil	que	participaram	do	Fórum	Mundial	
de	Educação,	em	Dakar	(Senegal)	em	1999.		

Com	 institucionalidade	 de	 rede	 e	 governança	 distribuídas	 entre	 três	 instâncias	
(Coordenação	Geral,	Comitê	Diretivo	e	Comitês	Regionais,	que	serão	detalhados	no	item	3.2,	
a	 Campanha	 	 se	 consolidou	 como	 uma	 articulação	 de	 organizações,	 movimentos	 sociais,	
sindicatos,	 comunidades	 escolares,	 acadêmicos	 e	 outros	 	 que	 convergem	 em	 prol	 do	
propósito	de	“atuar	pela	efetivação	e	ampliação	das	políticas	educacionais	para	que	todas	as	
pessoas	tenham	garantido	seu	direito	a	uma	educação	pública,	gratuita,	inclusiva,	laica,	e	de	
qualidade	no	Brasil.”1.		

Para	alcançar	sua	missão,	a	Campanha	atua	em	7	frentes	estratégicas2,	que	operam	de	
maneira	articulada:	a	articulação	institucional	(costura	contínua	de	parcerias	e	alianças	com	
diversas	 organizações	 e	 movimentos	 locais,	 nacionais	 e	 internacionais	 para	 alcançar	
objetivos	 comuns);	 a	 pressão	 sobre	 autoridades	 (reuniões,	 audiências,	 atos	 e	
posicionamentos	 públicos,	 pressão	 virtual)	 sobre	 os	 poderes	 Executivo,	 Legislativo	 e	
Judiciário	para	elaborar	ou	alterar	políticas	públicas);	mobilização	popular	 (Participação	de	
estudantes,	 educadores,	 ativistas	 e	 demais	 cidadãos	 nas	 ações	 da	 Campanha	 em	 todo	 o	
Brasil,	 com	 uma	 base	 social	 de	 sujeitos	 políticos	 atuantes);	 produção	 de	 conhecimento	
(subsídio	 técnico	 e	 político	 às	 ações	 por	 meio	 da	 realização	 de	 pesquisas	 de	 opinião,	
sistematização	de	 informações,	produção	e	edição	de	cadernos	e	 livros,	bem	como	outros	
materiais);	comunicação	(uso	de	ferramentas	diversas	para	a	promoção	de	conexão	e	troca	
entre	 os	 integrantes	 da	 Campanha,	 com	 disseminação	 de	 informações	 estratégicas	 e	
divulgação	 de	 posicionamentos	 políticos);	 formação	 de	 atores	 sociais	 (realização	 de	
encontros,	seminários,	oficinas,	assembleias	e	diálogos	a	distância,	além	da	participação	em	
ações	públicas	e	discussões,	 tanto	 locais	quanto	nacionais)	 e	 Justiciabilidade	 (a	Campanha	
aciona	instrumentos	e	mecanismos	jurídicos	para	que	as	leis	educacionais	sejam	cumpridas	
e,	assim,	o	direito	à	educação	seja	garantido.	 Já	 foram	utilizados	 instrumentos	como	ADPF	
(Arguição	por	Descumprimento	de	Preceito	Fundamental)	e	Amicus	Curiae)”.	

	

1.2	CONTEXTO	DA	AVALIAÇÃO	EXTERNA	
	

O	 Instituto	C&A	 foi	 fundado	no	Brasil	 em	1991,	 com	o	objetivo	de	valorizar	pessoas	e	
comunidades	 por	meio	 da	 promoção	 de	 uma	 educação	 infantil	 de	 qualidade.	 A	 partir	 de	
2013,	 o	 Instituto	 iniciou	 processo	 de	 alinhamento	 com	 as	 diretrizes	 globais	 da	 C&A	
Foundation	 e	 redefiniu	 sua	 missão,	 orientando-a	 para	 transformar	 a	 indústria	 da	 moda,	
contribuindo	 com	 a	 construção	 das	 bases	 de	 uma	 indústria	mais	 justa	 e	 sustentável3.	 Na	
transição	 de	 agendas,	 o	 Instituto	 C&A	 conduz	 uma	 série	 de	 iniciativas	 para	 fortalecer	 sua	
herança	 ao	 campo	 educacional	 brasileiro	 e	 elas	 seguirão	 até	 o	 ano	 de	 2018.	 A	 avaliação	
externa	 é	 uma	 das	 ferramentas	 utilizadas	 nesse	 processo,	 na	 qual	 operando	 com	 a	 dupla	
função	 de	 produzir	 um	 ambiente	 de	 aprendizagem	 e	 direcionamento	 futuro	 das	
organizações	 parceiras,	 bem	 como	de	 registrar	 o	 legado	de	 impactos	 que	 o	 Instituto	 C&A	

                                                
1	Disponível	em	campanhaeducacao.org.br.	Acessado	em	10	de	Fevereiro	de	2018.	
2	Disponível	em	campanhaeducacao.org.br.	Acessado	em	10	de	Fevereiro	de	2018.	
3	Fonte:	Instituto	C&A,	Convite	à	Apresentação	de	Propostas	de	Avaliação.	2017.	Documento	interno.	
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contribuiu	para	produzir.	

A	parceria	entre	a	Campanha	e	o	Instituto	C&A	foi	consolidada	ao	redor	de	um	conjunto	
de	 projetos4,	 focados	 no	 apoio	 para	 a	 incidência	 sobre	 o	 Plano	Nacional	 de	 Educação	 (no	
âmbito	 da	 articulação	 do	 movimento	 PNE	 pra	 Valer),	 no	 período	 de	 2009	 a	 2014,	 e	
iniciativas	 voltadas	 ao	 acompanhamento	 do	 PNE,	 a	 partir	 desta	 data.	 Já	 em	 2017,	 ganha	
centralidade	 a	 agenda	 de	 desenvolvimento	 institucional,	 aspecto	 que	 já	 se	 fazia	 presente	
nos	projetos	anteriores5.	

A	 avaliação	 se	 constituiu	 como	 oportunidade	 para	 aprofundar	 a	 reflexão	 sobre	 o	
momento	 atual	 da	 Campanha	 e	 iluminar	 os	 desafios,	 ativos	 e	 pontos	 de	 clivagem	
necessários	para	seu	avanço	em	um	contexto	adverso.	Fiel	aos	princípios	da	Campanha	e	do	
Instituto	C&A,	 	o	processo	avaliativo	foi	ancorado	em	base	participativa,	tendo	abordagem	
metodológica	que	envolveu	todas	as	instâncias	de	governança	da	Campanha	nas	análises	e	
tomada	de	decisões.	

O	 período	 compreendido	 pela	 avaliação	 externa	 a	 que	 se	 refere	 este	 relatório	 foi	
ajustado	ao	longo	do	trabalho.	Inicialmente	definido	pelo	arco	que	vai	de	2011	a	2017,	foi,	
posteriormente,	 recortado	 para	 lançar	 mais	 atenção	 na	 fase	 pós	 2014.	 Este	 momento	
recente	 oferece	 elementos	 relevantes	 que	 afetam	 a	 rede	 e	 sua	 configuração	 atual	 e	 que	
exigem	atenção	imediata.		

Em	síntese,	a	finalidade	desta	avaliação	é	lidar	com	o	presente	e	o	futuro.	Tem	intenção	
de	 organizar	 informações	 que	 permitam	o	 reconhecimento	 do	 legado	 do	 Instituto	 C&A,	 a	
partir	da	Campanha,	e	de	colaborar	para	que	esta	rede	possa	tomar	decisões	mais	seguras	
sobre	 sua	 direção	 para	 os	 próximos	 anos,	 o	 que	 deve	 ser	 discutido	 em	 encontro	 de	
planejamento	estratégico	a	ser	realizado	no	início	do	segundo	trimestre	de	2018.	

	

1.3.	PANORÂMICA	DO	CONTEXTO	POLÍTICO	A	PARTIR	DE	2014	 	
 

O	marco	inicial	da	avaliação	é	o	ano	de	aprovação	do	Plano	Nacional	de	Educação	(PNE	
2014	 –	 2024)6.	 A	 presente	 avaliação	 externa	 da	 Campanha,	 portanto,	 foca	 sua	 lente	mais	
precisa	 no	período	 a	 partir	 de	 2014,	 ainda	que,	 em	determinados	momentos,	 avanços	 ou	
desafios	de	momentos	anteriores	sejam	mencionados.		

A	 composição	 do	 Congresso	Nacional,	 constituído	 a	 partir	 das	 eleições	 de	 outubro	 de	
2014,	aponta	uma	inflexão	que	iria	se	tornar	crítica	nos	anos	subsequentes.	Segundo	análise	
do	 Departamento	 Intersindical	 de	 Assessoria	 Parlamentar	 (Diap),	 o	 Congresso	 Nacional	
tinha,	 então,	 sua	 composição	mais	 conservadora	desde	19647,	 sendo	 considerada	para	 tal	
julgamento	 a	 quantidade	 de	 deputados	 vinculados	 com	 grupos	 tradicionalmente	
conservadores,	como	religiosos,	ruralistas	e	militares.	O	estudo	também	observa	uma	queda	
no	 número	 de	 parlamentares	 vinculados	 a	 causas	 sociais	 e	 sindicais.	Na	 sociedade	 civil,	 o	
movimento	conservador	é	acompanhado	pelo	 fortalecimento	recente	de	grupos	sociais	do	
mesmo	perfil,	notadamente	o	MBL	(Movimento	Brasil	Livre),	o	qual	sustenta	agendas	como	
“Escola	Sem	Partido”	e	a	exclusão	do	debate	de	gênero	dos	Planos	Municipais	de	Educação,	

                                                
4	No	 período	 de	 2009	 a	 2017	 foram	 7	 projetos	 (sequenciais	 e	 com	 duração	 de	 cerca	 de	 um	 ano).	 Em	 data	
anterior,	 outros	 projetos	 foram	 realizados	 pela	 parceria,	mas	 seus	 documentos	 não	 foram	 relacionados	 nesta	
avaliação.	
5	Observa-se,	 por	 exemplo,	 que	 o	 debate	 sobre	 sustentabilidade	 está	 presente	 como	 proposta	 do	 projeto	 de	
2012,	por	meio	do	Comitê	de	Parceiros	Institucionais.	
6	Lei	13.005	de	25	de	Julho	de	2014.	
7	http://www.diap.org.br/index.php/publicacoes/finish/41-radiografia-do-novo-congresso/2883-radiografia-do-
novo-congresso-legislatura-2015-2019-dezembro-de-2014	
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seja	por	meio	de	pressão	de	seus	membros	a	bancadas	(nas	esferas	municipais,	estaduais	e	
federais)	 ou	 pela	 eleição	 de	 representantes	 do	 movimento	 a	 câmaras	 municipais	 de	
vereadores.	

O	 quadro	 político	 se	 torna	 mais	 agudo	 a	 partir	 de	 31	 de	 agosto	 de	 2016,	 data	 da	
aprovação	 do	 impeachment	 da	 Presidenta	 Dilma	 Rousseff	 (PT)	 pelo	 Congresso	 Nacional.	
Este	 processo	 de	 impedimento	 tem	 sua	 legitimidade	 questionada	 por	 diversos	 grupos	 e	
movimentos	sociais	-	nacionais	e	internacionais	-	e	instala-se	a	leitura	de	que	o	país	sofreu	
um	 golpe	 contra	 a	 sua	 democracia,	 ante	 o	 argumento	 da	 não	 existência	 de	 provas	
consistentes	que	permitissem	incriminar	a	Presidenta.		

O	novo	presidente	do	Brasil,	Michel	Temer	(PMDB),	traz	uma	agenda	de	ajuste	fiscal	que	
coloca	 em	 risco	 direitos	 sociais	 conquistados.	 A	 Proposta	 de	 Emenda	 Constitucional	 (PEC)	
55/2016,	conhecida	como	a	“PEC	do	Teto”,	aprovada	em	dezembro	de	2016	(como	Emenda	
Constitucional	95/2016),	estabelece	que,	ao	longo	dos	próximos	20	anos,	os	gastos	federais	só	
poderão	 aumentar	 anualmente	 de	 acordo	 com	 a	 inflação	 acumulada	 conforme	 o	 Índice	
Nacional	de	Preços	ao	Consumidor	Amplo	(IPCA).	O	regime	é	aplicado	aos	orçamentos	fiscal	
e	de	seguridade	social	de	todos	os	órgãos	da	República.	Segundo	especialistas,	esta	medida	
ameaça	severamente	a	implementação	de	metas	do	PNE8.		

Enquanto	o	contexto	político	modifica-se	na	direção	de	incrementar	forças	contrárias	às	
propostas	de	uma	educação	pública	 inclusiva,	 laica	e	de	qualidade	no	país,	o	ambiente	de	
mobilização	de	recursos	financeiros	para	a	defesa	de	direitos	humanos	segue	sua	trajetória	
de	 restrição.	 A	 elevação	 da	 renda	média	 no	 Brasil	 a	 partir	 dos	 anos	 2000	 contribuiu	 para	
uma	gradual	mudança	nos	vetores	de	recursos	das	agências	 internacionais	de	cooperação,	
organizações	baluartes	no	apoio	financeiro	aos	direitos	humanos.	O	quadro	se	agravou	com	
a	crise	econômica	global	de	2008	e	vem	afetando	diversas	organizações	da	sociedade	civil	
com	história	 robusta9.	O	 investimento	social	privado	mantem	agenda	pauta	de	suporte	ao	
campo	 da	 educação,	 mas	 a	 permeabilidade	 destes	 recursos	 para	 a	 Campanha	 é	 restrita,	
conforme	será	analisado	em	capítulo	dedicado	à	sustentabilidade	econômica.	

A	 navegação	 da	 Campanha	 ao	 longo	 dos	 últimos	 quatro	 anos	 está	 inserida	 neste	
ambiente	de	constrição	política	e	restrição	econômica.	
	

	

	 	

                                                
8	Matuoka,	I.	O	impacto	do	teto	de	gastos	nas	políticas	de	educação.	Centro	de	Referências	em	Educação	
Integral,	2017.	Disponível	em	http://educacaointegral.org.br/reportagens/o-impacto-do-teto-de-gastos-sobre-as-
politicas-de-educacao/	
9	Para	conhecer	mais	sobre	este	cenário:	ABONG	e	Observatório	da	Sociedade	Civil,	O	Dinheiro	das	ONGs,	2014;	e	
Mendonça,	P.,	Alves,	M.,	Nogueira,	F.	Arquitetura	Institucional	de	apoio	às	Organizações	da	Sociedade	Civil	no	
Brasil.	Ed.	FGV,	2014.	
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2.	METODOLOGIA	DA	AVALIAÇÃO	EXTERNA 
Construído	na	convergência	de	interesses	entre	Instituto	C&A	e	Campanha,	o	foco	desta	

avaliação	 externa	 está	 orientado	 para	 o	 registro	 dos	 impactos	 produzidos	 pela	 rede,	 por	
meio	da	análise	de	seu	processo	 institucional.	O	princípio	da	participação	 foi	o	 imperativo	
que	orientou	a	estruturação	do	desenho	técnico	do	processo	avaliativo.	

A	 abordagem	 proposta	 tem	 como	 premissa	 que	 a	 própria	 experiência	 oferecida	 pela	
avaliação	 deve	 gerar	 reflexões	 e	 deslocamentos	 analíticos	 no	 grupo10,	 se	 colocando	 como	
uma	 intervenção	 clara	 enquanto	 é	 conduzida	 e	 evitando	 delegar	 somente	 aos	 relatórios	
finais	as	conclusões	e	recomendações.		

A	 coordenação	 estratégica	 da	 avaliação	 foi	 delegada	 a	 um	 Grupo	 de	 Trabalho 11 ,	
especialmente	constituído	para	este	processo,	o	qual	era	responsável	pelos	acordos	sobre	o	
foco,	as	perguntas,	o	processo	e	a	validação	dos	produtos	avaliativos.	Esse	grupo	produziu,	
no	encontro	que	formalizou	o	início	da	avaliação,	um	conjunto	de	perguntas	orientadoras	às	
quais	 a	 avaliação	 deveria	 colaborar	 a	 responder.	 O	 resultado	 foi	 uma	 lista	 de	 questões	
focadas	em	decisões	estratégicas	sobre	o	futuro	da	Campanha	(Anexo	1),	segmentada	em	5	
eixos:	 (a)	 Sustentabilidade	 econômica;	 (b)	 Agenda	 política;	 (c)	 Comitês	 regionais	 e	
governança;	(d)	Análise	de	contexto;	(e)	Estratégia	e	incidência.	

Os	 trajetos	 definidos	 para	 conhecer	 os	 impactos	 da	 Campanha	 e	 observar	 a	 dinâmica	
organizacional	 foram	 distintos,	 porém	 articulados.	 As	 três	 partes	 envolvidas12	estipularam	
que,	dadas	as	condições	existentes,		o	estudo	do	impacto	teria	caráter	não	exaustivo,	sendo	
mais	 próximo	 a	 uma	 sistematização	 de	 resultados	 já	 consolidados	 em	 documentos	 de	
terceiros	(estudos	acadêmicos	e	avaliações	de	outras	agências	apresentados	no	Anexo	2)	do	
que	 a	 um	mergulho	 em	 dados	 primários.	 Entrevistas	 com	 atores	 externos,	 para	 oferecer	
validações	 ou	 contrapontos	 aos	 documentos,	 estavam	 contempladas 13 	e	 a	 oficina	
participativa,	 cerne	 da	 avaliação	 institucional,	 foi	 fundamental	 para	 organizar	 uma	 leitura	
dos	impactos,	realizada	pela	própria	equipe	envolvida	com	a	Campanha.	

Essa	 leitura	 institucional	da	Campanha,	conduzida	por	meio	de	oficina	participativa,	 se	
converteu	na	principal	estratégia	da	avaliação	externa.	Tal	oficina	não	estava	considerada	no	
planejamento	 inicial	 da	avaliação,	mas	 sua	 importância	 foi	defendida	pela	Campanha	e	os	
esforços	 financeiros	 para	 viabilizá-la	 foram	 realizados	 pelo	 Instituto	 C&A.	 Coube,	 então,	 a	
Move	revisar	a	metodologia	e	ela	desenhou	uma	reunião	de	2,5	dias	com	representantes	da	
Coordenação	 Geral,	 Comitê	 Diretivo	 e	 Comitês	 Regionais	 da	 Campanha,	 compondo	 um	
grupo	de	30	pessoas	(Anexo	3)14,	num	espaço	de	colaboração	ampla,	que	se	mostrou	efetivo	
para	a	qualidade	argumentativa	em	torno	das	questões	investigadas.	

                                                
10	Essa	 abordagem	 tem	 princípios	 que	 se	 relacionam	 com	 Patton	 (2010)	 Developmental	 Evaluation	 -	 Applying	
Complexity	Concepts	to	Enhance	Innovation	and	Use.	Guilford	Press.	
11	O	GT	de	Avaliação	era	composto	por:	Avanildo	Duque	(ActionAid),	Catarina	de	Almeida	Santos	(UNB);	Daniel	
Cara	 (Campanha),	 Iva	 Mendes	 (Campanha),	 Janine	 Schultz	 (Instituto	 C&A),	 Maria	 Lucia	 Costa	 Pedro	 –Malu	
(Campanha),	Maria	Rehder	(Campanha)	e	Vivian	Ka	(UNDIME),	
12	Campanha,	Instituto	C&A	e	Move	Social.	
13	Foram	realizadas	entrevistas	com	Patrícia	Lacerda	 (Instituto	C&A),	 Idevaldo	Bodião	 (Universidade	Federal	do	
Ceará)	 e	Ana	Valeska	Amaral	 (Consultora	 Legislativa	 -	 Câmara	dos	Deputados).	Não	 foi	 possível	 entrevistar	 os	
demais	 indicados;	 seguem	os	motivos:	Ricardo	Henriques	 (Instituto	Unibanco)	estava	ausente	de	São	Paulo	no	
período;	Macaé	Evaristo	 (Secretaria	de	Educação	do	Estado	de	Minas	Gerais)	declinou	o	convite	em	função	do	
momento	 em	 que	 se	 encontrava,	 desvinculando-se	 da	 Secretaria	 de	 Educação	 de	 Minas	 Gerais	 para	 se	
candidatar	 a	 deputada	 estadual;	 Karina	 Yamamoto	 (jornalista,	 que	 não	 teve	 disponibilidade	 dentro	 do	
cronograma	de	entrevistas). 
14	Observa-se	que,	durante	a	oficina,	houve	certa	flutuação	de	participação.	
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A	 centralidade	 da	 oficina	 para	 o	 processo	 avaliativo	 permite	 que	 seu	 conteúdo	 seja	
utilizado	 como	 fonte	 significativa	 das	 informações	 deste	 relatório.	 Assume-se	 que	 as	
sínteses,	acordos	e	encaminhamentos	da	oficina	tem	legitimidade	para	serem	apresentados	
como	 conclusões	 da	 Campanha	 sobre	 sua	 própria	 situação.	 Assim,	 o	 material	 aqui	
apresentado	traz	passagens	 inclinadas	para	a	auto-avaliação,	com	clara	valorização	da	 fala	
da	 rede	sobre	si	e	para	si,	 fruto	de	 teses	do	grupo	revisadas	com	antíteses	e	alinhadas	ao	
redor	de	conclusões	sobre	os	temas	tratados.		

Para	além	da	oficina,	a	análise	do	desenvolvimento	institucional	contou	com	entrevistas	
individuais	 realizadas	 com	 todos	 os	membros	 da	 Coordenação	Geral15	e	 com	 o	 estudo	 de	
documentos	financeiros	16.	

O	relatório	preliminar	da	avaliação	foi	debatido	com	o	Grupo	de	Trabalho	de	Avaliação	e	
gerou	um	conjunto	de	orientações	que	agora	compõem	esta	peça	final.	

	

	
3.	RESULTADOS	DA	AVALIAÇÃO 

A	 apresentação	 dos	 resultados	 está	 estruturada	 pelos	 dois	 eixos	 orientadores	 da	
avaliação:	impactos	e	desenvolvimento	institucional.	Inicialmente,	descreve-se	um	histórico	
de	resultados	da	Campanha,	seguido	de	uma	análise	dos	campos	de	resultados.	A	segunda	
parte	dedica-se	a	 aspectos	do	desenvolvimento	 institucional,	 destacando	a	 governança	da	
rede	em	suas	três	esferas	e	a	sustentabilidade	econômica.	Nesta	segunda	sessão,	optamos	
por	 destacar	 os	 elementos	 tratados	 em	 afirmações	 avaliativas,	 as	 quais	 trazem,	 em	 geral,	
recomendações	vinculadas.	

	

3.1	IMPACTOS		
 

Em	 sua	 trajetória	 de	 quase	 duas	 décadas,	 a	 Campanha	 acumulou	 conquistas	
significativas	em	favor	da	defesa	e	promoção	do	direito	à	educação.	Sem	exceção,	suas	lutas	
foram	 pautadas	 por	 temas	 estruturantes	 do	 campo	 educacional	 e,	 portanto,	 exigiram	
articulações	de	arquiteturas	complexas	que	se	construíram	em	longas	jornadas.	

Para	 que	 o	 leitor	 possa	 construir	 uma	 visão	 do	 momento	 atual	 da	 Campanha,	
localizando-o	 adequadamente	 em	 seu	 contexto,	 tais	 resultados	 foram	 sistematizados	 em	
uma	série	histórica,	na	sessão	a	seguir	(3.1.1).	E,	no	sentido	inverso,	para	que	o	leitor	possa,	
também,	a	partir	dessa	história,	se	distanciar	dos	resultados	e	reconhecer	a	causalidade	que	
os	correlaciona	com	o	perfil	de	atuação	da	Campanha	-	de	modo	a	identificar	padrões,	ativos	
e	pontos	de	atenção	-	a	Move	propõe,	na	sessão	seguinte	(3.2),	um	estudo	da	hierarquia	das	
categorias	de	impacto	da	Campanha.	

	

3.1.1	BREVE	HISTÓRICO	DE	IMPACTOS	–	DA	FUNDAÇÃO	AO	ANO	DE	2016	
	

Como	 já	apresentado	anteriormente,	a	Campanha	surge	em	1999,	 impulsionada	por	
um	 conjunto	 de	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 que	 participariam	 da	Cúpula	 Mundial	 de	

                                                
15	Andressa	Pellanda,		Daniel	Cara,	Maria	Redher,	Maria	Lucia	Costa	Pedro	(Malu).	
16	Relatório	 de	 Auditoria	 2015	 de	 autoria	 da	 Planners;	 Relatório	 de	 Auditoria	 2016	 de	 autoria	 da	 Planners	 e	
compilação	 de	 dados	 internos	 em	 planilha	 Excel	 realizada	 pela	 assessoria	 administrativo-financeira	 da	
Campanha.	
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Educação	em	Dakar	(Senegal).	Naquele	momento,	a	pauta	que	guiava	a	rede	da	Campanha	
era	a	garantia	de	matrícula	de	crianças	e	jovens	na	escola	pública.	

No	 segundo	 semestre	 de	 2001,	 sua	 atuação	 em	 território	 nacional	 ganha	 fôlego,	
tendo	 como	 primeiro	 foco	 a	 derrubada	 de	 vetos	 que	 foram	 feitos	 ao	 Plano	 Nacional	 de	
Educação	 (PNE)	 2001-2010,	 sobretudo	 daqueles	 que	 impediam	 o	 comprometimento	 do	
poder	 público	 de	 elevar	 o	 investimento	 para	 um	mínimo	 de	 7%	 do	 PIB.	Mas,	 apesar	 das	
inúmeras	ações	empreendidas,	a	Campanha	não	teve	sucesso	nessa	negociação	e	os	vetos	
foram	mantidos	pelo	então	presidente	Fernando	Henrique	Cardoso	(PSDB). 

A	Campanha	percebe	que	o	tema	do	financiamento	era,	de	forma	geral,	desconhecido	
pelos	 profissionais	 de	 educação	 e	 que	 ainda	 fazia-se	 valer	 a	 ideia,	 construída	 em	 anos	
anteriores	 pelos	 gestores	 públicos,	 de	 que	 não	 se	 faziam	necessários	mais	 recursos	 e	 sim	
melhor	 gestão.	 Por	 isso,	 era	 tão	 árido	 quanto	 necessário	 investir	 nessa	 pauta.	 Então,	 em	
2002	 inicia-se	 um	 trabalho	 denso	 de	 pesquisa,	 consulta	 e	 debate	 com	 sociedade	 civil,	
profissionais	 da	 educação	 e	 acadêmicos,	 bem	 como	 conselheiros,	 gestores	 públicos,	
especialistas	 em	 financiamento	 público	 e	 representantes	 do	 Ministério	 Público,	 para	
elaborar	 o	 Custo	 Aluno-Qualidade	 Inicial	 (CAQi)	 e	 o	 Custo	 Aluno-Qualidade	 (CAQ).	 Tais	
instrumentos	 indicariam	quanto	deve	ser	 investido	por	aluno	(em	cada	etapa	da	educação	
básica)	para	garantir	uma	educação	de	qualidade	às	crianças	e	jovens	brasileiros.	Em	outras	
palavras,	a	Campanha	ressignifica	a	discussão	sobre	financiamento	da	educação,	que	passa	a	
estar	a	 serviço	de	uma	discussão	sobre	concepção	de	qualidade	na	educação	pública	e	de	
como	uma	educação	de	qualidade	pode	contribuir	para	a	superação	de	desigualdades.	

Em	2003,	acontece	a	primeira	Semana	de	Ação	Mundial	(SAM),	simultaneamente	em	
mais	 de	 100	 países,	 com	 o	 objetivo	 de	 envolver	 a	 sociedade	 civil	 em	 ações	 de	 incidência	
política	em	prol	do	direito	à	educação.	A	SAM,	desde	então,	passa	a	ser	realizada	também	
no	Brasil,	 sob	a	 coordenação	da	Campanha,	e	envolve,	 já	nesse	primeiro	ano,	milhares	de	
crianças	e	adolescentes,	tendo	a	oportunidade	de	ouvir	deles	o	que	entendiam	ser	uma	boa	
escola.	

Em	 2004,	 a	 Campanha	 seguiu	 com	 o	 trabalho	 de	 incidência	 sobre	 o	 tema	 de	
financiamento	da	educação	pública	e	teve	que	fazer	uso	pela	primeira	vez	de	mecanismos	
do	campo	da	justiciabilidade:	entrou	com	representação	contra	o	Governo	Federal,	 junto	à	
Procuradoria	Geral	da	República,	em	função	do	descumprimento	da	lei	do	Fundef	(Fundo	de	
Manutenção	 e	 Desenvolvimento	 do	 Ensino	 Fundamental	 e	 de	 Valorização	 do	Magistério)	
que	 exigia	 que	 o	 Fundo	 fosse	 complementado	 pelo	 Governo	 Federal	 sempre	 que	 o	 valor	
mínimo	a	ser	pago	por	aluno	não	fosse	atingido.	No	ano	seguinte,	em	2005,	deu	sequência	
a	esse	processo	e	protocolou,	no	Supremo	Tribunal	Federal,	uma	Ação	de	Descumprimento	
de	Preceito	Fundamental	(ADPF).	

Em	2005	também	ocorre	a	primeira	intervenção	no	Congresso	Nacional	Brasileiro	pela	
revisão	do	texto	da	Proposta	de	Emenda	Constitucional	 (PEC)	que	criaria	o	Fundeb	(Fundo	
de	Manutenção	e	Desenvolvimento	da	Educação	Básica	e	de	Valorização	dos	Profissionais	da	
Educação)	 Trata-se	 do	 movimento	 “Fundeb	 pra	 Valer!”,	 liderado	 pela	 Campanha	 e	 com	
participação	de	outras	 redes	e	organizações	do	campo	educacional,	 sindical,	empresarial	e	
feminista,	além	de	deputadas(os)	e	senadoras(es)	de	vários	partidos.	Em	função	da	posição	
de	destaque	que	passa	a	ocupar	em	nível	nacional,	a	Campanha	estreita	relações	tanto	com	
o	executivo	quanto	com	o	legislativo	em	nível	federal.	

Em	2006,	a	Campanha	passa	a	apresentar	a	proposta	do	CAQi	em	audiências	públicas,	
bem	como	em	espaços	de	debate	com	profissionais	da	educação.	E	seguiu	com	o	trabalho	
de	incidência	no	“Fundeb	pra	Valer!”,	com	produção	de	pareceres	técnicos,	ações	junto	ao	
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executivo	e	legislativo,	atividades	de	mobilização	social	e	articulação	com	a	imprensa.		

Então,	em	2007,	é	aprovada	a	lei	que	regulamenta	o	Fundeb	e,	em	reconhecimento	à	
importante	incidência	da	Campanha	na	proposição,	tramitação	e	regulação	do	novo	Fundo,	
a	ela	foi	concedido,	pelo	Congresso	Nacional,	o	primeiro	lugar	do	Prêmio	Darcy	Ribeiro.	Com	
isso,	a	Campanha	assume	um	lugar	de	destaque	como	a	principal	fonte	não	governamental	
sobre	financiamento	da	educação	e	vê	crescer	a	demanda	por	posicionamento	na	mídia.	

Em	 2008,	 a	 Campanha	 integra	 a	 Comissão	 Organizadora	 da	 primeira	 Conferência	
Nacional	 de	 Educação	 Básica	 (CONEB)	 e	 participa	 intensamente	 (aprovando	 um	 número	
expressivo	de	emendas	 relacionadas	ao	CAQi);	 se	pronuncia	publicamente	pela	destinação	
de	100%	do	pré-sal	para	a	educação;	e,	por	 fim,	colabora	com	a	aprovação,	no	Congresso	
Nacional,	 da	 Lei	 do	 Piso Salarial	 Profissional	 Nacional	 para	 os	 Profissionais	 do	Magistério	
Público	 da	 Educação	 Básica,	 Lei	 11.738/2008,	 defendida	 pela	 Confederação	 Nacional	 dos	
Trabalhadores	em	Educação,	como	medida	importante	para	valorização	dos	profissionais	da	
educação.	

Em	2009,	a	Campanha	lidera	um	movimento	de	incidência	pela	aprovação	da	Emenda	
Constitucional	59/2009,	que	tornou	obrigatória	a	oferta	de	vagas	desde	a	educação	infantil	
(para	crianças	a	partir	de	4	anos)	e	conquistou	maior	complementação	financeira	da	União. 	

2010	 foi	 um	 ano	 de	 muitas	 vitórias	 para	 a	 Campanha.	 O	 CAQi	 foi	 aprovado	 pelo	
Conselho	Nacional	de	Educação	e	um	material	formativo	sobre	ele	foi	publicado	no	mesmo	
ano,	em	português	e	em	inglês17.	Ocorreu	a	Conferência	Nacional	de	Educação	(CONAE)	e	a	
Campanha	 não	 só	 conseguiu	 garantir	 presença	 intensa	 nas	 etapas	 estaduais,	 como	
participou	da	comissão	organizadora	e	coordenou	o	eixo	de	Financiamento	da	Educação	e	
Controle	 Social,	 na	 etapa	 nacional.	 Com	 isso,	 garantiu	 a	 pauta	 de	 elaboração	 da	 segunda	
versão	 do	 PNE	 (2014-2024)	 -	 tema	 que	 viria	 a	 colocar	 a	 Campanha	 em	 posição	 de	
protagonista,	por	sua	atuação	incisiva	junto	à	mídia	e	ao	executivo	-	e	fortaleceu	a	discussão	
sobre	destinação	de	100%	do	Fundo	Social	do	pré-sal	para	a	educação.	E,	nesse	ano	ainda,	a	
Campanha	 desenvolveu	 com	 o	UNICEF	 uma	 iniciativa	 para	 combater	 a	 exclusão	 escolar	 e	
para	 isso	 contaram	 com	um	 instrumento	 de	 consulta	 que	 indica	 o	 percentual	 de	 crianças	
fora	da	escola	em	cada	município	brasileiro18.	

Em	2011,	a	Campanha	seguiu	no	processo	de	incidir	na	elaboração	da	segunda	versão	
do	PNE	(2014-2024)	e,	para	isso,	continuou	construindo	posicionamento	e	emendas	para	o	
projeto	 de	 Lei	 8035/2010.	 Nesse	 processo	 influenciou	 a	 elaboração,	 pelos	 próprios	
parlamentares,	de	diversas	outras	emendas	(também	para	a	segunda	versão	do	PNE).	

Nesse	mesmo	 ano,	 a	 Campanha	 também	 elaborou	 uma	 nota	 técnica,	 demonstrando	
que	7%	do	PIB	seria	insuficiente	para	expandir	matrículas	e	elevar	a	qualidade	da	educação	
pública.	 Tal	 documento	 até	 hoje	 é	 tido	 como	 referência	 por	 atores	 externos	 da	 rede	
(conforme	mencionado	em	entrevista	para	esse	processo	avaliativo).	

Em	2012,	a	Campanha	promoveu	uma	grande	mobilização	de	sua	rede,	com	ações	que	
acompanharam	as	discussões	e	a	votação	da	segunda	versão	do	PNE	(2014-2024)	na	Câmara	
dos	Deputados,	com	vistas	a	garantir	que	fosse	aprovada	a	meta	20,	que	destina	10%	do	PIB	
para	o	financiamento	da	educação	pública.		Para	essa	conquista	seria	fundamental	a	pressão	
da	 sociedade	 civil	 e	 da	 imprensa,	 por	 isso	 ambas	 foram	 mobilizadas	 pela	 Campanha.	

                                                
17 Disponíveis	em:	http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-que-e-caqi-e-o-caq	e http://campanha.org.br/wp-
content/uploads/2016/02/CAQi_ingles.pdf,	respectivamente.	Acesso	em	Fevereiro,	2017. 
18 Tal	ferramenta	está	disponível	em	www.foradaescolanaopode.org.br. 
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Finalmente,	tal	destinação	foi	aprovada	por	unanimidade	pela	Comissão	do	Plano	Nacional	
de	Educação	da	Câmara	dos	Deputados.		

Em	 2013,	 o	 texto	 dessa	 lei	 seguiu	 para	 aprovação	 no	 Senado	 Federal	 e,	 nesse	
momento,	 a	 Campanha	 sofre	 uma	 perda,	 pois	 o	 CAQi	 é	 praticamente	 retirado	 do	
documento.	 Em	 contrapartida,	 em	 2013	 a	 Campanha	 vê	 a	 consolidação	 de	 uma	 grande	
conquista.	Depois	de	muitos	esforços,	mobilização	social	de	sua	rede	e	incidência	em	todos	
os	 níveis,	 a	 lei	 12.858/2013,	 que	 destina	 75%	 dos	 royalties	 do	 petróleo	 e	 50%	 do	 Fundo	
Social	do	pré-sal	para	a	educação,	é	aprovada	pela	presidenta	Dilma	Rousseff.	

Em	2014,	outra	grande	conquista	se	consolida	para	a	Campanha,	a	segunda	versão	do	
PNE	 (2014-2024)	 é	 aprovada	 por	 Dilma	 Rousseff.	 Ainda	 que	 não	 na	 integralidade	 que	
desejavam	a	Campanha	e	outros	movimentos	ligados	à	educação,	o	texto	final	tem	avanços	
significativos,	 na	 avaliação	 da	 rede,	 e	 que	 foram	 resultado	 da	 incidência	 da	 Campanha	 -	
como,	 por	 exemplo,	 o	 CAQi	 é	 referenciado	 como	 parâmetro	 para	 o	 financiamento	 da	
educação	pública.	

Como	é	possível	notar,	até	2009	(ao	longo	de	uma	década	de	trajetória),	a	Campanha	
aprimorou	 suas	 estratégias	 de	 intervenção	 e	 levou	 adiante	 pautas	 políticas	 estruturantes	
para	o	projeto	de	educação	do	país.	Depois	desse	período,	por	quatro	anos	(2010-2014),	a	
Campanha	viveu	seu	melhor	momento	-	em	um	curto	espaço	de	tempo	alcançou	vitórias	em	
pautas	que	estavam	sendo	defendidas	há	anos	e	que	são	fundamentais	para	que	as	futuras	
políticas	 públicas	 educacionais	 estejam	 ancoradas	 em	 uma	 educação	 de	 qualidade	 para	
todos.19	

A	 partir	 de	 2015,	 no	 entanto,	 a	 Campanha	 entra	 em	 uma	 fase	 difícil,	 em	 que	 suas	
pautas	 prioritárias	 -	 o	 monitoramento	 da	 implementação	 do	 PNE,	 a	 discussão	 do	 novo	
FUNDEB	e	a	incidência	para	a	construção	de	agenda	sobre	o	Sistema	Nacional	de	Educação	-	
perderam	 vigor.	 Elas	 foram	 suprimidas	 pela	 demanda	 da	 Campanha	 de	 se	 posicionar	
publicamente	 com	mais	 frequência	 para	 fazer	 frente	 a	 propostas	 conservadoras	 e	 liberais	
que	ascenderam	repentinamente	(como	o	Escola	Sem	Partido,	o	fechamento	de	escolas	em	
São	 Paulo	 e	 a	 EC	 95/2016).	 Esse	 cenário	 de	 enfrentamento,	 somado	 ao	 desgaste	 (físico	 e	
emocional)	 que	 o	 momento	 político	 imprime	 e	 à	 redução	 de	 recursos	 institucionais	 da	
Campanha	 (item	que	 será	melhor	explorado	adiante),	 limita	 sua	capacidade	de	 resposta	–	
tanto	que	a	única	medida	nova	de	 intervenção	 (no	período	de	2015	a	2017)	passa	a	 ser	a	
denúncia,	 junto	 a	 organismos	 internacionais,	 para	 expor	 que	 o	 Governo	 brasileiro	 vem	
legitimando	movimentos	que	negam	direitos	às	crianças	e	adolescentes.		

É	 justamente	 para	 responder	 a	 esse	 cenário	 adverso	 que	 surge	 a	 demanda	 pelo	
processo	 avaliativo	 da	 Campanha,	 compreendido	 como	 a	 primeira	 etapa	 de	 uma	 revisão	
estratégica	de	sua	atuação.	

	

3.1.2	ANÁLISE	DOS	CAMPOS	DE	RESULTADOS	
	

A	 Move	 identificou	 que	 entre	 as	 pesquisas	 acadêmicas	 e	 a	 avaliação	 externa	
consultadas,	 a	 abordagem	 que	 melhor	 contribuiu	 para	 que	 a	 Campanha	 revisasse	 seu	

                                                
19	É	 importante	 observar	 que	 nessa	 série	 histórica	 não	 foram	 incluídos	 os	 movimentos	 internacionais	 –	 a	
justificativa	é	que	as	análises,	a	partir	dos	documentos	utilizados	como	referência	e	das	conversas	com	atores	
internos	 da	 Campanha,	 não	 foram	 conclusivas;	 pelo	 contrário,	 foram	 identificados	 pontos	 conflitantes	 na	
avaliação	a	respeito	da	real	colaboração	dessas	iniciativas	com	os	resultados	da	Campanha.	Sendo	assim,	a	Move	
recomenda	 que	 esse	 aspecto	 seja	 retomado	 para	 melhor	 análise	 nos	 passos	 seguintes	 de	 desenvolvimento	
institucional.	
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posicionamento	institucional	no	passado,	foi	a	que	mais	se	concentrou	em	estabelecer	uma	
relação	causal	entre	resultados	e	estratégias.	Tendo	 isso	em	vista,	além	de	sistematizar	os	
resultados	históricos	da	Campanha	(sessão	4.1.1)	,	a	Move	também	propõe	uma	nova	leitura	
das	 estratégias	 utilizadas	 pela	 rede	 com	 a	 intenção	 de	 que	 isso	 colabore	 para	 o	 novo	
Planejamento	Estratégico	da	Campanha	(que	deve	ter	inicio	no	segundo	trimestre	de	2018).	

Metodologicamente	 partiu-se,	 primeiramente,	 do	 levantamento	 realizado	 pelos	 	 seus	
membros	sobre	os	impactos	produzidos	pela	Campanha	nos	últimos	anos20	(Anexo	4).	Esses	
impactos	 foram,	 então,	 categorizados	 para	 que	 elementos	 de	 natureza	 semelhante	 se	
aproximassem	 e	 notou-se,	 primeiramente,	 que	 todos	 vinculavam-se	 à	 “incidência	 política	
pelo	 direito	 à	 educação”.	 Observou-se	 também	 que	 existia	 um	 outro	 campo	 denso	 de	
resultados	 –	 a	 qual	 era	 nominada	 por	 “qualificação	 do	 debate	 da	 educação”	 (nome,	
inclusive,	 atribuído	 pelo	 grupo	 de	 participantes	 presente	 na	 oficina).	 A	 Move	 optou	 em	
manter	 ambos	 como	 símbolos	 que	 representam	 o	 caminho	 estratégico	 de	 atuação	 da	
Campanha	 para	 influenciar	 a	 melhoria	 da	 qualidade	 da	 educação	 pública	 (ainda	 que,	 a	
princípio,	 a	 segunda	 pudesse	 ser	 contida	 na	 primeira)	 isso	 porque,	 elas	 se	 revelarem	
interdependentes	 e	 marcas	 identitárias	 dessa	 rede.	 Notou-se,	 por	 fim,	 que	 existiam	
estratégias	 mais	 específicas	 que	 compunham	 essas	 (duas)	 estratégias	 maiores	 e	 era	
justamente	nesse	nível	que	os	resultados	poderiam	indicar	quais	delas	estão	tendo	mais	ou	
menos	sucesso.	Ou,	em	outras	palavras,	quais	talvez	mereçam	mais	ou	menos	atenção	em	
um	processo	de	planejamento	estratégico.	

É	 importante	dizer	que	para	que	tal	análise	esgotasse	os	assuntos	apresentados,	seria	
necessário	um	conjunto	mais	robusto	de	condições,	o	que	não	foi	priorizado	nesse	processo.	
Com	 vistas	 a	 dar	 consistência	 a	 esse	 estudo,	 foi	 possível	 assegurar	 somente	 que	 algumas	
dessas	categorias	(estratégias)	fossem	tema	de	entrevistas	com	atores	externos	e	internos.	
No	entanto,	ainda	que	as	entrevistas	não	tenham	sido	suficientes	para	abordar	a	pluralidade	
de	 impactos	da	Campanha,	tampouco	sua	profundidade,	mensagens	 importantes	puderam	
ser	 construídas	a	partir	da	 leitura	de	 cenário	dos	próprios	membros	da	 rede	ou	de	atores	
próximos	e	estão	descritas	abaixo.	

Em	 suma,	 como	 antecipado,	 os	 impactos	 da	 Campanha	 estão	 ancorados	 em	 duas	
grandes	dimensões:	(I)	qualificação	do	debate	sobre	educação	e	(II)	 incidência	política	pelo	
direito	à	educação.	

I. A	primeira	 delas,	 a	 “qualificação	do	debate	 sobre	 educação”	 é	 uma	das	 principais	
marcas	 da	 Campanha.	 A	 presença	 da	 Campanha	 no	 cenário	 nacional	 elevou	 a	
densidade	e	qualidade	do	debate	sobre	educação	pública	 (inclusive	no	nível	 local),	
ressignificando	 temáticas,	 ampliando	 o	 número	 de	 variáveis	 a	 serem	 observadas	
e/ou	 praticando	 o	 diálogo	 com	 uma	 pluralidade	 de	 atores.	 De	 acordo	 com	 os	
elementos	que	compõem	essa	dimensão,	isso	se	dá	por	meio	de	três	estratégias:	(a)	
produção	de	conhecimento	sobre	política	educacional;	(b)	ocupação	e/ou	ampliação	
de	espaços	de	debate	sobre	educação;	e	(c)	qualificação	do	diálogo	com	atores	que	
incidem	 na	 construção	 de	 agenda	 pública	 de	 educação	 (políticos,	 técnicos	 da	
educação,	imprensa	e	sociedade	civil).	
	

a. A	 capacidade	 de	 “produzir	 conhecimento	 sobre	 política	 educacional”	 com	
densidade	 revela-se	 um	 ponto	 nevrálgico	 da	 Campanha,	 pois	 constitui	 a	
principal	 marca	 de	 seu	 perfil	 de	 atuação	 e	 principal	 contribuição	 para	 a	
qualificação	do	debate	sobre	educação.		

                                                
20	Exercício	realizado	durante	a	Oficina	Participativa.	
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Destaca-se	 também	a	 capacidade	da	Campanha	de	materializar	 conteúdos	
complexos	 (com	 características	 reflexivas)	 em	 linguagem	 acessível	 e	
respeitosa	aos	seus	diferentes	públicos	(especialistas	ou	não). 
• Como	exemplo	de	resultados	nesse	campo	nos	três	últimos	anos,	atores	

internos	da	Campanha	citam	(de	forma	geral)	a	produção	teórica	sobre	
política	e	gestão	educacional	e	(de	forma	específica)	a	revisão	do	CAQi.		

• Os	atores	externos,	por	sua	vez,	citam	a	discussão	sobre	que	horário	de	
funcionamento	 seria	 adequado	 para	 creches	 em	 tempo	 integral,	 que	
traz	 elementos	 de	 reflexão	 sobre	 quais	 são	 as	 famílias	 que	 dependem	
desse	serviço	e	que	condições	atenderiam	suas	necessidades.	

• Historicamente,	 de	 acordo	 com	 o	 site	 da	 Campanha,	 é	 possível	 notar	
uma	intensa	produção	de	conteúdo	(em	diferentes	formatos)	para	todas	
as	 pautas	 trabalhadas.	Destaca-se,	 a	 título	 de	 exemplo,	 a	 nota	 técnica	
que	 defende	 que	 7%	 do	 PIB	 para	 educação	 são	 insuficientes	 para	
ampliação	de	matrícula	e	de	qualidade	da	educação21,	e	o	caderno	sobre	
a	 emenda	 constitucional	 59 22 	-	 ambos	 foram	 citados	 pelos	 atores	
externos	 entrevistados	 como	 exemplos	 de	 produções	 que	 ainda	 são	
referência,	 pois	 imprimem	 consistência	 aos	 debates	 relativos	 à	
qualidade	e	financiamento	da	educação	pública	brasileira.		

	
b. A	“ocupação	e/ou	ampliação	de	espaços	para	debates	sobre	educação”	trata	

essencialmente	 da	 presença	 da	 Campanha	 em	 Conferências,	 Fóruns	 etc.,	
que	 contam	 com	 a	 participação	 tanto	 exclusiva	 de	 profissionais	 de	
educação,	quanto	 também	de	outros	 atores	que	participam	 (de	diferentes	
maneiras)	do	campo	da	educação. 
• Como	exemplo	de	 resultados	na	ocupação	e/ou	ampliação	de	espaços	

para	debates	sobre	educação,	nos	três	últimos	anos,	atores	internos	da	
Campanha	 citam	 a	 participação	 e	 assentos	 em	 fóruns	 municipais	 e	
estaduais	de	educação.	

• Historicamente,	 de	 acordo	 com	 os	 documentos	 de	 referência,	 foi	
extremamente	significativa	a	participação	na	CONAE	de	2010	e	de	2014	
e	a	realização	da	CONAPE	(Conferência	Nacional	Popular	de	Educação).	

	
c. A	terceira	estratégia	da	Campanha,	que	compõe	com	as	demais	a	dimensão	

de	 qualificação	 do	 debate	 sobre	 educação,	 é	 a	 que	 apresenta	 esforços	 e	
intenções	mais	heterogêneas.	Em	outras	palavras,	a	“qualificação	de	atores	
que	 incidem	 na	 construção	 de	 agendas	 públicas	 educacionais”	 se	 dá	 de	
forma	 intencional	 e	 clara	 para	 aqueles	 do	 campo	 da	 educação	 ou	 da	
sociedade	civil	e	de	forma	indireta	aos	demais	profissionais.	
• Como	 exemplo	 de	 oportunidades	 de	 formação	 oferecidas	 pela	

Campanha	 aos	 profissionais	 de	 educação,	 citamos	 as	 orientações	 para	
as	 conferências	municipais	 e	 estaduais	 que	 precederam	 a	 Conferência	
Nacional	de	Educação	(CONAE)	em	2010;	a	oferta	de	estudos	e	eventos	
de	avaliação	do	PNE	2014/2024,	em	nível	municipal,	estadual	e	federal;	

• Como	exemplo	de	espaços	de	formação	para	a	sociedade	civil,	pode-se	
citar	a	SAM	(Semana	de	Ação	Mundial);	

                                                
21	http://Campanha.org.br/acervo/nota-tecnica-por-que-7-do-pib-para-a-educacao-e-pouco-calculo-dos-
investimentos-adicionais-necessarios-para-o-novo-pne-garantir-um-padrao-minimo-de-qualidade/	
22	http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2011/07/revista.jpg 
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• A	atuação	junto	a	outros	profissionais	(que	não	são	da	educação)	é	dita	
como	 indireta	 pois	 se	 dá	 por	meio	 do	 adensamento	 do	 debate	 –	 que	
passa	 a	 exigir	 argumentação	 mais	 firme	 e	 robusta.	 Isso	 ocorre	
especialmente	 com	 a	 imprensa	 e	 os	 congressistas.	 Como	 exemplo,	
citamos	o	 reconhecimento	de	atores	externos	de	que	o	diálogo	com	a	
Campanha	 permite	 que	 os	 parlamentares	 “entrem	 no	 jogo”	 (na	 arena	
parlamentar)	melhor	preparados,	ou	seja,	os	instrumentaliza	e	organiza	
a	 informação	 das	 pautas	 de	 debate,	 além	 de	 instituir	 conceitos	 que	
mudam	concepções	e	que	são	retomados	em	outros	momentos	–	como	
é	o	caso	do	conceito	de	qualidade	mínima	para	educação.	

	
Por	fim,	é	importante	destacar	que	um	ponto	de	atenção	nesse	campo	de	resultados	

trata	 da	 insuficiência	 de	 formação	 interna	 (para	 organizações	 e	 atores	 que	 compõem	 a	
Campanha)	 para	 o	 debate	 local	 sobre	 educação	 pública	 municipal	 e/ou	 estadual.	 Como	
exemplo,	 pode-se	 citar	 a	 declaração	 de	 atores	 internos	 da	 Campanha	 de	 que	 não	
conseguiram	desempenhar	seu	papel	com	tanto	vigor	nas	etapas	estaduais	da	CONAE	e	na	
elaboração	e	monitoramentos	dos	Planos	Municipais	e	Estaduais	de	Educação,	quanto	nas	
temáticas	nacionais.	A	leitura	da	Move	é	de	que	isso	se	dá,	de	modo	geral,	pela	relação	de	
dependência	 que	 se	 estabeleceu	 entre	 esses	 atores	 locais	 (que	 compõem	 os	 Comitês	
regionais)	com	a	Coordenação	Geral,	que,	por	sua	vez,	 inevitavelmente,	tende	a	se	dedicar	
mais	 à	 esfera	 federal.	 Para	 equacionar	 essa	 questão,	 é	 preciso	 atenção	 aos	 papeis	 e	
responsabilidades	 de	 cada	 colegiado,	 bem	 como	 à	 relação	 entre	 eles	 –	 pontos	 que	 serão	
melhor	aprofundados	na	sessão	seguinte	(3.2).	

Em	suma,	a	qualificação	do	debate	da	educação	se	confirma	como	um	 importante	
impacto	da	Campanha.	Tem,	na	produção	de	conhecimento,	a	sua	principal	força	-	pois	ela	
dá	 sustentação	 e	 qualifica	 tanto	 os	 espaços	 de	 debate	 ocupados	 pela	 rede,	 quanto	 a	
argumentação	de	diferentes	atores.	E	tem	sua	maior	fragilidade	na	qualificação	de	atores	da	
rede	da	Campanha	para	construção	de	agendas	públicas	municipais	e	estaduais.	

	
II. A	segunda	dimensão	de	 impacto	da	Campanha,	a	 ‘incidência	política	pelo	direito	à	

educação’,	traz	o	impacto	final	desejado	e	declarado	pela	Campanha	e,	justamente	
por	 isso,	 contém	 uma	 pluralidade	 maior	 de	 componentes	 que	 orbitam	 entre	
questões	de	agenda	e	controle	social.	

	
a. A	“influência	na	formação	de	agenda”	é,	sem	dúvida,	o	campo	de	resultado	

mais	significativo	da	Campanha.	Para	melhor	compreender	esse	fenômeno,	
a	Move	propõe	estruturá-lo	em	três	componentes:		
(i) construção	de	 clareza	 junto	à	opinião	pública	 sobre	os	problemas	que	

estão	 em	 pauta	 na	 educação,	 por	 meio	 da	 atuação	 conjunta	 com	 a	
imprensa	e	da	mobilização	da	sociedade	civil;		

(ii) construção	 de	 soluções	 técnicas	 consistentes	 pautadas	 em	 um	 denso	
estudo	e	debate;	e		

(iii) atuação	“no	corpo	a	corpo”	junto	aos	parlamentares	para	influenciar	o	
processo	político	de	negociação.		

A	sessão	“Breve	histórico	de	 Impactos	–	da	 fundação	ao	ano	de	2016”	
traz	 exemplos	 de	 resultados	 específicos	 desses	 três	 campos,	 como	 a	
aprovação	 do	 PNE	 2014-2024	 e	 a	 aprovação	 da	 lei	 12.858/2013,	 que	
destina	75%	dos	royalties	do	petróleo	e	50%	do	Fundo	Social	do	pré-sal	
para	a	educação.	Vale	destacar	que	nesse	campo	de	resultado	existem	
evidências	 claras	 da	 contribuição	 institucional	 do	 Instituto	 C&A,	 que	
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financiou	a	produção	de	materiais	áudio-visuais	que	reportam	a	atuação	
da	Campanha	nesses	dois	processos23.	

	
b. A	“influência	para	manutenção	de	agenda”	talvez	seja	o	campo	de	resultado	

mais	polêmico	entre	aqueles	apresentados	até	agora,	 isso	porque	 trata	de	
uma	perspectiva	que	a	equipe	avaliadora	traz	para	a	Campanha,	com	vistas	
a	problematizar	o	momento	atual.	Nesse	campo,	estariam	os	resultados	de	
“resistência”	 (termo	 utilizado	 pela	 rede)	 e	 de	 monitoramento	 da	
implementação	de	políticas	públicas.	A	justificativa	para	tal	organização	é	a	
de	que	o	perfil	de	atuação	nessas	pautas	é	muito	semelhante	–	em	ambos	
os	 casos	 prevê	 controle	 social	 em	maior	 grau	 que	 as	 pautas	 propositivas,	
bem	como	um	desgaste	maior	dos	atores.		
• Nesse	 campo	 estariam,	 portanto,	 resultados	 como:	 a	 revogação	 de	

Projetos	de	Lei	a	respeito	do	Escola	Sem	Partido,	em	diferentes	níveis	da	
Federação;	a	manutenção	de	Paulo	Freire	como	Patrono	da	Educação;	a	
retirada	do	Fundeb	dos	efeitos	da	EC	95/2016;	o	adiamento/suspensão	
de	fechamento	de	escolas	de	ensino	médio	em	São	Paulo	(ação	de	apoio	
aos	secundaristas)	e	escolas	de	campo;	e	as	diversas	ações	de	incidência	
e	fortalecimento	da	educação	inclusiva.	Além	disso,	estariam	também	o	
monitoramento	 da	 implementação	 do	 PNE	 nos	 municípios,	 estados	 e	
união	 como	 resultado	 intermediário	 (e	 não	 finalístico)	 de	 muito	 valor	
para	empoderamento	da	sociedade	civil	e	profissionais	da	educação.	
	

c. Outro	campo	de	resultados	é	o	de	“controle	social	em	território	nacional”.	
Ainda	 que	 já	 existam	 muitos	 exemplos	 que	 o	 subsidiem	 (como	 veremos	
abaixo),	esse	tema	ainda	é	pouco	citado,	tanto	em	documentos	de	avaliação	
da	Campanha,	quanto	espontaneamente	pelos	atores	internos.		
• Nacionalmente,	a	Campanha	criou	um	grupo	permanente	para	estudar	

o	 exercício	 do	 controle	 social.	 Além	 disso,	 tem	 atuado	 no	 tema	 via	
monitoramento	 do	 PNE,	 tanto	 na	 Semana	 de	 Ação	 Mundial	 (SAM),	
quanto	nas	audiências	públicas.	

• Internacionalmente,	 a	 Campanha	 tem	 se	 concentrado	 em	 dar	
visibilidade	 às	 políticas	 educacionais	 e	 direitos	 sociais	 no	 Brasil	 em	
instâncias	 como	 a	 Organização	 das	 Nações	 Unidas	 (ONU)	 e	 a	
Oorganização	 dos	 Estados	 Americanos	 (OEA).	 Neste	 campo	 de	
resultados,	 conseguiram:	 em	 2015,	 que	 o	 Comitê	 sobre	 direitos	 das	
crianças	da	ONU	 indicasse	 a	 revisão	de	 cortes	para	 implementação	do	
PNE	2014-2024	e	sugerisse	a	manutenção	e	ampliação	das	políticas	de	
educação	 sexual	 e	 gênero	 nas	 escolas;	 em	 2016,	 que	 os	 relatores	 da	
ONU	 e	 da	 OEA	 se	 pronunciassem	 contra	 a	 Proposta	 de	 Emenda	
Constitucional	241	(conhecida	como	PEC	do	Teto	e	que	viria	a	se	tornar	
EC	95/1624);	e,	em	2017,	que	a	incidência	na	Revisão	Periódica	Universal	
(RPU)	dos	Direitos	Humanos	da	ONU	exigisse	o	cumprimento	do	PNE.	

	

                                                
23	Acesse	os	materiais	relativos	ao	PNE	em:	
https://www.youtube.com/watch?v=N1moj51kbqY&feature=youtu.be	(em	português)	e	
https://www.youtube.com/watch?v=jVqmysICay8	(em	inglês).	Acesse	os	materiais	relativos	a	lei	12.858/2013	em	
https://www.youtube.com/watch?v=yiFpeER9YCE&feature=youtu.be	(em	português)	e	
https://www.youtube.com/watch?v=AOZGoZoabic	(em	inglês).	
24	Emenda	que	congela	as	despesas	do	Governo	Federal,	com	cifras	corrigidas	pela	inflação,	por	até	20	anos.	
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Em	suma,	assim	como	a	qualificação	do	debate	da	educação	se	dá	estruturalmente	
(e	principalmente)	pela	produção	de	conhecimento,	a	incidência	política	ganha	força	na	rede	
da	 Campanha	 em	 esforços	 que	 contam	 com	 a	 construção	 de	 agendas,	 ou	 em	 outras	
palavras,	com	a	definição	de	uma	pauta	a	ser	defendida.	Isso	pode	indicar	ao	Planejamento	
Estratégico	 que,	mesmo	 em	momentos	 de	 crise,	 para	manter	 seu	 perfil	 combativo	 e	 seu	
poder	 de	 agregação,	 a	 Campanha	 precisa	 investir	 em	 temas	 propositivos	 -	 e	 não	 só	 de	
resistência	ou	monitoramento,	pois	isso	fragiliza	a	Campanha.	

	

3.2	DESENVOLVIMENTO	INSTITUCIONAL	
	

A	Campanha	tinha,	originalmente,	um	status	de	coalizão	de	organizações	e	movimentos	
sociais,	o	qual	foi	atualizado	para	rede	no	Encontro	do	Comitê	Diretivo	de	Salvador	(2009).	A	
mudança	 na	 institucionalidade	 implica	 em	 ajustes	 nos	 processos	 decisórios,	 que	migra	 do	
consenso	progressivo	-	no	qual	todas	as	partes	devem	concordar	com	a	proposta	circulante,	
tendo	 sobre	 ela	 poder	 de	 veto	 -	 para	 o	 mecanismo	 de	 decisão	 majoritária	 –	 em	 que	 a	
“Vontade	Geral”25	está	acima	da	“Vontade	Privada”.	A	mudança	é	referida	como	importante	
por	 possibilitar	 avanços	 no	 debate	 e	 na	 formulação	 de	 proposições	 em	 direção	 a	 uma	
educação	 pública	 e	 de	 qualidade,	 mesmo	 quando	 as	 posições	 entre	 os	 membros	 da	
Campanha	guardavam	divergências.	

O	 mesmo	 encontro	 do	 Comitê	 Diretivo	 propõe	 uma	 resolução	 significativa	 para	 a	
sustentabilidade	da	Campanha,	a	configuração	de	um	estatuto	para	possibilitar	a	captação	
direta	 de	 recursos.	 Esta	 formalização	 é	 consolidada	 em	 2011,	 com	 a	 criação	 do	 Instituto	
Campanha,	 sendo	 que,	 até	 esta	 data,	 a	 guarda	 legal	 e	 administrativo-financeira	 estava	
vinculada	à	Ação	Educativa.	

Com	constituição	política	definida	como	rede26	e	estatuto	jurídico	estabelecido	por	meio	
do	 Instituto	 Campanha,	 a	 Campanha	 	 tem	 arquitetura	 composta	 por	 um	 conjunto	 de	
instâncias	que	 lhe	 conferem	ordenamento	político,	 legitimidade	e	 representatividade	para	
ação	federal	e	capilaridade	para	incidência	local.	As	instâncias	principais	da	Campanha	são	a	
Coordenação	 Geral,	 Comitê	 Diretivo	 e	 Comitês	 Regionais,	 e	 o	 espaço	 supremo	 de	
deliberações	 é	 o	 Encontro	 Nacional,	 reunião	 anual	 com	 presença	 de	 representantes	 de	
todos	as	instâncias	organizativas	da	rede.	

A	 Coordenação	 Geral	 tem	 atribuição	 política	 e	 a	 reponsabilidade	 de	 “materializar	 em	
ações	 as	 diretrizes	 políticas	 da	 Campanha	 Nacional	 pelo	 Direito	 à	 Educação,	 definidas	 no	
Encontro	Nacional	e	discutidas	conjunturalmente	junto	ao	Comitê	Diretivo.	Também	deve	dar	
suporte	 e	 mobilizar	 toda	 a	 rede	 no	 âmbito	 dos	 Comitês	 Regionais.	 Os	 coordenadores	 da	
Campanha	 Nacional	 pelo	 Direito	 à	 Educação	 são	 os	 porta-vozes	 da	 rede”27.	 A	 deliberação	
sobre	 a	 atual	 arquitetura	 decisória	 e	 executiva	 da	 Campanha	 foi	 produzida	 no	 Encontro	
Nacional	de	Brasília	(2007)28,	o	qual	orientou	que	a	Coordenação	Geral	seria	apoiada	por	uma	
Coordenação	Executiva,	a	qual	deveria	lançar	sua	atenção	para	aspectos	institucionais.	Com	
isso,	 liberava-se	 a	 ação	 da	 Coordenação	 Geral	 para	 o	 campo	 político,	 arena	 de	 disputas	 e	
incidência	para	a	produção	de	impacto	na	educação	pública.		

                                                
25		Denominada	de	Vontade	Geral	Rousseauniana	pela	Coordenação	Geral.  
26	A	rede	Campanha	contava	com	240	organizações	e	3000	pessoas	em	2017.	Fonte:	Segundo	FRESCE,	Estudio	de	
Caso:	Brasil,	2017.	Documento	Interno.	
27	Disponível	em	campanhaeducacao.org.br.	Acessado	em	10	de	Fevereiro	de	2018.	
28	Nesta	 época	 o	 Encontro	 era	 denominado	 de	Assembleia	Geral.	 Fonte:	 Cara,	 D.	 Comentários	 sobre	 relatório	
preliminar	da	avaliação,	2018.	Documento	Interno.		
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O	 Comitê	 Diretivo	 confere	 reputação	 política	 para	 a	 Campanha	 e	 tem	 como	 função	
orientar	 estrategicamente	 o	 movimento	 (pauta,	 focos,	 linha	 de	 atuação),	 respeitando	 as	
deliberações	do	Encontro	Nacional,	sendo	formado	por		11	organizações29.		

Os	 Comitês	 Regionais	 -	 distribuídos	 em	 23	 estados	 brasileiros	 -	 são	 compostos	 por	
grupos	locais	que	atuam	no	nível	municipal	e	estadual	sem	uma	estrutura	fixa,	trabalhando	
junto	 a	 Assembleias	 Legislativas,	 Câmaras	 Municipais,	 Prefeituras,	 Governos	 Estaduais	 e	
Judiciário,	 aterrissando	 localmente	 as	 pautas	 da	 Campanha,	 bem	 como	 informando	 as	
outras	instâncias	sobre	agendas	significativas	para	a	educação.	

 
3.2.1	A	GOVERNANÇA	DA	CAMPANHA	
	
Destaque	1.	O	papel	atual	do	Comitê	Diretivo	está	pouco	claro	para	a	Campanha,	o	que	
dificulta	 sua	 eficácia	 como	 instância	 de	 governança.	 A	 recomendação	 é	 revisar	 a	
institucionalidade	desse	grupo	dentro	de	um	processo	viável	que	possa	ser	conduzido	pela	
Campanha	no	curto	prazo.	

A	 responsabilidade	 formal	 do	 Comitê	 Diretivo	 está	 relacionada	 com	 a	 orientação	 de	
pautas	e	foco	de	atuação,	a	partir	das	decisões	tomadas	no	Encontro	Nacional.	Apesar	de	ter	
uma	função	formal,	esta	 instância	encontra-se,	 tanto	sob	sua	própria	perspectiva	como	na	
dos	Comitês	Regionais,	 sem	muita	clareza	sobre	qual	 seria	o	 seu	papel	atual.	A	explicação	
sobre	o	que	gerou	esta	situação	não	foi	esgotada	por	esta	avaliação.30		

A	interpretação	dos	membros	do	próprio	Comitê	é	de	que	hoje	atuam	muito	mais	como	
grupo	 consultivo	 do	 que	 deliberativo.	 Uma	 hipótese	 que	 colabora	 para	 explicar	 este	
deslocamento	é	o	contexto	político.	A	velocidade	rápida	de	ocorrência	de	fatos	que	exigem	
posicionamentos	da	Campanha	dificulta	o	pronto	alinhamento	entre	as	 instâncias	e	a	pró-
atividade	 da	 Coordenação	 Geral	 para	 sanar	 essas	 urgências	 gera,	 no	 Comitê	 Diretivo,	 o	
reforço	 de	 um	 papel	 de	 consulta.	 Atuar	 de	maneira	 consultiva	 não	 deve	 ser	 reconhecido	
como	um	problema.	O	desafio	colocado	é	que	esta	atuação	escapa	de	seu	papel	inicialmente	
instituído	 e	 nenhuma	 nova	 institucionalidade	 acerca	 desta	 instância	 foi	 analisada	 e	
declarada.		

Ante	esta	percepção	coletiva,	os	membro	do	próprio	Comitê	Diretivo	 formularam	um	
conjunto	de	encaminhamentos,	aceitos	em	plenária	na	oficina	participativa,	para	esclarecer	
o	 papel	 atual	 que	 esta	 instância	 deve	 ocupar	 na	 rede.	 Este	 processo	 é	 formado	 pelos	
seguintes	passos:		(a)	uma	auto-avaliação	do	Comitê	Diretivo,	um	“escuta	sobre	si	mesmo”;	
(b)	 consulta	 às	 instituições	 que	 compõem	 o	 Comitê	 para	 verificar	 seu	 interesse	 e	
disponibilidade	 efetiva	 de	 seguir	 como	membro	 desta	 instância	 -	 o	 que	 abre	 o	 campo	 de	
debate	 sobre	 a	 renovação	 do	 Comitê	 Diretivo;	 (c)	 a	 revisão	 do	 papel	 do	 Comitê	 Diretivo,	
resgatando	produções	e	debates	anteriores	já	realizados	pela	Campanha;	e	(d)	a	elaboração	
de	 um	documento	 que	 defina	 as	 funções	 e	 compromissos	 políticos	 das	 instituições	 que	 o	
compõem	-	para	tal,	foi	sugerido	resgatar	a	carta	de	princípios	já	existente	para	lastrar	esta	
produção.	

Os	 encaminhamentos	 fazem	 claro	 sentido	 e	 mostram	 um	 processo	 cuidadoso,	 com	
escuta	de	membros	da	rede,	para	a	recomposição	do	papel	do	Comitê	Diretivo.	O	risco	a	ser	
notado	 é	 a	 viabilidade	 de	 empreender	 uma	 ação	 desta	 envergadura	 -	 que	 exige	 o	

                                                
29	Ação	Educativa,	ActionAid,	FINEDUCA,	Centro	de	Cultura	Luiz	Freire,	Centro	de	Defesa	dos	Direitos	da	Criança	e	
do	 Adolescente	 (CEDECA)	 –	 Ceará,	 Confederação	 Nacional	 dos	 Trabalhadores	 em	 Educação	 (CNTE),	 Fundação	
Abrinq,	Movimento	 Interfóruns	 da	 Educação	 Infantil	 do	 Brasil	 (MIEIB),	Movimentos	 dos	 Trabalhadores	 Rurais	
Sem	 Terra	 (MST),	 União	 Nacional	 dos	 Conselhos	 Municipais	 de	 Educação	 (UNCME),	 União	 Nacional	 dos	
Dirigentes	Municipais	de	Educação	(UNDIME)	
30	O	debate	sobre	o	papel	de	função	do	Comitê	Diretivo	ocorreu	ao	longo	da	Oficina	Participativa	de	Avaliação.	
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estabelecimento	de	agendas	e	espaços	específicos	para	avançar	-	em	2018,		um	ano	no	qual	a	
revisão	da	agenda	política	e	da	estratégia	de	sustentabilidade	da	rede	devem	ser	priorizadas	
(estes	aspectos	são	defendidos	ao	longo	deste	relatório).	Com	isso,	sugere-se	a	simplificação	
do	 processo	 de	 definição	 do	 papel	 desta	 instância,	 conectando-o	 ao	 planejamento	
estratégico	a	ser	realizado	em	breve.		

		

Destaque	 2.	 Os	 Comitês	 Regionais	 encontram-se	 desafiados	 pela	 necessidade	 de	
articulação	 interna	 e	 externa.	 A	 recomendação	 é	 produzir	 planos	 locais	 de	 atuação,	
alinhados	com	a	direção	estratégia	da	Campanha,	e	dar	atenção	e	perenidade	a	processos	
de	animação	da	rede.	

Os	 Comitês	 Regionais	 ancoram	 localmente	 as	 pautas	 da	 Campanha	 e	 informam	 as	
demais	 instâncias	 de	 assuntos	 de	 relevância	 para	 a	 educação	 e	 são	 formados	 por	 uma	
pluralidade	 de	 atores	 que	 expressam	 as	 configurações	 regionais	 de	 organizações	 e	
movimentos	 atuantes	 em	 prol	 da	 educação	 pública.	 Esses	 Comitês	 dão	 capilaridade	 à	
Campanha	e	consolidam	sua	lógica	de	rede	estruturada	em	quase	todo	o	território	nacional.	
Assim,	 se	 configuram	 como	 espaços	 importantes	 para	 o	 monitoramento	 dos	 Planos	
Municipais	de	Educação,	o	que	se	relaciona	com	o	acompanhamento	do	Plano	Nacional	de	
Educação.	

A	 autoavaliação	 realizada	 pelos	 representantes	 dos	 Comitês	 na	 Oficina	 Participativa	
resultou	observação	de	que	o	desafio	geral	para	uma	maior	eficiência	desta	instância	é	a	sua	
articulação	nos	três	níveis	em	que	opera	(dentro	do	Comitê,	entre	Comitês	e	na	relação	com	
a	Coordenação	Geral).	

Na	 esfera	 intracomitês,	 a	 articulação	 entre	 as	 próprias	 instituições	 que	 compõem	 os	
comitês	 exige	 atenção.	 São	 inquietações	 manifestadas:	 a	 fragilidade	 da	 comunicação	
interna,	reforçada	por	uma	dinâmica	de	ausência	de	reuniões	frequentes	e	pela	inexistência	
de	 uma	 agenda	 programática	 que	 permita	 ao	 comitê	 atuar	 para	 além	 do	 episódico.	
Reivindica-se,	assim,	a	produção	de	uma	renovada	agenda	político-programática.		

A	dinâmica31	entrecomitês	expressa	aspectos	similares,	pela	ausência	de	relações	entre	
os	 Comitês	 Regionais.	 Avalia-se	 que	 os	 comitês,	 à	 exceção	 do	 que	 ocorreu	 na	 época	 de	
construção	e	aprovação	do	PNE,	estão	hoje	restritos	a	uma	ação	municipal,	com	dificuldade	
de	engajamento	em	ações	mais	amplas.		

Movimentos	 para	 dar	 mais	 corpo	 ao	 relacionamento	 entre	 estas	 instâncias	 já	 foram	
colocados	em	marcha,	com	a	construção	de	um	grupo	de	e-mails	(2016)	-	para	incentivar	a	
circulação	de	informações	na	rede	-	ou	a	criação	de	conversas	virtuais	e	construção	de	uma	
planilha	compartilhada	para	monitorar	ações	locais	(2017).	Essas	iniciativas,	porém,	tiveram,	
de	um	lado,	pouca	adesão	pelos	representantes	dos	comitês	e,	por	outro,	descontinuidade	
na	animação	do	processo	por	parte	da	Coordenação	Geral.	Essa	baixa	adesão	às	propostas	
virtuais	 de	 organização,	 associada	 à	 impossibilidade	 objetiva	 (devido	 às	 restrições	
orçamentárias)	 da	 condução	de	encontros	 regionais	 -	 o	que	estimularia	o	 intercâmbio	em	
torno	de	pautas	comuns	-	ajudam	a	explicar	a	percepção	de	articulação	frágil	entre	comitês.	

A	 	 relação	 dos	 comitês	 regionais	 está	 concentrada	 na	 direção	 da	 Coordenação	Geral,	
indicando	certa	centralidade	desta	instância	na	arquitetura	da	rede.	Este	grupo	é	elogiado,	
na	voz	dos	comitês	regionais,	pela	sua	presença	em	debates,	divulgação	de	pautas	nacionais,	
motivação	 para	 estudos,	 comunicação	 fluída,	 disponibilidade	 constante	 para	 apoio,	

                                                
31	Fonte:	Ecossistema	da	Campanha	(2017)	-	Mapa	participativo	construído	durante	a	oficina.	Registro	interno	da	
avaliação.	
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confiança,	 presença	 em	 momentos	 estratégicos,	 suporte	 e	 segurança,	 objetividade	 e	
celeridade,	subsídio	constante	com	informações	e	dados32.		

A	convergência	do	fluxo	de	relações	para	a	Coordenação	Geral	tem	como	uma	de	suas	
hipóteses	explicativas	o	seu	papel	de	dar	unidade	à	rede,	articulando	interesses	distintos	e	
consolidando	alinhamentos	ao	redor	de	pautas	centrais.	A	expressão	da	mítica	da	Campanha	
está	sustentada	pelas	lideranças	da	Coordenação	Geral.		

A	recomendação	elaborada	por	 	representantes	dos	Comitês	Regionais	para	 lidar	com	
esta	situação	alinha-se	ao	que	foi	sugerido	pelo	Comitê	Diretor,	ainda	que	tenha	uma	maior	
complexidade	-	dada	a	quantidade	de	grupos	que	compõem	as	instâncias	de	representação	
local.	Propõe-se	que	cada	comitê	realize	uma	autoavaliação	e,	com	base	nos	seus	resultados	
e	 nas	 orientações	 do	 plano	 estratégico	 da	 Campanha,	 elabore	 um	 plano	 regional.	 Em	
paralelo,	 demanda-se	 que	 a	 Coordenação	 Geral	 estruture	 um	 documento	 que	 oriente	 os	
Comitês	na	sua	organização	 interna,	aspecto	que	pode	favorecer	a	gestão	destes	grupos	e	
favorecer	 sua	 eficiência	 de	 atuação.	 A	 animação	 da	 rede,	 orquestrada	 pela	 Coordenação	
Geral,	 pode	 ganhar	 novas	 ações	 e,	 principalmente,	 permanência	 no	 tempo.	 Redes	 fortes	
tendem	 a	 depender	 de	 “nós”	 que	 estimulam	 a	 circulação	 de	 informações.	 Entretanto,	 se	
reconhece	que	esta	proposta	encontra	limitação	ante	a	atual	estrutura	da	equipe	interna	e	
por	isso	deve	ser	considerada	com	cuidado.	

	

Destaque	3.	A	Coordenação	Geral	opera	com	uma	equipe	enxuta	e	a	definição	dos	papéis	
de	seus	membros	ainda	está	aberta,	o	que	limita	a	eficiência	do	trabalho.	Recomenda-se	a	
ordenação	interna	de	cargos	e	funções,	bem	como	a	atenção	na	priorização	às	demandas	
recebidas.	

A	atual	estrutura	da	Coordenação	Geral	da	Campanha	conta	com	um	Coordenador	Geral,	
de	 atribuição	 política,	 conforme	 supra	 referido;	 uma	 Coordenadora	 de	 Projetos;	 uma	
Assessora	Administrativo-Financeira;	e	uma	Assessora	de	Projetos.	A	função	de	Coordenação	
Executiva,	deliberada	em	2007	e	instalada	efetivamente	em	2008,	foi	ocupada	até	2014,	ano	
em	 que	 a	 responsável	 se	 afasta	 para	 engajar-se	 em	 um	 outro	 projeto	 profissional.	 Esta	
coordenação	de	 relevância	para	 a	 gestão	 interna	não	 ganhou	outro	 coordenador,	 embora	
movimentos	 nessa	 direção	 tenham	 sido	 realizados,	 mas	 o	 ambiente	 de	 mobilização	 de	
recursos	já	começava	a	se	modificar	e	influenciou	a	manutenção	da	vacância.	

A	ação	institucional,	gestão	de	projetos	e	incidência	política	estão	concentradas	em	uma		
equipe	de	quatro	pessoas,	o	que	as	sobrecarrega.	No	entanto,	a	possibilidade	de	expansão	
da	equipe	no	momento	é	inviável,	ante	o	cenário	financeiro	e	a	Campanha	esforça-se	para	
manter	sua	eficácia.		 	

A	equipe	está	 reduzida,	bem	como	 tem	o	desafio	de	 compreender	melhor	 seus	papéis	
papeis.	Se	por	um	lado	há	reconhecimento	de	que	as	nominações	dos	cargos	da	equipe	estão	
formalizadas,	por	outro,	as	funções	e	papeis	não	são	cristalinos.	É	narrada	a	sobreposição	de	
trabalhos	 e	 falta	 de	 clareza	 sobre	 as	 competências	 e	 atribuições	 esperadas	 nas	 posições	
existentes.	Ante	isso,	há	demanda	interna	para	que	um	ordenamento	seja	feito.	Associada	ao	
contorno	 dos	 papeis	 está	 a	 expectativa	 interna	 pela	 elaboração	 de	 um	 plano	 que	 ajude	 a		
estabelecer	critérios	para	definir	as	prioridades	e,	assim,	estabelecer	limites	entre	demandas	
que	devem	e	não	devem	ser	atendidas.		

                                                
32	Estas	qualidades	foram	literalmente	apresentadas	na	Oficina	Participativa	que	integrou	o	processo	avaliativo	
conduzido	pela	Move.		
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A	 recomendação	é	conduzir	uma	reunião	 interna	capaz	de	definir	os	primeiros	acordos	
sobre	papeis	e	funções	da	equipe,	bem	como,	a	partir	do	novo	plano	estratégico,	estipular	as	
prioridades	que	podem	ser	assumidas	no	curto	e	médio	prazo	pela	Campanha.	

	

3.2.2	A	SUSTENTABILIDADE	FINANCEIRA	DA	CAMPANHA	
	

Entre	 os	 anos	 de	 2011	 e	 final	 de	 2015,	 a	 Campanha	 tinha	 parcerias	 estabelecidas	
com	 organizações	 de	 diversas	 naturezas,	 sendo	 a	 época	 em	 que	 a	 mobilização	 para	
incidência	 e	 aprovação	 do	 PNE	 esteve	 na	 centralidade	 da	 agenda	 da	 rede.	 Entre	 os	
apoiadores	estavam	órgãos	multilaterais	-	UNICEF	e	UNESCO;	agências	internacionais	-	Open	
Society	Foundation,	ActionAid,	Fundación	Ayuda	en	Acción/AECID,	Visão	Mundial,	Save	the	
Children;	agências	de	apoio	a	 lutas	comunitárias	–	Coordenadoria	Ecumênica	de	Serviço;	e	
ao	 investimento	 social	 privado	 -	 com	 o	 Instituto	 Natura	 e	 o	 Instituto	 Unibanco,	 além	 do	
Instituto	C&A.	O	conjunto	de	projetos	apoiados	permitiu	à	Campanha	constituir	uma	equipe	
de	 13	 pessoas	 para	 atuar	 nas	 frentes	 de	 ação	 comprometidas	 com	 os	 parceiros33,	 a	 qual	
começou	a	ser	desmobilizada	em	2015	com	o	fim	dos	apoios.		

Neste	 período	 a	 Campanha	 contou	 também	 com	 parceiros	 que	 apoiaram	 a	
realização	de	atividades	específicas	de	mobilização,	mas	sem	repasse	de	recurso	financeiro	
direto,	entre	os	quais	encontram-se	a	Fundação	Friedrich	Ebert	e	Fundação	SM.	

	

Destaque	 4.	 A	 sustentabilidade	 financeira	 encontra-se	 em	 momento	 de	 atenção	 e	
demanda	resultados	no	curto	prazo34.	

O	volume	mais	expressivo	de	financiamentos	externos	para	a	Campanha	fluiu	até	2015,	
data	que	marca	o	término	das	parcerias	em	curso,	com	exceção	da	parceria	com	ActionAid	e	
Instituto	 C&A,	 que	 permanecem	 até	 os	 dias	 atuais.	 Esta	 última,	 entretanto,	 tem	
compromisso	assegurado	até	o	presente	ano	de	2018,	data	em	que	encerra	seu	processo	de	
transição	de	agendas	e	passa	a	dedicar-se	 integralmente	à	uma	 indústria	da	moda	 justa	e	
sustentável.	

Em	 ação	 saneadora	 da	 situação	 financeira,	 experimentou	 a	 redução	 do	 quadro	 de	
trabalhadores	(atualmente	são	4	pessoas	que	compõem	a	Coordenação	Geral),	bem	como	a	
mudança	 do	 espaço	 físico	 para	 uma	 alternativa	 de	 menor	 custo.	 Estas	 decisões	 foram	
acertadas	e	tiveram	um	claro	alívio	sobre	a	folha	de	pagamentos35.		

O	 ano	 de	 2017	 contou	 com	 recursos	 de	 distintos	 parceiros,	 aqui	 dispostos	 em	ordem	
decrescente	 do	 total	 de	 valores	 aportados:	 Instituto	 C&A,	 Porticus,	 ActionAid,	 Fundação	
Kailash	Satyarthi,	 Fundação	Renault,	Visão	Mundial,	PLAN	e	CESE.	Neste	mesmo	ano,	para	
lidar	 com	 as	 dificuldades	 na	 captação	 de	 recursos,	 foi	 instalado	 o	 Grupo	 de	 Trabalho	 de	
Sustentabilidade36,	 iniciativa	 recente	 da	 qual	 esperam-se	 resultados	 a	 partir	 de	 2018.	
Convergente	 a	 esta	 frente	 de	 atuação	 é	 o	 foco	 do	 último	 apoio	 do	 Instituto	 C&A,	 o	 qual	
espera,	um	plano	de	sustentabilidade,	a	implementação	das	ações	propostas	em	tal	plano	e	
a	 construção	 de	 um	 planejamento	 estratégico	 que	 contemple	 a	 sustentabilidade	 da	
Campanha.	

                                                
33	Em	2011,	época	de	criação	do	Instituto	Campanha,	eram	oito	pessoas	na	equipe.	
34	Considerando-se	o	caráter	público	deste	relatório,	bem	como	o	uso,	por	esta	avaliação,	de	dados	financeiros	
aproximados	(uma	vez	que	balanços	e	orçamentos	ainda	não	estavam	fechados),	os	dados	financeiros	não	são	
apresentados,	entretanto,	isso	não	impede	o	desenvolvimento	da	argumentação.		
35	Demonstração	do	superávit	para	os	exercícios	findos,	Relatório	de	Auditoria	-	Planners	2016.	
36	GT	formado	por	Avanildo	Duque	(ActionAid	–	Comitê	Diretivo),	Mara	Carneiro	(CEDECA	CE	–	Comitê	Diretivo),		
Maria	Lucia	Costa	Pedro	(Campanha	–	Coordenação	Geral)	Maria	Rehder	(Campanha	-	Coordenação	Geral),	
Vivian	Ka	(Undime	–	Comitê	Diretivo).	
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Os	esforços	objetivos	de	captação	de	recursos	para	o	curto	prazo	incluem	um	edital	da	
União	Europeia,	articulado	com	a	ActionAid	Brasil,	sendo	ela	a	proponente,	por	atender	com	
mais	 consistência	 aos	 requisitos	 de	 capacidade	 de	 execução	 exigidos.	 Caso	 aprovado,	 o	
projeto	opera	a	partir	de	setembro/2018.	Com	a	ActionAid	Internacional	está	em	curso	um	
trabalho	para	 captação	de	 recursos	de	 financiadores	norte-americanos,	 com	mapeamento	
de	potenciais	apoiadores	e	mediação	de	negociações.	Outro	ação	na	esfera		internacional	é	
uma	 agenda	 com	o	movimento	 	 RESULTS	 –	 The	 power	 to	 end	 poverty,	 no	 âmbito	 de	 um	
projeto	 global	 de	monitoramento	de	 indicadores	 educacionais,	 no	qual	 a	Campanha	pode	
representar	 o	 Brasil.	 A	 aproximação	 é	 caracterizada	 por	 um	 pequeno	 aporte	 inicial,	 que	
pode	abrir	portas	para	a	rede	concorrer	a	financiamentos	futuros.	

O	 aspecto	 de	 atenção	 é	 que	 na	 composição	 do	 quadro	 desenhado	 para	 2018,	 os	
recursos	assegurados	(Instituto	C&A,	Porticus	e	ActionAid)	não	são	suficientes	para	cobrir	a	
operação	 básica	 da	 Campanha,	 o	 que	 exigirá	 contar	 com	 recursos	 de	 sua	 reserva,	 caso	
nenhuma	nova	negociação	seja	concretizada.	

	

Destaque	 5.	 	 Na	 relação	 com	 o	 investimento	 social	 privado,	 a	 Campanha	 atua	 somente	
quando	 existe	 unidade	 política,	 convergência	 que	 se	 tornou	 mais	 rara	 ao	 longo	 dos	
últimos	dois	anos.	

O	Investimento	Social	Privado	Brasileiro	pode	ser	percebido	como	uma	potencial	fonte	
de	recursos	financeiros	a	ser	acionada	para	apoiar	projetos	específicos	e	fortalecer	a	saúde	
econômica	 de	 organizações	 da	 sociedade	 civil.	 A	 visão	 pragmática	 ante	 este	 campo	 não	
pode	 ignorar	 que	 estas	 instituições	 também	 apresentam	 interesses	 e,	 em	 alguns	 casos,	
entram	diretamente	nas	disputas	política	da	educação	pública	brasileira.		

A	 Campanha	 tem	 histórico	 de	 relações	 com	 institutos	 e	 fundações	 empresariais	
brasileiros,	 com	 destaque	 para	 o	 período	 anterior	 a	 2015.	 Observa-se,	 entretanto,	 que	 a	
presença	 deste	 segmento	 no	 portfólio	 de	 apoiadores	 restringiu-se	 em	 anos	 recentes.	 A	
posição	da	Campanha	frente	a	organizações	de	natureza	empresarial	foi	claramente	definida	
no	 âmbito	 desta	 avaliação,	 a	 partir	 da	 distinção	 de	 dois	 grupos	 de	 organizações.	 Um	 é	
formado	 por	 aqueles	 que	 realizam	 investimento	 social	 privado	 e	 mantém	 uma	 atuação	
direta,	 ativa	 e	 executiva	 na	 agenda	 política	 da	 educação.	 O	 outro	 grupo	 é	 formado	 por	
investidores	que	contribuem	de	forma	 indireta,	por	meio	do	financiamento	a	organizações	
educativas	 que	 defendem	 a	 educação	 pública	 de	 qualidade.	 A	 afinidade	 da	 Campanha	 é	
declarada	junto	ao	segundo	grupo,	sendo	o	primeiro	um	ator	social	que	está	–	nos	exemplos	
apresentados	na	avaliação	–	representando	interesses	distintos	aos	da	rede.	

A	Campanha	tem	histórico	de	parcerias	com	institutos	e	 fundações	que	são	exemplos	
do	 primeiro	 grupo.	 Entretanto	 na	 perspectiva	 da	 Coordenação	 Geral,	 algumas	 destas	
organizações	 assumiram,	 em	 período	 recente,	 agendas	 divergentes	 das	 posições	 políticas	
defendidas	 pela	 Campanha,	 como	 por	 exemplo	 a	 reforma	 do	 Ensino	 Médio	 e	 a	 Base	
Nacional	 Curricular	 Comum,	 ambas	 	 consideradas	 de	 conteúdo	 opaco	 e	 debate	 público	
restrito.	 A	 divergência	 política	 impossibilita	 qualquer	 articulação	 com	 esta	 vertente	 de	
parceiros	e	a	Campanha	mantém-se	em	delicada	situação	financeira,	mas	fiel	a	sua	missão	
de	defesa	do	direito	à	educação	pública	de	qualidade.		

A	 equação	 torna-se	 desfavorável	 porque	 o	 número	 de	 instituições	 de	 matriz	
empresarial	 disponíveis	 para	 financiar	 advocacy	 da	 educação	 (segundo	 grupo)	 é	 mais	
restrito	que	o	interessado	em	incidir	diretamente	na	política	pública.	Claramente,	o	Instituto	
C&A	estava	alinhado	com	a	perspectiva	da	Campanha,	tanto	que	a	parceria	se	consolidou	ao	
longo	de	quase	10	anos	de	apoio.	Com	a	saída	do	Instituto	C&A	do	campo	educacional	não	
existe,	até	o	momento,	nenhuma	alternativa	de	reposição	do	espaço	que	irá	deixar.	
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Destaque	6.	A	constrição	de	recursos	da	Campanha	está	relacionada	com	um	conjunto	de	
fatores	de	natureza	externa	e	interna.	

Explicar	 o	 conjunto	 de	 fatores	 que	 influenciam	 a	 redução	 de	 valores	 captados	 pela	
Campanha	 é	 uma	 tarefa	 desafiadora,	 dada	 a	 complexidade	 de	 forças	 em	 jogo.	 Alguns	
indícios	foram	recolhidos	por	esta	avaliação	e,	ainda	que	se	apresentem	com	pesos	distintos	
na	 equação,	 ajudam	 a	 iluminar	 aspectos	 sobre	 os	 quais	 a	 rede	 tem	 governabilidade	 para	
ajustes	e	outros	sobre	os	quais	não	há	capacidade	de	influência.	

O	ambiente	de	mobilização	de	 recursos	para	projetos	de	defesa	dos	direitos	humanos	
mudou	 em	 anos	 recentes,	 conforme	 mencionado	 em	 item	 introdutório.	 Não	 apenas	 a	
Campanha	vem	sentindo	os	efeitos	desta	redução	na	disponibilidade	de	fundos	de	agências	
internacionais	 -	 principal	 fonte	 financeira	 para	 ações	 desta	 natureza	 -	 mas	 diversas	
organizações	 do	 campo	 já	 lidam	 com	 a	 nova	 realidade.	 Associadas	 a	 esta	 retração	
internacional,	 estão	 mudanças	 na	 orientação	 de	 agências	 multilaterais	 que,	 segundo	 a	
Campanha,	assumiram	uma	nova	direção	política	e	se	afastaram	do	financiamento	da	rede.	
No	 campo	 do	 investimento	 social	 privado,	 supra	 mencionado,	 parcerias	 foram	
descontinuadas	 por	 divergências	 de	 visão	 da	 educação.	 Em	 suma,	 as	 fontes	 ficaram	
claramente	mais	restritas.	

Para	além	do	contexto	externo,	circunstâncias	 internas	merecem	análise.	A	hipótese	é	
de	 que	 essas	 variáveis	 internas	 operaram	 associadas	 e	 se	 fortaleceram	 mutuamente,	
enfraquecendo	 a	 Campanha37.	 Merece	 destaque	 a	 mudança	 na	 equipe	 da	 Coordenação	
Geral,	 ocorrida	 em	 2014.	 A	 saída	 da	 coordenadora	 executiva	 da	 rede,	 responsável	 por	
grande	 parte	 dos	 processos	 de	 captação,	 criou	 um	 espaço	 na	 gestão	 interna	 que	 a	
Campanha	 teve	 dificuldade	 em	 recompor.	 Se	 reconhece	 os	 esforços	 da	 área	 de	 projetos	
neste	campo,	com	o	apoio	do	Coordenador	Geral,	mas	a	ausência	da	antiga	coordenadora	
para	liderar	esta	frente	foi	reconhecida	pela	equipe.		

Após	 os	 avanços	 com	 o	 PNE	 até	 o	 ano	 de	 2014	 e	 com	 os	 retrocessos	 na	 esfera	 do	
Governo	 Federal	 a	 partir	 de	 2016,	 a	 agenda	 político-programática	 da	 Campanha	 ficou	
aberta,	 sem	 um	 pacto	 nas	 suas	 instâncias	 de	 governança	 sobre	 os	 focos	 e	 estratégias	 a	
seguir	 no	 médio	 prazo.	 Há	 consenso	 interno	 com	 relação	 à	 relevância	 do	 tema	 do	
financiamento	da	educação,	o	qual	deve	seguir	orientando	a	rede,	mas	esta	convergência	é	
ainda	 insuficiente	 para	 permitir	 avanços	 estratégicos	mais	 consistentes38.	 A	 consequência	
desta	situação	é	que	as	propostas	elaboradas	para	captação	de	recursos	têm	uma	narrativa	
sem	 lastro	 numa	 direção	 institucional	 clara	 e	 por	 isso	 estão	 expostas	 a	 fragilidades	 no	
processo	de	mobilização	de	novos	fundos.	

	

Destaque	 7.	 Na	 dimensão	 da	 sustentabilidade	 econômica	 da	 Campanha,	 recomenda-se	
reconhecer	a	 interligação	entre	os	 fatores	que	 tencionam	o	cenário,	a	eles	 respondendo	
com	 uma	 direção	 estratégica	 e	 reorganização	 formal	 da	 equipe	 interna,	 bem	 como		
acelerar	o	trabalho	do	GT	de	Sustentabilidade.	

Há	expectativa	manifestada	em	debate	 sobre	a	avaliação	de	que	o	presente	 relatório	
seja	 capaz	 de	 apresentar	 alternativas	 para	 apoiar	 a	 solução	 do	 desafio	 financeiro	 da	
Campanha.	Tal	tarefa	é	enorme,	envolve	dimensões	para	além	do	que	foi	aqui	analisado	e	
por	 isso	 escapa	 às	 simples	 recomendações	 que	 uma	 avaliação	 possa	 fazer.	 Esta	
responsabilidade	é	do	Grupo	de	Trabalho	de	Sustentabilidade	e	dele	devem	ser	esperados,	

                                                
37	As	variáveis	aqui	apresentadas	foram	recolhidas	em	discursos	de	entrevistas	da	equipe	de	Coordenação	Geral.	
Neste	sentido,	são	hipóteses	construídas	pela	própria	equipe	e	sistematizadas	pela	avaliação	externa.	
38	A	Campanha	conhece	a	necessidade	de	revisar	esta	posição	estratégica	e	agendou	reunião	da	rede	para	tomar	
estas	decisões	no	segundo	trimestre	de	2018.	
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no	 curto	 prazo,	 resultados	 para	 equacionar	 o	 cenário.	 Entretanto,	 uma	 análise	 integrada	
sobre	 as	 afirmações	 feitas	 pode	orientar	 uma	 leitura	mais	madura	 acerca	dos	 caminhos	 a	
serem	buscados.	

O	primeiro	ponto,	estrutural	para	a	mobilização	de	recursos,	é	a	renovação	da	direção	
político-programática	da	Campanha	ante	um	alinhamento	de	suas	instâncias	de	governança	
sobre	 o	 foco	 para	 os	 próximos	 anos	 e	 as	 estratégias	 a	 serem	 priorizadas.	 Este	 arcabouço	
dará	 maior	 sustentação	 às	 propostas	 a	 serem	 apresentadas	 a	 potenciais	 parceiros,	
ampliando	 a	 probabilidade	 de	 consolidar	 novos	 financiadores.	 Objetivamente,	 trata-se	 de	
um	processo	de	planejamento	 estratégico	que	deve	 tratar	 da	 visão	da	Campanha	para	os	
próximos	3	a	5	anos.	 Tal	encaminhamento	está	 seguro	por	 ter	 sido	deliberado,	na	Oficina	
Participativa	da	Avaliação,	que	a	rede	deve	se	encontrar	no	início	de	segundo	trimestre	para	
um	debate	desta	natureza.		

O	 Grupo	 de	 Trabalho	 em	 Sustentabilidade	 tem	 um	 papel	 central	 no	 desenho	 e	
acompanhamento	 da	 implementação	 do	 plano	 de	 sustentabilidade.	 Por	 ser	 formado	 por	
lideranças	 de	 concorrida	 agenda,	 recomenda-se	 que	 priorizem	 esta	 frente	 de	 trabalho	
imediatamente	e	deixem	claro	que	produto	se	pode	deles	esperar;	qual	a	sua	relação	com	a	
Coordenação	 Geral	 e	 outras	 instâncias	 da	 Campanha;	 como	 irão	 operar;	 e	 de	 que	 apoios	
precisa	 de	 outros	membros	 da	 rede.	 Ainda	 que	 o	 plano	 estratégico,	 base	 para	 orientar	 a	
captação	de	recursos,	seja	produzido	em	breve,	a	convocação	de	ações	desse	grupo	deve	ser	
imediata.	 O	 projeto	 recentemente	 apoiado	 junto	 ao	 Instituto	 C&A	 tem	 orientação	 para	 a	
construção	 de	 um	 plano	 de	 sustentabilidade	 e	 deve	 ser	 incorporado	 na	 estratégia	 deste	
grupo.	

A	busca	pela	 sustentabilidade	da	Campanha	deve	 também	considerar	 sua	 capacidade	
operacional	 atual,	 composta	 por	 quatro	 pessoas	 já	 com	 carga	 intensa	 de	 trabalho.	 Neste	
sentido,	a	clara	definição	de	papeis	e	funções	na	própria	equipe	de	Coordenação	Geral	e	as	
atribuições	 que	 cada	 um	 deve	 ter	 na	 relação	 com	 o	 plano	 de	 sustentabilidade	 pode	
colaborar	 para	 a	 sua	 fluência.	 Considera-se	 que	 ajustes	 na	 dinâmica	 de	 gestão	 interna	
podem	maximizar	a	eficiência	na	busca	por	novos	recursos.		

A	capacidade	de	inovação	da	Campanha	na	busca	por	recursos	é	um	fator	importante.	
Há	que	se	considerar	o	que	pode	ser	 feito	diferente,	evidentemente	 sem	 ferir	os	próprios	
princípios.	 Entretanto,	 se	 reconhece	 que	 este	 processo	 não	 é	 trivial.	O	 estudo	de	 caso	 da	
Campanha	produzido	pelo	 FRESCE	 (2017)	 traz	 já	 a	 recomendação	de	desenhar	 estratégias	
para	 ter	 fundos	 próprios	 como	 “cotas	 de	 membresía	 o	 captación	 a	 través	 de	 sócios	
particulares”.	As	ideias	são	pertinentes,	mas	a	membresía	/	associação	é	muito	exigente	de	
capital	e	equipe,	ativos	não	disponíveis	hoje.		
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4.	CONCLUSÕES	PRINCIPAIS 
Ao	 longo	 do	 texto,	 com	 destaque	 para	 as	 passagens	 sobre	 desenvolvimento	

institucional,	 um	 conjunto	 de	 conclusões	 foi	 postulado.	 O	 presente	 capítulo	 articula	 as	
principais	 conclusões	 do	 relatório,	 resgatando	 o	 que	 já	 foi	 apresentado,	 bem	 como	
propondo	novas	ponderações.	

	
A.	 O	 impacto	 da	 Campanha	 para	 a	 educação	 pública	 brasileira	 é	 amplo,	 profundo	 e	
caracterizado	 por	 vitórias	 históricas.	 Os	 resultados	 que	 refletem	 essas	 conquistas	 são	
necessariamente	os	que	foram	construídos	a	partir	da	integração	do	conjunto	de	estratégias	
da	rede.	Colaboraram	para	este	cenário	3	condições,	para	as	quais	se	deve	manter	atenção	
constante:	 (i)	 pauta	 com	 poder	 de	 agregação	 da	 rede;	 (ii)	 pauta	 com	 perspectiva	 de	
encaminhamento	 em	 curto	 ou	médio	 prazo;	 e	 (iii)	 condições	 internas	 (dos	 comitês	 ou	 da	
coordenação)	para	atender	as	demandas	dos	processos	institucionais.	
	
B.	As	principais	conquistas	orquestradas	vão	até	o	ano	de	2015,	data	a	partir	da	qual	começa	
uma	 inflexão	 no	 ambiente	 externo,	 com	 restrição	 de	 recursos	 e,	 principalmente,	 forças	
conservadoras	 contrárias	 ao	 projeto	 da	 Campanha	 ganhando	 mobilização	 nacional.	 A	
situação	 levou	a	Campanha	a	responder	a	constantes	ataques	contra	direitos,	desenhando	
uma	 situação	 não	 antes	 experimentada	 em	 tal	 intensidade.	 A	multiplicidade	 das	 pressões	
contrárias	 estica	 o	 limite	 da	 rede,	 demandando-a	 em	 diversos	 espaços	 e	 momentos,	
impondo	 a	 agenda	 da	 reação	 e	 resistência	 como	 estratégia	 para	manter	 o	 conquistado	 e	
exigindo	 que	 se	 refaçam	 as	 contas	 da	 ambição	 para	 novos	 avanços.	 Neste	 trajeto,	 a	
demanda	pela	renovação	de	projeto	político-programático	se	impôs.	
	
C.		A	incidência	na	arena	política	da	educação	pública	é	estratégia	para	alcançar	o	propósito	
da	Campanha	e	precisa	estar	sempre	presente	para	manter	o	sentido	de	existência	da	rede	
ativo	 e	mobilizado.	 Entretanto,	 para	 sustentar	 a	 eficácia	 desta	 atuação,	 o	momento	 atual	
pede	 que	 atenção	 seja	 devotada	 também	 a	 processos	 internos	 e	 ordenamento	 básico	 da	
gestão	da	rede,	com	priorização	da	dinâmica	da	Coordenação	Geral.	
	
D.	A	sustentabilidade	financeira	da	Campanha	está	em	momento	crítico,	com	possibilidade	
de	uso	de	boa	parte	de	suas	reservas	no	ano	de	2018.	A	mudança	neste	cenário	implica	em	
uma	 nova	 formulação	 político-programática	 para	 orientar	 os	 próximos	 anos	 e	 projetos	 a	
serem	realizados;	a	consolidação	do	plano	de	sustentabilidade	–	que	já	tem	financiamento	
para	 ser	 elaborado;	 e	 uma	 reorganização	na	 equipe	 interna,	 que	pode	 colaborar	 para	 dar	
maior	eficácia	à	captação.	O	papel	do	Grupo	de	Trabalho	de	Sustentabilidade	é	central	na	
articulação	desta	agenda,	gerando	preocupação	apenas	sobre	a	sua	efetiva	disponibilidade	
para	liderar	esta	frente	que	é	tão	urgente	quanto	intensa.		
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5.	APRENDIZADOS	PARA	O	INSTITUTO	C&A	

 
	 O	apoio	do	Instituto	C&A	para	a	Campanha	geram	reflexões	que	podem	ser	formalizadas	
como	aprendizagens/	recomendações	a	serem	sustentadas	no	novo	ciclo	estratégico,	focado	
na	 sustentabilidade	 na	 cadeia	 de	 valor	 da	 indústria	 da	 moda.	 Estas	 foram	 construídas	 a	
partir	de	diálogos	com	sua	equipe	técnica.	
	
A.	Apoiar	a	construção	de	tecido	social.	O	Instituto	C&A	deve	seguir	com	investimentos	em	
organizações	que	atuam	com	advocy	e	tem	capilaridade	no	campo,	são	reconhecidas	como	
legitimas	e	carregam	capacidade	de	articular,	congregar	e	atuar	de	maneira	propositiva.	Este	
apoio	 esta	 orientado	 a	mudanças	 estruturais,	 bem	 como	 colabora	 para	maior	 eficácia	 no	
controle	 social	 das	 políticas	 públicas	 ao	 alimentar	 a	 circulação	 e	 convergência	 de	 grupos,	
pautas	e	propostas.		
	
B.	 Sustentabilidade	 é	 desenvolvimento	 organizacional.	 A	 preocupação	 com	 a	
sustentabilidade	dos	parceiros	envolve,	evidentemente,	a	dimensão	financeira,	mas	não	se	
restringe	 a	 ela.	 Dinâmicas	 relacionadas	 com	 a	 sucessão	 de	 lideranças,	 a	 organização	 e	
fortalecimento	 da	 equipe	 interna	 ou	 a	 estruturação	 de	 uma	 agenda	 política	 estratégica	
compõem	a	construção	da	sustentabilidade	institucional.	
	
C.	 Enfrentar	 os	 desafios	 da	 sustentabilidade	 desde	 o	 início	 da	 parceria.	O	ciclo	de	apoio	
para	a	Campanha	é	encerrado	com	o	suporte	a	um	plano	de	sustentabilidade.	Uma	agenda	
desta	natureza	pode	 ser	 aberta	desde	o	princípio	da	parceria	 e	 não	 apenas	 em	momento	
próximo	 ao	 seu	 encerramento.	 Este	 aspecto	 colabora	 para	 a	 construção	 mais	 efetiva	 de	
soluções	aos	desafios	institucionais.		
	
D.	Respeitar	a	autonomia	do	parceiro,	mas	reconhecer	que	tem	legitimidade	para	orientar	
sobre	o	desenvolvimento	 institucional.	O	Instituto	C&A	respeita	a	autonomia	das	decisões	
do	 parceiro,	 reconhecendo	 sua	 autoridade	 sobre	 o	 que	 será	 deliberado	 e	 encaminhado.	
Entretanto	 o	 Instituto	 C&A	 tem	 legitimidade	para,	 dentro	 da	 relação	 de	 parceria,	 apontar	
questões,	 levantar	 desafios,	 preocupar-se	 com	 lacunas	 e	 colaborar	 com	 a	 construção	 de	
propostas	para	enfrentar	o	que	restringe	o	desenvolvimento	da	organização	e	seu	impacto	
social	 positivo.	 Mais	 do	 que	 assumir	 que	 tem	 legitimidade,	 o	 Instituto	 C&A	 tem	
responsabilidade	ante	estes	aspectos	e	deles	não	deve	se	furtar.	
	

6.	RECOMENDAÇÕES-CHAVE 
Ante	 os	 argumentos	 apresentados	 no	 relatório,	 elegemos	 quatro	 recomendações	

principais	a	 serem	priorizadas	pela	Campanha.	Todas	as	 recomendações	exigem	atenção	a	
armadilhas.	Podem	ser	armadas	em	bons	planos,	mas	isso	não	significa	que	serão	realizadas.	
Por	isso,	os	encaminhamentos	devem	ser	tratados	com	ações	viáveis,	ainda	que	não	ideais	
ou	exaustivas	para	o	assunto.	É	preciso	focar	em	ações	objetivas	que	permitem	avanço	nas	
pautas	apresentadas.	
	
	A.	 A	 recomendação	 de	 um	 planejamento	 estratégico	 é	 clara	 e	 já	 está	 encaminhada	 pela	
Campanha.	O	que	 reside	 como	a	grande	questão	 ligada	a	esse	processo	é	 como	 reagir	 ao	
contexto	 adverso,	 como	 avançar	 em	 um	 foco	 programático	 ao	mesmo	 tempo	 em	 que	 se	
resiste	 a	 retrocessos?	 Claro	 está	 que	 a	 rede	 precisa	 conduzir	 esta	 análise	 e	 assumir	 uma	
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nova	posição	político-programática	para	enfrentar	o	 cenário.	Não	é	de	 competência	desta	
avaliação	 a	 resposta	 à	 tão	 grave	 pergunta.	 A	 ela	 se	 aplica	 a	 deliberação	 democrática	 das	
instâncias	da	rede.	A	hipótese,	entretanto,	é	de	que	a	decisão	política	permita	a	coexistência	
de	ambas	as	frentes,	caso	contrário	pode	ser	apenas	uma	orientação	formal,	mas	que	não	
será	sustentada	no	campo	real	de	disputas	por	uma	educação	pública	de	qualidade.	Neste	
sentido	o	 recorte	da	 rede,	 além	de	um	 foco	programático	bem	definido	para	os	próximos	
anos,	 deve	 trazer	 clareza	 sobre	 o	 quê	 pode	 ser	 priorizado	 no	 campo	 da	 resistência	 e	 em	
quais	 situações.	 É	 preciso	 assumir	 que	 um	 espaço	 para	 a	 negação	 de	 demandas	 precisa	
existir.	A	Campanha	-	ao	decidir	sobre	seus	próximos	anos	-	deve	considerar	que	precisará	
resistir	a	si	própria,	ao	chamado	de	respostas	afirmativas	a	todas	as	aflições	que	lhe	chegam.	
O	plano	a	emergir	precisa	 ser	profundamente	 realista,	pois	 a	 capacidade	da	 rede,	medida	
pela	conjunção	de	sua	equipe	e	volume	financeiro,	é	restrita.	O	risco	está	em	elaborar	uma	
proposta	 ampla,	 próxima	 do	 ideal,	 mas	 distante	 do	 real.	 O	 balanço	 entre	 intenção	 e	
viabilidade	precisa	ser	muito	bem	equacionado	no	momento.		
	
B.	 Recomenda-se	 que	 a	 Campanha	 dê	 atenção	 para	 aspectos	 de	 sua	 gestão	 interna,	 com	
especial	atenção	para	a	definição	de	papeis	da	Coordenação	Geral,	seguida	de	um	plano	de	
trabalho	 anual	 desta	 equipe.	 Ajustes	 internos	 podem	 ser	 convertidos	 no	 curto	 prazo	 em	
eficácia	 na	 ação	 externa.	 Ao	 exercício	 de	 funções	 podem	 ser	 dedicadas	 questões	 simples	
como:	 que	 funções	 são	 necessárias	 na	 Campanha	 hoje	 (independente	 de	 quem	 nela	
trabalha),	 qual	 o	 propósito	 de	 cada	 função,	 quem	 pode	 ocupar	 estas	 funções	 hoje	
(considerando	agora	quem	nela	trabalha),	quais	as	atribuições/atividades	principais	de	cada	
função?	 Pode	 contribuir	 para	 a	 Campanha	 também	 analisar	 a	 governança	 interna,	
considerando	os	espaços	decisórios	existentes	e	o	tipo	de	decisão	que	cabe	a	cada	um/uma.		
	
C.	 Implementar	 o	 funcionamento	 imediato	 das	 ações	 focadas	 na	 sustentabilidade,	 o	 que	
inclui	disparar	as	ações	com	o	Grupo	de	Trabalho	de	Sustentabilidade,	definindo	o	contorno	
de	sua	atribuição,	as	responsabilidade	da	Coordenação	Geral	neste	processo	e	a	elaboração	
e	implementação	sem	demora	de	um	plano	de	sustentabilidade	rigoroso	e	viável.	A	urgência	
na	 solução	 deste	 problema	 impõe	 a	 necessidade	 de	 um	 ritmo	 intenso	 nesta	 frente	 de	
trabalho.	Por	isso,	a	disponibilidade	do	GT	precisa	ser	muito	clara,	assim	como	o	papel	que	
irá	 exercer.	 A	 demanda	 é	 por	 um	 conjunto	 intenso	 de	 debates	 no	 desenho	 e	
acompanhamento	das	estratégias.	O	plano	pode	vir	a	disputar	espaço	na	agenda	interna	da	
Campanha	 e,	 neste	 caso,	 sugere-se	 que	 ele	 seja	 priorizado	 ante	 demandas	 urgentes,	 que	
surgirão	 inexoravelmente	 do	 contexto	 externo.	 Claramente,	 para	 esta	 ação	 ganhar	 força,	
será	testada	a	capacidade	da	Campanha	dizer	não	a	convites.	
	
D.	As	 instâncias	do	Comitê	Diretor	e	dos	Comitês	Regionais	 reivindicam	atenção,	seja	para	
redefinir	 sua	 identidade,	 no	 caso	 do	 primeiro,	 como	 para	 ordenamento	 interno	 e	 maior	
capacidade	de	articulação,	no	caso	do	segundo.	Como	instâncias	primordiais	para	a	ação	da	
Campanha,	 colocar	 atenção	 sobre	 este	 assunto	 é	 estratégico.	 Na	 relação	 com	 os	 Comitês	
Regionais,	a	presença	de	um	animador	perene	pode	ser	estudada	pela	Campanha.	Caso	seja	
viável	 na	 estrutura	 operacional	 -	 que	 irá	 nascer	 a	 partir	 do	 debate	 do	 ponto	 B	 destas	
recomendações	-	sugere-se	que	seja	adotado.	
	
	

	

	 	



 

Campanha	Nacional	pelo	Direito	à	Educação	
Avaliação	Externa	-	2018	

26	

FICHA	TÉCNICA	

	

Daniel	Brandão	

Coordenação	Geral	

	

Paola	Gongra	

Líder	

	

Gracia	Lima	

Facilitadora	na	Oficina	Participativa	

	

Move	Social	

www.movesocial.com.br	

move@movesocial.com.br	

	

	


