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APRESENTAÇÃO  
 

 

Em 5 de outubro de 2019 a Campanha completou 20 anos de história. Sua cerimônia de 
criação ocorreu em 1999, na Central do Brasil, Rio de Janeiro, com a presença de diversas 
organizações que juntas organizaram uma rede para somar diferentes forças políticas, 
priorizando ações de mobilização, pressão política e comunicação social, em favor da 
defesa e promoção do direito à educação pública, gratuita e de qualidade social para 
todas as pessoas residentes no Brasil. 

Completamos 20 anos em um momento emblemático para o país, mas permanecemos 
fiéis aos princípios estabelecidos em nosso nascimento, caminhando com pessoas que 
muito contribuíram para a formação dessa que é a articulação mais ampla e plural no 
campo da educação no Brasil. 

Em 2019, estivemos diante de um grande e desafiador momento político. O atual governo 
representa o que de pior poderíamos enfrentar na luta pelo direito à educação no país, 
após a redemocratização. As ameaças chegam pelos grupos ultraconservadores e seus 
ataques à liberdade de docentes e às diversidades e nas tentativas de militarizar escolas, 
e também pelos ultraliberais, com ações igualmente catastróficas, de pressão por uma 
educação reduzida aos interesses do mercado. 

Em um contexto tão árido, é extremamente importante que atores como a Campanha 
continuem lutando pela expansão da educação pública e também pela garantia e 
preservação dos direitos constitucionais já conquistados até aqui. Com isso, 
agradecemos a todas e todos que, de alguma forma, nos ajudam a construir essa história 
e contribuíram para a realização de tantas atividades no último ano. 

Seguimos juntas na defesa da educação pública brasileira. 

 

 

Andressa Pellanda 
Coordenadora Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
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1 Advocacy e mobilização nacional 
 

1.1 Representação em eventos, fóruns, congressos e audiências públicas 
 

80 eventos atendidos por membros da Campanha 

 
Ao longo do ano, participamos de uma série de atividades para levar as pautas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação - Fundeb e do Plano Nacional de Educação - PNE às 
discussões ao redor do país. 

Foram 80 participações em fóruns, congressos, encontros, reuniões e audiências 
públicas de caráter nacional que completam o processo de advocacy e cumprem com 
um dos principais objetivos da Campanha de subsidiar e ativar o debate público sobre a 
temática da garantia do direito à educação.  

Entre os muitos eventos atendidos, destacamos: 

• 23 audiências públicas e reuniões com parlamentares federais; 

• 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação; 

• 76ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos; 

• VII Encontro da FINEDUCA – Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento 
da Educação; 

• XXIX Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação; 

• XXXV Encontro Nacional Do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 
– Mieib; 

• 9ª Conferência Nacional de Educação Paulo Freire, Educação Libertária e 
Democracia - Construindo o Movimento Pedagógico Latino-americano (CNTE). 

 
1.2 Revogação do Parecer CNE/CEB 8/2010 

 

Março foi, especialmente, um mês de retrocessos para a educação. Na quinta-feira, 21 de 
março de 2019, por meio de informações de bastidores, a Campanha Nacional pelo 
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Direito à Educação foi informada da reunião formalmente secreta que ocorreria para 
“revogar o Parecer CNE/CEB 8/2010, que dizia respeito ao Custo Aluno-Qualidade Inicial 
(CAQi), mecanismo desenvolvido pela Campanha. Como não havia nenhuma informação 
no site do CNE, hospedado no portal eletrônico do Ministério da Educação (MEC), a 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação peticionou formalmente o Conselho via Lei 
de Acesso à Informação (LAI), Lei 12.527/2011, para obter as devidas informações e o 
acesso à decisão judicial em que se fundamenta a convocação da reunião extraordinária 
da CEB/CNE. O CNE não respondeu à solicitação até o momento da reunião. 

Na petição protocolada no CNE, a Campanha pediu também o acesso aos autos do 
processo em que tramita o Parecer CNE/CEB n° 8/2010. Ainda, considerando o 
Regimento Interno do CNE, solicitou que se retirasse de pauta a referida matéria, prevista 
para ser examinada na reunião extraordinária da Câmara de Educação Básica do dia 
26/03, haja visto que a convocatória não respeitou os valores democráticos da 
publicidade das decisões públicas, do dever de transparência, do direito à participação, e 
do controle social das decisões sobre políticas públicas. Ademais, solicitou que a reunião 
sobre o tema, quando ocorresse, fosse aberta ao público, em respeito aos princípios 
legais brasileiros.  

Diante dos fatos, os ex-presidentes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime) que participaram junto à Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
da elaboração do sistema CAQi/CAQ e da incidência política que resultou na norma 
CNE/CEB n° 8/2010 e na inclusão do CAQi/CAQ na Lei do PNE assinaram Carta Pública 
alertando o Conselho sobre o risco de revogação da supracitada norma. 

A Carta reiterou o apoio deste grupo, que conta com especialistas em gestão municipal, 
ex-conselheiros do CNE, e ex-secretária de educação básica do Ministério da Educação 
(MEC), à formulação de CAQi/CAQ elaborada pela Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação e desenvolvida desde 2002. Inclusive, recomendou ao CNE a leitura da última 
publicação sobre o tema, disponibilizada em junho de 2018, com valores de CAQi/CAQ 
atualizados em respeito às Leis brasileiras e normas do próprio CNE. 

Diante da falta de publicidade e transparência do CNE, ferindo valores democráticos e 
princípios legais, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão (MPF/PFDC), determinou no dia 25/03 que, em 24 horas, o Conselho 
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deveria tornar públicas as informações sobre o tema, dando à sociedade o direito de 
controlar e incidir sobre suas deliberações acerca do sistema CAQi/CAQ.  

Apenas após o tema ganhar visibilidade na grande imprensa, porém, graças à incidência 
coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o CNE anunciou que a 
reunião seria aberta e teria início às 14 horas. No entanto, o Conselho permaneceu sem 
apresentar os documentos necessários para justificar a pressa em realizar a reunião, até 
então secreta. O motivo do açodamento do CNE foram decisões do Judiciário de Mato 
Grosso, que determinavam a implementação do CAQi, de forma retroativa pelo 
descumprimento desde 2016 da Lei 13005/2014, do Plano Nacional de Educação, sob 
multa de centenas de milhares de reais por dia de descumprimento.  

A ação dos conselheiros e das conselheiras obedeceu ao interesse do Ministério da 
Educação que, por meio da Portaria MEC 649, de 22 de março de 2019, extraiu o exame 
do CAQi/CAQ das atribuições do Comitê Permanente de Avaliação de Custos da 
Educação Básica do Ministério da Educação (CPACEB/MEC). Foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) a Portaria n° 649/2019, que altera os artigos 1° e 2° da Portaria de 
2018, excluindo representação do Fórum Nacional de Educação e acrescentando ao 
Comitê os Subsecretários de Gestão Fiscal do Tesouro Nacional do Ministério da 
Economia e de Planejamento e Orçamento do MEC, e modificando a competência do 
grupo a analisar “mecanismos federativos de cooperação e colaboração”, excluindo as 
terminologias do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e do Custo Aluno-Qualidade (CAQ), 
que até hoje estavam presentes em todas as Portarias que normalizaram tal grupo. 

Reforçando nosso posicionamento, associações dos tribunais de contas, que nos últimos 
anos têm aperfeiçoado os mecanismos de fiscalização das metas do PNE, 
principalmente as ligadas à expansão de creches e pré-escolas, também se 
manifestaram contra mudanças no parecer. 

Em um ofício encaminhado ao CNE, Cezar Miola conselheiro do Tribunal de Contas do 
Rio Grande do Sul (TCE-RS) e presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rio 
Branco (IRB), que congrega os 33 Tribunais de Contas do país, expressou “preocupação” 
do comitê “quanto a possíveis mudanças em relação ao conteúdo do Parecer nº 08/2010, 
do Conselho Nacional de Educação. Ou, o que seria muito grave, a sua revogação”.  

Diante de um governo que anuncia acabar com as vinculações constitucionais às 
políticas sociais, em especial a educação; que protela os debates sobre o novo e 
permanente Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb); que exclui a sociedade civil e os educadores das 
deliberações sobre as políticas públicas educacionais; foi e é preciso defender o sistema 
CAQi/CAQ, cujo objetivo é garantir que todas as crianças, todos os adolescentes, jovens, 
adultos e idosos que cursam ou deveriam cursar a educação básica tenham escolas 
dignas e capazes de garantir a realização do processo de ensino-aprendizagem. O 
CAQi/CAQ objetiva garantir que a educação seja um caminho decisivo para o alcance da 
Justiça Social. 

Em que pese a incidência política e a entrada com Ação Popular e Ação Civil Pública junto 
ao sistema judiciário, na tarde do dia 26/3, a Câmara de Educação Básica (CEB) do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) realizou reunião com o objetivo de dar sequência 
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à desconstrução do sistema de financiamento pautado pelo Custo Aluno-Qualidade 
Inicial (CAQi) e pelo Custo Aluno-Qualidade (CAQ). Como resultado, foi desconstruído o 
Parecer 8/2010 através do Parecer 3/2019. Esta ação do CNE colabora para aprofundar 
o esvaziamento do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE), que completou cinco 
anos de descumprimento em 25 de junho de 2019. 

Até o momento, ninguém foi capaz de desconstituir a metodologia do Parecer CNE/CEB 
8/2010, mesmo sendo dispendido tempo e recursos públicos para tal fim. Portanto, na 
impossibilidade de contrariar o fato de que todas as crianças, adolescentes, jovens e 
adultos e idosos tenham direito a escolas dignas, em todos os cantos do país, o CNE 
decidiu, por subserviência e omissão, armar um verdadeiro circo que estava secreto – e 
assim estaria, se não fosse a ação coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação. 

 

1.3 Mobilizações de maio contra os cortes e contingenciamentos de gastos na 
educação 
 

Em maio, nos dias 15/05 e 30/05, foram realizadas duas grandes mobilizações em todo 
o Brasil contra os cortes e contingenciamentos de gastos na educação. Na equipe de 
coordenação, como estratégia de comunicação, fizemos a cobertura ao vivo dos atos. Os 
comitês da Campanha participaram em peso das atividades em todo o país, que 
pressionaram o governo a dedicar recursos adequados e rever seu posicionamento em 
relação aos cortes. 
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Atos em todos os estados do Brasil tiveram cobertura colaborativa ao vivo pela rede da Campanha 
 

1.4 Advocacy e Mobilização pela aprovação do Novo Fundeb 
 

A partir de abril de 2019, as negociações sobre o Fundeb passaram a ficar mais intensas, 
devido à proximidade com o final do semestre e por pressão do governo, que não vinha 
tendo sucesso no andamento da reforma da previdência, mas vinha sendo recebido com 
porosidade por parte da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a PEC 
15/2015, do Fundeb. 

No início de abril, fomos convidados a 
participar de um café com 32 
parlamentares (26 deputados e 6 
senadores) que integram a rede da RAPS 
(Rede de Ação Política pela 
Sustentabilidade), para debater o Fundeb. 
Ao nosso lado, também foi convidado o 
movimento Todos Pela Educação, cuja 
proposição para o Fundo tem dialogado 
com a do governo, muito aquém da 
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necessidade da educação. Foi um momento rico para o debate e aprimoramento 
argumentativo, além de ter servido como canal de incidência importante para o avanço 
da pauta. 

 
No final do mês, o Fórum dos Governadores fechou uma proposta, articulada com a 
Campanha, para o novo Fundo com 40% de complementação da União e incorporação 
do CAQi/CAQ. A partir de então, no dia 02/06, o coordenador geral da Campanha, Daniel 
Cara, participou de reuniões no Congresso Nacional, em Brasília, para articular a 
apresentação de proposta no Senado Federal que absorvesse esse ponto de consenso 
dos governadores com a proposição defendida pela Campanha. 

 

 
Fórum dos Governadores 2019 

 
Por iniciativa do Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP) e do presidente do Senado 
Federal, Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP), foi protocolada no início de maio a Proposta 
de Emenda à Constituição 65/2019, que busca tornar permanente o Fundeb. 

O texto dos senadores, subscrito por mais 27 parlamentares de diferentes partidos, entre 
as principais lideranças da Casa, incorpora essencialmente a proposta de Fundeb do 
Fórum dos Governadores, articulada pela Governadora Fátima Bezerra junto à União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e ao Conselho dos Secretários 
Estaduais de Educação (Consed). 
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O modelo de Fundeb proposto por Rodrigues e Alcolumbre amplia, gradativamente, a 
participação da União (Governo Federal) com a educação básica. No modelo atual, 
bastante avançado na época de sua criação, a cada R$ 1,00 investidos em conjunto por 
Estados e Municípios, o Governo Federal investe R$ 0,10. Isso beneficia estudantes de 9 
Unidades da Federação: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco e Piauí. Porém, é pouco. 

Se a PEC 65/2019 for aprovada, segundo simulações da Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação, 17 fundos estaduais, e seus respectivos municípios, receberão 
complementação da União ao Fundeb a partir de 2021: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Já em 2031, todos os 
fundos estaduais receberiam complementação da União, sem exceção. Isso ocorre 
porque, em 2021, a cada R$ 1,00 investidos por Estados e Municípios, o governo federal 
depositará R$ 0,20. Essa participação será ampliada, gradativamente, até alcançar R$ 
0,40. 

Além da justiça federativa, alcançada por maior participação da União na educação 
básica, a PEC 65/2019 orienta o financiamento da educação básica em busca da 
qualidade. Segundo o texto, que incorpora o mecanismo de CAQi, a Constituição Federal 
determinará que todos os profissionais da educação deverão ter piso salarial profissional 
nacional, política de carreira e formação continuada. As escolas públicas deverão ter 
número adequado de alunos por turma – considerando as especificidades de cada etapa 
e modalidade da educação básica –, além de biblioteca, laboratório de informática, 
laboratórios de ciências, Internet banda larga, quadra poliesportiva coberta, acesso pleno 
à água potável e energia elétrica. E os educandos terão direito a programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. 

Ao constitucionalizar o CAQi, a proposta de Rodrigues e Alcolumbre determina que os 
educadores sejam condignamente remunerados, tenham sua formação constantemente 
aprimorada e as escolas sejam bem equipadas, do Norte ao Sul do país, segundo um 
padrão mínimo de qualidade demandado pelo primeiro parágrafo do artigo 211 da Carta 
Magna – que com a PEC 65/2019 se torna objetivo. 

Além de dar condições para a garantia da qualidade da educação, ao incorporar no 
Fundeb o conceito de CAQi, a proposta de Rodrigues e Alcolumbre diminui espaço para o 
desperdício do dinheiro público. Com esse mecanismo, os familiares dos educandos, os 
próprios educandos, os conselhos escolares, os conselhos de educação, os tribunais de 
contas e o Ministério Público poderão verificar, em cada escola, se o dinheiro está sendo 
adequadamente empregado.  

Considerando que o sistema de fundos possui mais de 20 anos, pois surge com o Fundef 
(1998-2006) e é aprimorado pelo Fundeb (2007-2020), a PEC 65/2019 também tem a 
vantagem de aperfeiçoar o modelo já em vigor, sem alterar estruturalmente seu 
mecanismo de funcionamento, o que dá mais segurança para torna-lo permanente. 
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A PEC 65/2019 já está em tramitação. Em termos políticos representa um esforço de 
entendimento do conjunto de forças do Senado Federal em torno da matéria educacional, 
pois é uma iniciativa liderada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre 
(DEM/AP), e pelo líder da oposição, Randolfe Rodrigues (REDE/AP), conjuntamente com 
outros 27 parlamentares comprometidos com o diálogo. 

Em maio, Daniel Cara participou de seminário organizado pela Bett Educar sobre os 
cenários do novo Fundeb, ajudando a construir o consenso - formulado com os 
governadores – com os secretários de educação estaduais e municipais. A reunião 
encerrou-se com a confirmação dos dois grupos à proposta que levamos, de 40% de 
complementação da União ao Fundeb. 

No dia 22/05, o coordenador geral da 
Campanha participou de audiência 
pública no Senado Federal, para 
debater o Fundeb, ao lado de 
representantes do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, do Consed, do Todos pela 
Educação, e da Undime. Na ocasião, 
defendeu a proposição em tramitação 
no Senado Federal. 

Durante o mês de junho aconteceram diversas atividades relacionadas ao Fundeb. No dia 
04/06, foi a vez da audiência pública na Comissão Especial do Fundeb na Câmara dos 
Deputados, em que o coordenador geral da Campanha participou juntamente com os 
professores José Marcelino de Rezende Pinto (USP/Fineduca) e Thiago Alves 
(UFG/Laboratório de Dados Educacionais/SimCAQ), apresentando os novos valores do 
CAQi para 2019, qualificando o debate sobre a necessidade de aumento da 
complementação na PEC 15/2015. 

No dia 18/06, participamos de duas audiências na Câmara dos Deputados. A primeira, da 
Comissão Especial do Fundeb, contou com a representação dos professores Marcelino e 
Thiago, que apresentaram a simulação de quanto é necessário como complementação 
da União ao Fundeb para implementação do CAQi. O resultado, de 46,4%, reiterou a 
proposta 65/2019, que tramita no Senado.  
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Na parte da tarde, Daniel Cara levou esse diagnóstico para a audiência na Comissão 
Externa de Educação da Câmara que debateu os cortes para a educação promovidos 
recentemente pelo governo Bolsonaro. 

 

 
 
A partir da demanda por parte das duas Casas de formulação de consensos na 
tramitação do Fundeb, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação distribuiu, no dia 
24/06, uma nota técnica dedicada a colaborar com a tramitação do Fundeb. Intitulado 
“Novo Fundeb: em nome de um consenso que promova o direito à educação”, o 
documento é composto por três partes e segue anexo a este relatório. 

Na primeira parte, é apresentado o Posicionamento Público do Comitê Diretivo da 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Neste texto, as entidades dirigentes da rede 
expressam, em 12 pontos, princípios e alternativas legais para o novo Fundeb. O 
posicionamento defende, em linhas gerais, um Fundeb permanente, capaz de expandir 
matrículas na educação básica pública com padrão mínimo de qualidade, garantindo a 
valorização dos profissionais da educação. 

Segundo a direção da Campanha, se forem considerados os 12 tópicos apresentados por 
ela, o Fundeb poderá ser um indutor efetivo do regime de colaboração e um mecanismo 
equalizador das desigualdades educacionais. 

A segunda parte da nota técnica é composta por um quadro que analisa os textos 
propostos na tramitação da Câmara dos Deputados até o momento, sendo eles: 

• texto original da PEC 15-A/2015, 

• a primeira minuta de substitutivo apresentada em 2019, 

• as cinco emendas avulsas à matéria, e 

• as sugestões enviadas à relatora pelo Ministério da Educação do governo 
Bolsonaro. 

Na terceira parte, é realizada uma análise crítica e mais aprofundada de três propostas 
que buscam constitucionalizar a razão privada na educação, por meio de gestão por 
resultados e da transferência de recursos para entidades privadas na oferta de 
matrículas, como os vouchers. 
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No dia 26/06, por ocasião do Seminário Nacional de debate do 5° ano do Plano Nacional 
de Educação, os coordenadores da Campanha, Daniel e Andressa, juntamente com a 
coordenadora do Comitê DF, Catarina, levaram a Nota Técnica para o Congresso 
Nacional, entregando a parlamentares das duas casas o documento, de forma a 
aprofundar o debate. A Nota foi também enviada a todos os parlamentares das 
Comissões de Educação das duas Casas e da Comissão Especial do Fundeb, após 
ligações para todas as respectivas assessorias, explicando o contexto de tramitação. 

 

 
 
Na primeira semana de julho, em nova incidência no Congresso Nacional, foi realizada 
reunião técnica com 11 parlamentares (Ângela Amim (PP-SC), Átila Lira (PSB-PI), Bacelar 
(PODE-BA), Daniela do Waguinho (MDB-RJ), Danilo Cabral (PSB-PE), Felipe Rigoni (PSB-
ES), Gastão Vieira (PROS-MA), Idilvan Alencar (PDT-CE), Lídice da Mata (PSB-PA), Pedro 
Cunha Lima (PSDB-PB), Pedro Uczai (PT-SC), Professor Israel Batista (PV-DF), Raul Henry 
(MDB-PE), Rosa Neide (PT-MT), Tábata Amaral (PDT-SP), Tiago Dimas (Solidariedade-TO) 
e Tiago Mitraud (NOVO-MG)), organizada pela Dep. Prof. Dorinha (DEM-TO), relatora da 
PEC 15/2015, para debater a Nota Técnica produzida pela Campanha. Nessa ocasião, 
nos comprometemos a lançar posteriormente um estudo técnico de impacto financeiro 
do sistema híbrido e do CAQ no Fundeb para corroborar nossa posição. Além disso, foram 
também realizadas conversas junto aos senadores, de forma a fazer avançar a 
tramitação da PEC 65/2019 no Senado Federal. 
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Entre as atividades do mês de agosto, participamos do 17º Fórum Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação, realizado entre os dias 13 e 16/08, em que a 

coordenadora executiva da Campanha, 
Andressa Pellanda, participou de mesa “Novo 
Fundeb como mecanismo de financiamento 
para a garantia da qualidade da educação", em 
debate que contou com a participação de 2 mil 
gestores municipais e especialistas de todo o 
país. A Undime se comprometeu, em sua carta 
final, com a incorporação definitiva do Fundeb 
ao texto da Constituição Federal, com a 

proposta da Campanha de complementação de 40% da União ao Fundeb, de 
constitucionalização do CAQ, e de adoção de um sistema híbrido para a distribuição de 
recursos pelo fundo. 

Em 26/08, ocorreu em Brasília o seminário 
“Fundeb em debate – Propostas e perspectivas”, 
promovido pela Jeduca – Associação de 
jornalistas de educação, e com a participação de 
José Marcelino Rezende Pinto, representando a 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e 
outros representantes de importantes 
organizações de educação no país. O objetivo do 
evento foi debater os diversos formatos e 
mecanismos defendidos pelos diferentes atores 
da sociedade para o Fundeb, delimitando alguns 
espaços e esclarecendo dúvidas de importantes 
jornalistas de educação. A gravação de todo o 
seminário pode ser encontrada disponível aqui. 

Ainda na mesma semana, ocorreu entre os dias 28 a 30 de agosto, na Universidade 
Federal do Pará em Belém, o VII Encontro da FINEDUCA – Associação Nacional de 
Pesquisa em Financiamento da Educação, organização membro do Comitê Diretivo da 
Campanha, com o tema “Financiamento da Educação em tempos de retrocessos: 
resistências e proposições”. 

Na mesa “Futuro do FUNDEB e a defesa da vinculação de receitas”, José Marcelino 
Rezende Pinto, membro de ambas as organizações – FINEDUCA e Campanha, debateu 
com Claudio Tanno, Consultor Legislativo de Orçamento e Fiscalização da Câmara dos 
Deputados, e Thiago Alves, membro da Fineduca, pesquisador e coordenador do SimCAQ, 
sobre os principais impactos do Fundeb no sistema de financiamento da educação. A 
mesa teve alto grau de debate e pode demonstrar a membros da consultoria legislativa, 
presentes na mesa e na plateia, estudos aprofundados da Campanha sobre a 
necessidade de um sistema híbrido de distribuição dos recursos do Fundo e os impactos 
do aumento da complementação da União.  
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José Marcelino Rezende em sua apresentação no VII Encontro da FINEDUCA 

 
Com a volta do recesso parlamentar em agosto, a tramitação do novo Fundeb foi 
retomada e a Campanha voltou a dialogar com os deputados envolvidos.  

Em 18 de setembro, a Deputada Prof. Dorinha (DEM-TO) apresentou publicamente na 
reunião da Comissão Especial do Fundeb na Câmara dos Deputados sua Minuta de 
relatório de Fundeb, em que defendeu a complementação de 40% da União, a 
constitucionalização do CAQ (Custo-Aluno Qualidade) como valor de referência para 
complementação do valor anual por aluno e a utilização de um sistema híbrido que 
combine o modelo atual (baseado no valor mínimo por aluno estipulado a cada ano) e o 
novo modelo VAAT (Valor Aluno Ano Total), convergindo as propostas em tramitação 
(PEC 15/15 na Câmara dos Deputados e PEC 65/19 no Senado Federal).  

Esse texto da Deputada apresentava muitos avanços em relação à proposta anterior 
divulgada pela parlamentar e incorporou grande parte das proposições feitas pela 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação na Nota Técnica (NT): “Novo Fundeb: em 
nome de um consenso que promova o Direito à Educação”, levando a Campanha a 
divulgar uma Carta aberta de apoio à Minuta, assinada pelas 10 organizações do Comitê 
Diretivo e amplamente divulgada nas redes sociais. 

Em seguida, ocorreu audiência pública em 01 de outubro, para discutir o Estudo “Novo 
Fundeb: O sistema híbrido e o direito à educação – acesso e qualidade”, com a presença 
do Coordenador Geral da Campanha, Daniel Cara, e do membro da rede e pesquisador 
responsável pelo Simulador de Custo-Aluno Qualidade, Prof. Dr. Thiago Alves (UFG), 
assim como do pesquisador Bruno Holanda (UFG), que se debruçaram nos estudos 
econométricos de impacto das diversas propostas de Fundeb na mesa. 
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Na audiência, os membros da 
Campanha apontaram o sistema 
híbrido de financiamento, atrelado a 
uma maior complementação do 
governo federal, como a melhor 
alternativa para aprimorar o caráter 
distributivo do fundo.  

A partir da comparação de cinco 
cenários para porcentagens de complementação da União e modelos de distribuição 
(15% somente com VAAT; 15% com sistema híbrido; 20% com sistema híbrido; 30% com 
sistema híbrido e 40% com sistema híbrido), somente o cenário proposto pela deputada 
Professora Dorinha, de 40% de complementação da União, com sistema híbrido, promove 
o seguinte impacto: 

• Atinge-se 27,4 milhões de matrículas e 1,3 milhão de professores; 

• Leva recursos a 100% dos municípios mais pobres; 

• Leva mais recursos para 99,5% dos municípios que têm escolas com piores 
condições de oferta; 

• Eleva em R$ 53,35 bilhões a complementação da União ao Fundo; 

• Produz um valor aluno-ano total médio de R$ 6.608 (26,2% maior do que o sistema 
atual). 

Além da defesa do sistema híbrido com 40% de complementação da União, o estudo 
também apontou para a necessidade de constitucionalizar o mecanismo do Custo Aluno-
Qualidade através do Fundeb, proporcionando um lastro para a dedicação desses 
recursos em insumos de qualidade na escola, como infraestrutura adequada, valorização 
dos profissionais de educação, acessibilidade, etc. 

Acesse o documento da apresentação com todos os dados e mapas aqui e assista à 
audiência aqui. 
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Uma agenda intensa de mobilização pelo novo Fundeb aconteceu em todo o território 
nacional durante os meses de outubro e novembro. Nossos comitês regionais, em 
conjunto com organizações da sociedade civil, universidades, sindicatos e movimentos 
sociais, empenharam-se em uma grande campanha de incidência política pela aprovação 
de um novo Fundeb com todas as melhorias defendidas na minuta de relatório da Dep. 
Prof. Dorinha (DEM-TO). 

Como estratégia de mobilização, 
convocamos nossos comitês regionais a 
realizarem advocacy em nível local com os 
deputados federais de seus territórios. 
Assim, os membros dos comitês prepararam 
estratégias próprias, de acordo com suas 
realidades locais e iniciaram uma 
sistemática pressão sobre deputados 
ligados diretamente a pautas educacionais e 
ao Fundeb. 

A equipe da coordenação geral da Campanha 
colaborou nesse processo através de 03 
formações virtuais exclusivas à membros da 
rede, onde discutimos coletivamente as 
estratégias de cada comitê, compartilhando as ações mais eficazes de cada um para que 
outros também as fizessem em seus estados. Além disso, fornecemos a cada comitê 
uma lista de deputados federais dos estados que participam das Comissões Especial do 
Fundeb e de Educação da Câmara dos Deputados. 

O resultado visto foi de diversas audiências públicas acontecendo nas assembleias 
legislativas estaduais (que se posicionaram em uma carta à relatoria do Fundeb 
reiterando nosso posicionamento) e câmaras dos vereadores municipais; reuniões nos 
gabinetes dos deputados federais; eventos em universidades, e campanhas de 
mobilização com a sociedade. 

A Campanha lançou em 28 de outubro o kit 
para mobilização #FundebPraValer, com a 
publicação de um vídeo explicativo sobre o 
Fundeb e cards para redes sociais. O vídeo já 
alcançou mais de 1000 visualizações, 
milhares de compartilhamentos nas redes e 
teve papel fundamental na mobilização virtual 
da sociedade e na argumentação técnica no 
Congresso Federal. Para acessá-lo, clique 
aqui. 

 

Ao longo de outubro e novembro, os Comitês Regionais, através de suas ações de 
incidências alcançaram bons resultados e reuniram afirmações de compromisso com a 
aprovação do novo Fundeb de diversos deputados e senadores. 
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Mobilizações ao redor do país. Em ordem sequencial da esquerda superior para direita: Comitê SP com 
Dep. Alencar Santana (PT/SP); Comitê PA com Dep. Edmilson Rodrigues (PSOL/OS);  Comitê SP com Dep. 

Tabata Amaral (PDT/SP); Comitê CE com Dep. Idilvan Alencar (PDT/CE); Catarina de Almeida Santos 
(Coord. Comitê DF) com Dep. Elias Vaz (PSB/GO); Betinho (Comitê PE) com Dep. Est. Paulo Dutra 

(PSB/PE); Daniel Cara com a Governadora do RN, Fátima Bezerra (PT). 
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Audiência Pública na ALERJ em favor do Fundeb com presença da Dep. Prof. Dorinha (DEM/TO) e 
articulação do Comitê Rio de Janeiro. 

 
No dia 08 de outubro, Daniel Cara foi convidado 
a participar da 76ª Reunião Geral da Frente 
Nacional de Prefeitos, com participação de 
centenas de prefeitos de todo o país, para tratar 
do Novo Fundeb e a Minuta de relatório da Dep. 
Prof. Dorinha (DEM/TO) da PEC 15/2015, e 
enfatizou como a aprovação de um novo 
Fundeb que não adote o modelo híbrido de 
financiamento apoiado pela Campanha e 
defendida pela Deputada poderia prejudicar o 
orçamento dos grandes municípios. O 
resultado foi a construção de uma moção de 
apoio da Frente ao modelo híbrido. 

Em 15 de outubro, dia do Professor, aconteceu 
no Plenário da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, uma sessão 
extraordinária, organizada pelo Deputado Bacelar (PODE – BA), destinada a debater a 
defesa das Universidades Públicas, Institutos Federais e o CNPQ. Daniel Cara foi 
convidado a discursar e aproveitou sua fala para relembrar a importância da aprovação 
de um novo Fundeb para a melhoria das condições de trabalho dos professores 
brasileiros, além de defender a educação como uma política sistêmica que comece na 
creche e vá até a pós-graduação, e, assim sendo, a educação esteja sempre atrelada à 
ciência e tecnologia. 

Ainda em outubro, recebemos a visita do Nobel da Paz Kailash Satyarthi, idealizador da 
100 Milhões por 100 Milhões. No dia 17 de outubro, Kailash participou de uma conversa 
com jovens na Universidade de Brasília pela manhã e teve um encontro no Senado à tarde. 
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No Senado Federal, o Nobel da Paz reuniu-se na presidência do Senado com o vice-
presidente Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), junto com o Senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES), para apresentar apoio à aprovação de um novo Fundeb com 40% 
de complementação da União. Randolfe, que apresentou nesse ano a proposta junto com 
o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP), agradeceu a Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação pela autoria textual da PEC 65/2019 e comprometeu-se com a 
aprovação de um Fundeb dentro desses termos. 

 

 
Kailash Satyarthi em reunião na Presidência do Senado com os Senadores Randolfe Rodrigues (REDE-AP) 
e Fabiano Contarato (REDE-ES), junto com Owain James (Kailash Satyarthi Children’s Foundation), Vivian 

Ka (UNDIME), Ana Júlia Ribeiro (Coordenação Jovem – Cada Criança), Daniel Cara e Andressa Pellanda 
(Campanha) e Tânia Dornellas (FNPETI). 

 

No dia 26 de novembro, na semana nacional de mobilização por um Novo Fundeb, as 
entidades que compõem o Capítulo Brasil da Rede Gulmakai do Fundo Malala, estiveram 
presentes no Congresso para uma audiência pública sobre o impacto do novo FUNDEB 
na educação escolar indígena, quilombola e em territórios de vulnerabilidade social. Após 
a audiência, representantes e parceiros da Rede Gulmakai, do Fundo Malala, entregaram 
carta da ativista 
paquistanesa e 
ganhadora do 
prêmio Nobel da 
Paz Malala 
Yousafzai em 
defesa a modelo 
de 
Fundeb apoiado 
pela Campanha 
Nacional pelo 
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Direito à Educação nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) para reforçar compromisso com um Fundeb mais inclusivo, vinculado a 
parâmetros de qualidade, e com mais recursos da União. 

Representantes de organizações indígenas e quilombolas presentes na reunião também 
formalizaram a entrega da carta aos deputados Professora Dorinha (DEM-TO), relatora 
da PEC 15/2015 do Fundeb, e Bacelar (PODE-BA), presidente da Comissão Especial do 
Fundeb na Câmara dos Deputados. 

Na audiência pública, ocorrida no Senado, a Rede Gulmakai, representada por Denise 
Carreira, também integrante da coordenação executiva da Ação Educativa, apresentou a 
nota técnica “A Importância do novo Fundeb para a garantia do Direito à Educação 
escolas indígena e quilombola e em territórios de vulnerabilidade social” (acesse-a aqui). 

A nota reafirma pontos principais do 
modelo de Fundeb apoiado pela 
Campanha que está presente em 
propostas da Câmara - PEC 15/2015, 
com relatoria da deputada 
Professora Dorinha Rezende (DEM-
TO) - e do Senado - PEC 65/2019, 
relatado pelo senador Flávio Arns 
(Rede-PR), vice-presidente da 
Comissão Especial, que convocou a 
audiência pública. 

Saiba mais sobre a mobilização em: http://bit.ly/NotaTécnicaFUNDEB 

No dia 27 de novembro, foi convocado pela Frente Mista em defesa da Educação, em 
conjunto com UNE, UBES, FNPE, CONTEE, CNTE e Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, o ato público por um “Novo Fundeb já!”. O evento ocorreu no Salão Nobre da 
Câmara dos Deputados e contou com participação de diversos deputados e senadores, 
além de grande participação de representantes da sociedade civil, incluindo fala de Daniel 
Cara. 

O processo de aprovação de um novo Fundeb permanente tem sido longo, com 
sucessivas audiências públicas e diversas reuniões com atores políticos. A Campanha 
tem se destacado por sua árdua atuação de incidência política dentro do tema e 
mobilização de sua rede em diversas regiões do Brasil para levar essa discussão a quem 
de fato será atingido por ela: os milhões de estudantes, professores e profissionais da 
educação pública brasileira que, sem um Fundeb mais igualitário, com mais recursos da 
União, correrão o risco de ter a qualidade de sua educação ainda mais prejudicada. 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação se orgulha de sua atuação e de saber a 
quem e o que defende. A educação brasileira corre sérios riscos e a batalha na tramitação 
do texto torna-se ainda mais incerta no novo cenário de 2020, porém seguimos 
trabalhando para alcançarmos melhores resultados e garantirmos a todas e todos o 
direito à uma educação pública e de qualidade. 
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Ato Público “Novo Fundeb Já!”. Esq. Superior: Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP); Centro sup.: Sem. Randolfe 

Rodrigues (REDE/AP), Dep. Bacelar (PODE/BA) e Sen. Flávio Arns (REDE/PR); Dir. sup.: Dep. Jandira 
Feghali (PCdoB/RJ) e Dep. Marcelo Freixo (PSOL/RJ); Esq. Inf.: Daniel Cara falando durante ato; Dir. Inf.: 

Pedro Prata (Escola de Gente), Pedro Gorki (UBES), Andressa Pellanda, Dep. Alessandro Molon (PSB/RJ) e 
Daniel Cara em reunião de apoio ao fundeb. 

 
  



 

24 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. 

SEMANA DE AÇÃO 
MUNDIAL 2019 
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2 Semana de Ação Mundial 2019 

A SAM (Semana de Ação Mundial) é uma iniciativa realizada simultaneamente em mais 
de 100 países, desde 2003, com o objetivo de envolver a sociedade civil em ações de 
incidência política em prol do direito à educação. Lançada pela CGE (Campanha Global 
pela Educação), a Semana exerce pressão sobre os governos para que cumpram os 
acordos internacionais da área, anteriormente o Programa Educação para Todos 
(Unesco, 2000) e, agora, os compromissos do Marco Ação Educação 2030 (Unesco, 
2015). De 2003 a 2018, já mobilizou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo! 
Apenas no Brasil, já são 1,8 milhão de pessoas mobilizadas. É a maior atividade de 
mobilização da sociedade civil pelo direito humano à educação, com o objetivo de 
estimular a formação política.  

Coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação há 16 anos, a SAM 
brasileira aconteceu, em 2019, entre os dias 02 e 09 de junho em todo o território nacional. 
Ela precedeu a 5ª data de aniversário do Plano Nacional de Educação (PNE), dia 25 de 
junho de 2014, quando foi sancionado. Assim, a SAM brasileira está dedicada ao 
monitoramento da implementação do PNE e, por ter sido a primeira iniciativa a fazer o 
balanço do Plano, pautou o debate no país. 

 

 

 
 
Sob o mote, “Educação: Já tenho um plano! Precisamos falar sobre o PNE”, a SAM garantiu 
um olhar nacional crítico para esse debate, reforçando a necessidade da implementação 
plena dos marcos legais já existentes para o cumprimento do direito à educação e da 
necessidade de um chamamento nacional contra os retrocessos. 

Tivemos registro de cerca de 1240 atividades em todos os Estados do país, além de 2.752 
downloads dos materiais disponíveis. Participaram da Semana de Ação Mundial 2019 26 
Estados e o Distrito Federal, abrangendo assim todo o território nacional. Neste ano, mais 
de 190 mil pessoas participaram em todo o Brasil, debatendo os avanços e retrocessos 
na educação brasileira, principalmente sobre o não cumprimento do Plano Nacional de 
Educação e sobre o novo Fundeb – Fundo Nacional de Desenvolvimento e Manutenção 
da Educação Básica. 
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Atividades da SAM em diversas partes do Brasil 

O material da Semana de Ação Mundial 2019 se tornou referência para o monitoramento 
da Lei 13.005/2014 no Brasil e a sua contextualização com o impacto das políticas de 
austeridade sobre seu não cumprimento, mas também promovendo uma reflexão crítica 
no âmbito local sobre a importância da contextualização com os estaduais e municipais 
de educação. Assim, foram produzidos e impressos: manual de conteúdo e atividades, 
pacote de cartelas com análise do balanço de cada uma das 20 metas do PNE e um 
cartaz com logotipo e tema da SAM 2019, além de materiais virtuais como peças 
publicitárias, apresentações de powerpoint, e vídeos, de forma a subsidiar e auxiliar a 
preparação e execução das atividades desenvolvidas pelos inscritos. Foram produzidos 
mais de 2.000 exemplares que foram enviados via Correios para todos os cantos do país. 
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As atividades nacionais da SAM 2019 foram compostas pelo Seminário “EDUCAÇÃO: JÁ 
TENHO UM PLANO! PRECISAMOS FALAR SOBRE O PNE”, que ocorreu no dia 27 de maio 
de 2019, entre 10h e 17h30, em Brasília, no auditório Dois Candangos da Faculdade de 
Educação da Universidade de Brasília; por duas audiências públicas no Congresso 
Nacional, na Câmara dos Deputados (04/06) e no Senado Federal (05/06); e com 
participação no Seminário Nacional “5º ano do PNE: O Plano Nacional de Educação e o 
futuro da educação brasileira” da Câmara dos Deputados organizado pelas Frentes 
Parlamentares Mistas da Educação e de Defesa do PNE (26/06). 

Quanto custa a educação de qualidade? O que está previsto em Lei para implementá-la? 
Quais são as políticas recentes que andam na contramão do financiamento previsto no 
Plano Nacional de Educação? Quais são os debates em pauta para o novo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb)? Nas atividades, especialistas em financiamento e fiscalização 
dos investimentos em educação estiveram presentes, trazendo um panorama sobre os 
debates sobre o assunto que circulam hoje na esfera pública brasileira. 

O evento nacional da Campanha contou com duas mesas, sendo a primeira sob o tema 
“O direito à educação em retrocesso: balanço do Plano Nacional de Educação e quanto 
custa a educação pública de qualidade no Brasil”, com a apresentação do balanço das 
metas do PNE pelo coordenador-geral da Campanha Nacional pelo direito à Educação, 
Daniel Cara, com a atualização dos valores do CAQi para 2019, com base na publicação 
"O CAQi e o CAQ no PNE : quanto custa a educação pública de qualidade no Brasil?" e nas 
simulações do SimCAQ, o simulador do CAQi, apresentado pelos pesquisadores José 
Marcelinho de Rezende Pinto, Prof. Dr. FFCLRP/USP, e Thiago Alves, Prof. Dr. 
PPGADM/UFG, co-fundador e coordenador do "Laboratório de Dados Educacionais" e 
coordenador do projeto Simulador de Custo-Aluno Qualidade (SimCAQ); e mediado por 
Catarina de Almeida Santos, Prof. Dr. FE/UnB. 

Na segunda mesa, a partir do tema “O direito à educação em retrocesso: uma análise dos 
parâmetros de qualidade em perspectiva comparada global”, ocorreu o lançamento do 
estudo Índice do Direito à Educação (RTEI), iniciativa do fundo educacional internacional 
RESULTS, realizada no Brasil em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação. Sendo apresentado por Andressa Pellanda, coordenadora executiva da 
Campanha, e analisado e comparado com outros indicadores e situações de outros 
países pelo Prof. Dr. Salomão Ximenes (BPP/BCH/PGPP/UFABC), sob mediação de 
Avanildo Duque, gestor de Políticas e Programas e responsável pela área de educação da 
ActionAid Brasil. 
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Evento Nacional da Semana de Ação Mundial 2019 no  
Auditório Dois Candangos, FE - UnB. 

 

No Congresso Nacional foram realizadas duas audiências públicas com a participação 
de integrantes da Campanha. Em 04 de junho ocorreu a audiência na Câmara dos 
Deputados sob o mesmo título da SAM: “Educação: já tenho um plano! Precisamos falar 
sobre o PNE”, requerida pelo Dep. Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) e que contou com 
Daniel Cara, coordenador geral da Campanha e os professores Prof. Dr. José Marcelino 
de Rezende Pinto, da FFCLRP/USP e Prof. Dr. Thiago Alves, PPGADM/UFG. 

Em 05 de junho, ocorreu audiência de lançamento da Semana de Ação Mundial no Senado 
Federal. Requerido pelo Senador Jean Paul Prates (PT-RN), o evento teve participação da 
Prof. Dr. Catarina de Almeida Santos, como representante da Campanha Nacional pelo 
direito à Educação, e também de Heleno Manoel Gomes de Araújo, presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), organização integrante 
de nosso Comitê Diretivo e Comitê Técnico da SAM 2019.  

 

 
 

Audiências públicas da SAM 2019. Esq.: Câmara dos Deputados. Dir.: Senado Federal. 
 

 
Ainda em junho, recebemos o convite da Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados a participar do Seminário Nacional “5º ano do PNE: O Plano Nacional de 
Educação e o futuro da educação brasileira”, ocorrido em 26 de junho de 2019, no 
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auditório Nereu Ramos da Câmara dos 
Deputados em Brasília, das 9h às 17h. O 
coordenador-geral da Campanha, Daniel 
Cara, foi um dos palestrantes da mesa 
“Financiamento, Emenda Constitucional 95 e 
Metas do PNE”. O evento contou com a 
presença de deputados, assessores, 
consultores legislativos, público em geral e 
diversos representantes da sociedade civil 
organizada e atores importantes do campo 
da educação, como a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), representada por Iolanda Barbosa 
da Silva, entidade que também compõe os 
Comitês Diretivo da Campanha e Técnico da SAM 2019. 

 

 

  

 
Daniel Cara no Seminário Nacional “05º ano do PNE: O Plano Nacional de Educação e o futuro da 

educação brasileira”, ocorrido em 26.06.2019 na Câmara dos Deputados, Brasília 
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Princípios de Abidjan, High Level Political Forum,  
Coletivo RPU, AGNU/NY 
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3 Advocacy e mobilização internacional 
Princípios de Abidjan, High Level Political Forum, Coletivo RPU, AGNU/NY 

 

3.1 Princípios de Abidjan 
 

Em fevereiro de 2019, especialistas e ativistas de Educação e Direitos Humanos do 
mundo todo se reuniram em Abidjan, na Costa do Marfim, para a adoção de princípios 
orientadores que fortaleçam o direito ao acesso gratuito à educação pública de qualidade 
no contexto de crescente envolvimento do setor privado na educação. 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação esteve presente na Conferência de Adoção 
dos Princípios de Abidjan, representada por Daniel Cara, coordenador geral, e Andressa 
Pellanda, coordenadora executiva. Ainda, Fernando Cássio, professor da UFABC e 
integrante da Rede da Campanha compôs o comitê de especialistas que analisou os 
insumos do documento para chegar à sua versão final. Além da Campanha, cerca de 50 
organizações da sociedade civil de todos os continentes também participam do evento, 
que ocorreu entre os dias 11 e 17 de fevereiro. 

 

 

 

A assinatura do texto referente aos Princípios de Abidjan ocorreu no dia 14/02 e deve se 
tornar o novo ponto de referência para que governos, educadores e demais agentes da 
área possam debater e regular a atuação do setor privado na educação. 

O debate já tem influenciado atores globais relevantes, como o Parlamento Europeu e a 
relatoria da ONU sobre direito à educação, que participou do grupo de especialistas que 
finalizou a elaboração do documento. A relevância do documento se dá, principalmente, 
pela presença crescente de discussões sobre educação pública e privada, consequência 
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do aumento significativo de escolas e instituições de ensino particulares nas últimas duas 
décadas, assim como pelo crescente interesse do setor privado em atuar em educação. 

Os Princípios têm por finalidade assegurar que os Estados cumpram com o dever de 
priorizar a educação pública, gratuita e de qualidade para todos e todas, apoiando e 
investindo na área e protegendo o direito humano universal à educação. 

Ao participar da elaboração dos Princípios de Abidjan, a Campanha reafirmou seu 
compromisso com a garantia da educação como um direito, e não como uma 
mercadoria. “A regulação do setor privado é uma demanda desde a Constituição de 1988, 
reforçada pelas conferências de educação de 2008, 2010 e 2014. Esse é um primeiro 
passo que estamos dando, em construção com a Comunidade Internacional, pois é 
ingênuo pensar que a privatização é um fenômeno restrito ao território nacional, ainda 
que existam particularidades no Brasil. Nosso trabalho agora é traduzir o texto para a 
realidade brasileira, sem desvinculá-lo do jogo internacional de interesses”, afirmou Daniel 
Cara, coordenador geral da Campanha. 

O documento está disponível em inglês e francês na 
página http://www.abidjanprinciples.org/en/principles.  

Um ano após o lançamento dos Princípios de Abidjan, podemos ver o documento está 
rapidamente se tornando um dos marcos do direito à educação, particularmente no 
contexto da crescente privatização e mercantilização da educação em todo o mundo. 

No final de 2019, o Fórum de Paris sobre a Paz anunciou que os Princípios de Abidjan 
pelo direito à educação estão entre dez dos ‘mais promissores projetos de governança’ 
que serão apoiados para crescimento. Os Princípios de Abidjan foram escolhidos entre 
716 projetos de 115 países que se inscreveram. 

A Parceria Global pela Educação, o maior fundo multilateral para educação do mundo, 
também tomou nota dos Princípios de Abidjan em sua estratégia de engajamento do 
setor privado. 

 

3.2 High Level Political Forum 2019 
 

Entre os dias 08 a 19 de julho, os coordenadores da Campanha, Daniel Cara e Andressa 
Pellanda, participaram em Nova York do High Level Political Forum da Organização das 
Nações Unidas, evento que reuniu as principais lideranças globais sob o tema 
“Empoderando pessoas e garantindo inclusão e igualdade”, em que, além das sessões 
oficiais, aconteceram mais de 130 reuniões paralelas, exposições e atividades especiais. 

Em 2019, os ODS analisados foram: 4. Educação de Qualidade; 8. Emprego digno e 
crescimento econômico; 10. Redução das desigualdades; 13. Combate às alterações 
climáticas; 16. Paz, Justiça e Instituições fortes e 17. Parcerias em prol das metas. E, 
entre os 51 países que se voluntariaram a submeterem relatório, estava o Brasil. 

No entanto, em maio de 2019, foi apurado pela Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, que o governo brasileiro decidiu retirar-se do processo alegando que não 
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apresentaria um relatório baseado em governos anteriores e que estava “reestruturando 
as políticas públicas e o arranjo institucional de seguimento dos ODS”.  

Mesmo assim, a Campanha apresentou relatório completo sobre o ODS 4 às Nações 
Unidas, tanto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), em Nova 
York, como também para o Conselho de Direitos Humanos (OHCHR), em Genebra, 
integrando também diversos relatórios coletivos, como o da Campanha Global pela 
Educação, da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, do Grupo de 
Trabalho da Agenda 2030 no Brasil, entre outros. Acesse o relatório completo em 
português e em inglês, que subsidiou os inputs aos demais.  

 

 
Daniel Cara e Andressa Pellanda em publicações no Instagram da Campanha Brasileira falando sobre os 

acontecimentos no HLPF. 

 

Os coordenadores da Campanha, enquanto em Nova York, atentaram-se a isso e 
divulgaram também informações sobre o descumprimento do ODS 8.7 e a ausência de 
revisão dos países-membros da ONU sobre a meta, que recebeu posicionamento apenas 
de representações do grupo dos jovens e do grupo dos empregadores. Além de ressaltar 
que, enquanto ainda temos 2,4 milhões de crianças e adolescentes em situação de 
trabalho infantil no Brasil (PNAD 2016), o presidente Jair Bolsonaro assumiu 
publicamente ser a favor do trabalho infantil. 

Durante o evento “Unifying the Playing Field: Local and Global Movements to Advance the 
Right to Education”, organizado pela Campanha Global pela Educação, Light for the World 
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e Results, entre outros parceiros, Daniel Cara foi um dos palestrantes convidados e falou 
sobre as ameaças ao direito à educação no Brasil e as recomendações ao Estado 
Brasileiro apresentadas em nosso relatório-luz do ODS 4: “A destinação de recursos 
adequados para garantir o direito à educação de qualidade, conforme prevê a 
Constituição Federal e o Plano Nacional de Educação e ampliar a complementação 
orçamentária da União ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação) de 10% para cerca de 40% 
é a mais importante delas”. O evento foi gravado e esta disponibilizado nesse link. 

 

3.3 III Relatório Luz da Sociedade Civil da Agenda 2030 de Desenvolvimento 
Sustentável 
 

Após o HLPF, o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, coalizão 
formada por mais de 40 entidades de todas as regiões do Brasil e que monitora os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU no Brasil, lançou em 22 de agosto o 
III Relatório Luz da Sociedade Civil da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável 
2019. 

A publicação é uma análise realizada 
por especialistas sobre a 
implementação no Brasil dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e as 169 metas que 
compõem a Agenda 2030 a partir de 
dados oficiais. Sendo a principal fonte 
de avaliação sobre os avanços e 
desafios do país frente à agenda global 
de sustentabilidade no último ano 
(dado que o Estado Brasileiro decidiu 
não apresentar o Relatório Voluntário 
Nacional). 

A Campanha integra o GT e contribuiu com análises e dados para os ODS 4, sobre 
educação, e ODS 8, sobre crescimento econômico e trabalho decente. 

 

3.4 2º Encontro do Coletivo RPU 
 

Em 2019, nos dias 27 a 29 de agosto, foi realizado o 2º Encontro do Coletivo RPU na Casa 
da ONU em Brasília. Dois anos após a Sabatina do Brasil em Genebra, e na metade do 
prazo para cumprir as recomendações feitas, o Coletivo se reuniu para escrever um 
relatório de Meio Período para monitorar o cumprimento por parte do Estado Brasileiro. 
Andressa Pellanda e Gabriel Morais, coordenadora executiva e o assessor de projetos da 
Campanha, estavam presentes e foram os responsáveis pelos inputs sobre Educação e 
trabalho infantil do Relatório. 
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Acesse aqui o relatório em português e em inglês. 

 

         

Esquerda: 2º Encontro do Coletivo RPU na Casa da ONU em Brasília. Direita: Capa do Relatório de Meio 
Período do Coletivo RPU em inglês 

 

Construído colaborativamente por entidades com atuação destacada e com 
conhecimento profundo da realidade brasileira - como Conectas, Geledés – Instituto da 
Mulher Negra, Instituto de Desenvolvimento e 
Direitos Humanos, Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação e Justiça Global, entre outras 
-, o Relatório avaliou 163 recomendações e sua 
atual situação de cumprimento, concluindo que 
apenas 20 foram parcialmente cumpridas e 01 
foi plenamente adotada, demonstrando, de 
forma irrefutável, que o governo federal atua 
fortemente usando artifícios articulados com as 
forças retrógradas para eliminar todas as 
conquistas da sociedade brasileira viabilizadas 
com sacrifícios ao longos das décadas desde a 
redemocratização.  

Como ação de incidência política nacional, o 
Coletivo RPU participou de audiência pública na 
Comissão de Direitos Humanos e minorias da 
Câmara dos Deputados para pressionar o 
Governo e confrontá-lo sobre seu relatório e as 
ações que ameaçam os Direitos Humanos no 
país e vem apresentando seguidos retrocessos, 
como o não cumprimento do Plano Nacional de Educação. A coordenadora executiva da 
Campanha participou com comentário sobre o capítulo de educação e cobrou as 
representações dos Ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos e do Itamaraty 
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sobre a falta de compromisso do país com o direito à educação e com a produção de um 
relatório condizente com esse descompromisso e não falacioso. 

No campo internacional, membros do Coletivo 
estiveram em Genebra, Suíça, para participar da 
42ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU e organizaram o evento paralelo 
“Democracia e Direitos Humanos no Brasil: O que 
está acontecendo?", em 17 de setembro, para 
apresentar o relatório oficial do Coletivo. Além de 
entregarem cópias em diversas chancelarias de 
outros países, informando-os das atuais 
violações que vêm acontecendo no país. 

O Relatório de Meio Período do Coletivo RPU em 
português foi lançado no Brasil em 09/10/2019, 
no Conselho Nacional de Direitos Humanos, em 

Brasília, e está disponível aqui. 

 

3.5 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas 
 

Durante os dias 19 a 26 de setembro, ocorreram diversos eventos em Nova York, 
relacionados a 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Como será melhor informado 
no capítulo da 100 Milhões desse relatório, os jovens Gabriel Morais, assessor de projetos 
da Campanha, e Edgleison Rodrigues, membro do Comitê Ceará da Campanha e um dos 
coordenadores jovens da Plataforma 100 Milhões no Brasil, , representaram o capítulo 
Brasil da plataforma em uma delegação de jovens lideranças globais para participarem 
de eventos dentro e fora da ONU relacionados à implementação da Agenda 2030 e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, principalmente, visando a garantia dos 
direitos humanos e da proteção social à crianças, adolescentes e jovens. Além do evento 
oficial de lançamento do relatório da 100 Milhões que será explicado posteriormente. 

 

3.6 9º Encontro Global da Consulta Coletiva das ONGs da UNESCO para a 
Educação 2030 
 

Nos dias 2 e 4 de dezembro, participamos, em Hammamet, Tunisia, juntamente com 
representantes de organizações não governamentais nacionais, regionais e 
internacionais, do 9º Encontro Global da Consulta Coletiva das ONGs (CCNGO) da 
UNESCO para a Educação 2030. 
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O encontro foi realizado pela 
Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), e buscou, em encontros e 
painéis de discussão, expor desafios, 
oportunidades e progressos 
alcançados em um contexto global 
de avanço do nacionalismo e 
conservadorismo. O evento de 2019 
teve como tema “Educating for an 
inclusive and sustainable future” e 

objetivo de fortalecer a influência nos contextos locais sob recomendações da Agenda 
2030 - que prevê, entre outras metas, uma educação pública, inclusiva e de qualidade. 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma das organizações oficialmente 
consultoras para o monitoramento do ODS 4 e foi representada por sua coordenadora 
executiva, Andressa Pellanda. Em um dos painéis, Pellanda afirmou que “a principal 
estratégia para alcançar a agenda global dos ODS é tornar-se local, incidindo sobre os 
governos nos níveis nacional e subnacional. Essa ideia se fortalece quando vemos o 
surgimento de nacionalismos contrários às instâncias internacionais". 

Dentro das atividades da CCNGO, a Campanha Global pela Educação, à qual a Campanha 
Brasileira é cofundadora e filiada e participa desde sua criação, comemorou 20 anos de 
sua criação.  

Estiveram presentes dezenas de membros da rede - que congrega mais de 119 
organizações, 90 das quais são coligações nacionais de educação, 16 ONGs 
internacionais e 13 redes regionais e organizações lideradas por jovens - para amplificar 
os sucessos obtidos pelo movimento 
educativo.  

Uma das conquistas da CGE é a própria 
influência sobre o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 4, as suas 10 metas e o Quadro de 
Ação Educação 2030.  

A capacidade de a CGE influenciar a política foi 
conseguida por meio da agregação e expressão 
das exigências e necessidades das 
organizações internacionais, das coligações 
nacionais de educação e dos movimentos 
regionais, com o objetivo de responsabilizar os 
respectivos governos em todos os níveis.  
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5. 

CADA CRIANÇA 
Capítulo brasileiro da iniciativa global 

100 Milhões por 100 Milhões 
 

Cada Criança livre, segura, com direito à educação 
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4 Cada Criança – Capítulo brasileiro da iniciativa global 100 
Milhões por 100 Milhões 

Cada Criança livre, segura, com direito à educação  
 

4.1 Iniciativa 100 Milhões por Milhões no Brasil 
 
Em 2017, foi lançada no Brasil a iniciativa 100 Milhões por 100 Milhões. Uma iniciativa 
global do Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, coordenada no Brasil pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, com parceria temática do Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), com o objetivo de mobilizar 100 milhões de 
pessoas, estimulando especialmente os jovens, para lutar pelos direitos de 100 milhões 
de crianças que vivem na extrema pobreza, sem acesso à saúde, educação e alimentação, 
em situação de trabalho infantil e completa insegurança. Ela se constitui em um grande 
chamamento intersetorial, com forte participação da juventude, envolvendo 
representantes de diferentes setores, unidos para combater todas essas formas de 
exploração.  

Na gestão da iniciativa brasileira, foi decidido em outubro de 2019, pela utilização do 
nome “Cada Criança” para se referir à plataforma no Brasil. O novo nome origina-se da 
campanha, liderada pela coordenação global da 100 Milhões, “When will every child have 
justice?”, um apelo do Nobel Kailash Satyarthi e uma das mensagens-chave da plataforma 
em seu chamamento para o mundo. A decisão tomada pelo comitê gestor foi feita em 
consenso com a coordenação global. 

É por essa razão que as ações relatadas nesse relatório que foram realizadas até 
setembro de 2019 terão o nome de 100 Milhões, mas todas a partir de outubro terão o 
nome de Cada Criança.   

4.2 I Encontro Nacional da plataforma 100 milhões por 100 milhões 
 

 
I Encontro Nacional da 100 Milhões por 100 Milhões no Brasil, nos dias 25 e 26 de maio, em Brasília 
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Nos dias 25 e 26 de maio de 2019, como parte do planejamento das ações da iniciativa 
no Brasil, aconteceu o I Encontro Nacional da plataforma 100 milhões por 100 milhões, 
realizado no Centro de convenções Israel Pinheiro em Brasília, e com a presença de 70 
participantes, de todas as regiões do país, representando as redes da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, do FNPETI, de organismos e organizações não-governamentais 
internacionais, de escolas públicas, estudantes secundaristas em ocupação, coletivos e 
redes de juventudes, movimentos sociais, ativistas de direitos humanos, representações 
de universidades públicas, entidades nacionais de gestores municipais, conselheiros 
municipais, sindicatos e judiciário, incluindo Tribunal Superior do Trabalho, Ministério 
Público do Trabalho e Ministério Público Federal - Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão. Um marco inédito de colaboração entre diversos atores da área de proteção à 
infância e ao direito à educação. 

O encontro, realizado com o apoio do Instituto C&A, teve como objetivo promover uma 
agenda de articulação e planejamento da iniciativa para o país, com realização de 
formação técnica de lideranças, definição das pautas prioritárias de advocacy e de planos 
de trabalho nacional e locais com objetivos, metas e cronograma definidos 
coletivamente.  

Ao longo dos dois dias, foram levantados e discutidos os principais desafios da sociedade 
civil na atuação pelo direito à educação e pela prevenção e erradicação do trabalho infantil 
e definidas estratégias e compromissos coletivos e regionais de incidência política e 
mobilização. 

Após o encontro nacional de maio, os membros da plataforma iniciaram algumas das 
atividades e compromissos assumidos durante o evento e que aconteceram por várias 
partes do país, especialmente no dia 12 de junho, dia mundial de combate ao trabalho 
infantil. 

 

4.3 Âmbito nacional – Ações no Brasil 
 
 12 de junho – Dia Mundial de Combate ao trabalho infantil 
 

A partir do monitoramento realizado pela consultoria dos compromissos assumidos no I 
Encontro Nacional, foi notável o engajamento dos participantes em dar visibilidade à 
pauta do trabalho infantil no dia 12 de junho em seus estados. O dia, que é celebrado 
internacionalmente, convoca a sociedade, os trabalhadores, os governos e os 
empregadores a se mobilizarem contra o trabalho infantil. 

Em diversos estados ocorreram ações de conscientização, mobilização e articulação, 
como audiências públicas, seminários, caminhadas, oficinas, debates, panfletagem, entre 
outros, em articulação e parceria com atores locais, como Secretárias de Educação e 
Assistência Social, Ministério Público, universidades e outras instituições ligadas à 
proteção e garantia de direitos no estado.  
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Esquerda superior: Ação de conscientização em Belém/PA; Direita superior: Caminhada em Cuiabá/MS 
com integrantes do Fórum Estadual do MT e do Comitê MT da Campanha; Esquerda inferior: Audiência 
Pública de 12 de junho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte; Direita inferior: Lançamento da 
Campanha Mundial no Rio de Janeiro, com a presença de representante da coordenação executiva do 
FNPETI, de representação do Fundo Malala, do Comitê RJ e da Coordenadora Executiva da Campanha. 

 
 Articulação e mobilização local 
 

A partir de julho, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação iniciou um 
acompanhamento através de e-mails, ligações e mensagens de Whatsapp dos 
compromissos assumidos pelos participantes do I Encontro Nacional da 100 Milhões. 

Em muitos estados, foram realizadas ações específicas para o dia 12 de junho, como 
mostrado acima, e muitas articulações com os Fóruns Estaduais de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil e outras organizações atuantes na temática. 

No Pará, o comitê estadual participou da organização de evento durante a tradicional 
festa do Círio de Nazaré em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e 
lideranças religiosas locais. 
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No Rio Grande do Norte, aconteceu o I Encontro Estadual de Multiplicadores da 100 
Milhões. Houve reunião com a governadora na Assembleia Legislativa para tratar do tema 
de prevenção e erradicação do trabalho infantil e da campanha desenvolvida localmente 
intitulada #cartaovermelhoaotrabalhoinfantil. 

 

 

 

O Comitê Ceará organizou atividades em 3 escolas da região de Fortaleza no segundo 
semestre e um seminário em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa do Ceará para discutir a pauta do combate ao trabalho infantil no 
estado e gerar atenção para a pauta. 

O Comitê da Campanha no estado do Mato Grosso vem realizando articulação com o 
Conselho Estadual de Educação, o Fórum de Educação Infantil e as delegacias do 
trabalho para verificar a situação do trabalho infantil na perspectiva da criança imigrante. 
O comitê relatou que estão recebendo muitas denúncias e estão se articulando para 
incidir sobre esta pauta. Também realizaram audiência pública no CEE-MT, em que 
falaram sobre as metas do plano estadual e nacional.  

Em alguns estados, as atividades da Semana de Ação Mundial 2019 também abordaram 
o tema da prevenção e erradicação do trabalho infantil (Rio de Janeiro, Piauí e Paraíba). E 
ocorreram audiências públicas nos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Rio 
de Janeiro. 

Parte importante da plataforma Cada Criança é o engajamento da juventude dentro dela. 
Atuantes em diversas frentes, os jovens puderam levar a pauta da Plataforma em 
diversos eventos. 

Alanna Mangueira representou a Cada Criança na Assembleia Geral do Fórum PETI de 
Sergipe e no XXIX Encontro Nacional dos Conselhos Municipais, em entrevista na TV da 
Assembleia Legislativa do estado de Alagoas, e em debate ocorrido em uma escola 
municipal de Alagoas junto com o Deputado Estadual Dr. Samuel Carvalho.. 

Reunião com a governadora Fátima Bezerra na Assembleia Legislativa 
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Edgleison Rodrigues, também integrante da Coordenação Jovem da plataforma e 
Articulador Nacional do MJPOP da Visão Mundial esteve em novembro, junto com o 
adolescente Carlos Henrique, na sede da ONU em Genebra para participar do evento em 
alusão a celebração dos 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança. Lá, os jovens 
participaram de uma mesa para apresentar a realidade de crianças, adolescentes e jovens 
do Brasil, pautando, dentre outras questões,  a triste realidade da mortalidade juvenil e 
apontando a necessidade de o Estado garantir as políticas públicas efetivas no combate 
a esse cenário, como as políticas de educação, esporte e cultura. 

 

 Kailash Satyarthi no Brasil 
 

No dia 17 de outubro, aconteceu no Auditório Darcy Ribeiro uma roda de conversa com 
estudantes de ensino fundamental de escolas de Brasília e o Nobel da Paz Kailash 
Satyarthi. Durante o evento, Kailash Satyarthi falou sobre a importância do protagonismo 
de crianças e adolescentes para transformar o mundo em que vivemos.  

O evento teve um público presente de aproximadamente 180 pessoas. As crianças e 
adolescentes que participaram do evento foram convidados pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação e dentre os presentes estavam alunos de projetos da Casa de 
Ismael, do Coletivo da Cidade, CESAM – Centro do Aprendiz Salesiano, COSE – Estrutural 
e o INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos. Organismos internacionais, como 
UNICEF e UNESCO, e outras organizações, como Cidade Escola Aprendiz, Plan 
Internacional, CONGEMAS e UNDIME também foram convidados. Do legislativo, estava 
presente o senador Flavio Arns. 

 

Antes da fala de Kailash Satyarthi houve um painel composto por Daniel Cara, 
coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Isa de Oliveira, 
Secretaria Executiva do FNPETI; Ministro Lelio Bentes Corrêa, do Tribunal Superior do 
Trabalho; Alex Sandro de Moura, Diretor da Casa de Cultura da América Latina da UNB; 
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Catarina de Almeida Santos, professora da Faculdade de Educação da UNB; Edgleison 
Rodrigues e Alanna Mangueira, lideranças do Comitê Jovem da Campanha 100 Milhões. 
O objetivo da mesa foi discutir o atual cenário da educação no Brasil, especialmente a 
discussão sobre o Fundeb e o processo de militarização das escolas. Isa falou sobre a 
atuação do FNPETI e a importância da união entre a pauta de defesa do direito à 
educação com a luta contra o trabalho infantil.  

Kailash Satyarthi falou sobre seu ativismo na Índia e a importância de lutarmos por um 
mundo melhor. A defesa dos direitos das crianças e a luta contra o trabalho infantil 
receberam destaque. O evento também marcou o lançamento da campanha 
internacional “Quando cada criança terá justiça?” no Brasil.   

 

4.4 Articulação e mobilização internacional  
 

O Brasil vem se destacando na coordenação e realização das ações da plataforma e tem 
participação ativa nos encontros internacionais realizados até aqui. Assim como em 
2018, com a presença de Tânia Dornellas e Alanna Mangueira como representantes 
brasileiras na 2ª Cúpula dos Laureados e Líderes Mundiais pela Infância, o Brasil esteve 
presente em dois encontros internacionais da 100 Milhões em 2019: o Encontro Global 
de Juventude – 100 Milhões por 100 Milhões ocorrido durante os dias 15 a 17 de junho 
em Accra, Gana, através da estudante e uma das coordenadoras jovens da plataforma no 
Brasil, Ana Júlia Ribeiro; e também na Assembleia Geral da ONU e lançamento do 
Relatório oficial da 100 Milhões de combate ao trabalho infantil, durante os dias 19 a 25 
de setembro, representada pelos jovens Edgleison Rodrigues, parte da coordenação 
jovem da 100 Milhões no Brasil e Gabriel Morais, assessor de projetos da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educacão.  

Em Nova Iorque, os jovens brasileiros realizaram um discurso oficial sobre as crescentes 
ameaças aos direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens brasileiros e a 
garantia do direito à uma educação pública, gratuita e de qualidade a todos como a 
melhor solução para o país, visando atrair a atenção da comunidade internacional ao 
atual cenário brasileiro. 
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6. 
TRANSVERSALIDADE 

E INCLUSÃO 
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5 Transversalidade e inclusão 

Todas as atividades previstas foram implementadas por meio de uma metodologia que 
contempla uma abordagem afirmativa pela diversidade e igualdade de gênero e 
valorização das diversidades étnicas e raciais. Todos os eventos realizados e previstos 
têm como princípio de espaços de representação com mesas e audiência públicas 
compostas por diversidades étnicas e de paridade de gênero. 

A Campanha é referência na luta pela igualdade de gênero, diversidades e garantia dos 
direitos das mulheres e comunidade LGBTi, com forte atuação nas câmaras municipais 
contra a retirada das questões de gênero dos planos municipais de educação, também 
levando denúncia internacional dos retrocessos, 

Materiais e peças de comunicação em formatos acessíveis para as pessoas com 
deficiência – em parceria com organizações de sua rede - foram produzidos na Semana 
de Ação Mundial 2019, valendo destacar que a Campanha é referência na produção de 
documentos e materiais educativos e de mobilização acessíveis para as pessoas com 
deficiência, contribuindo para a inclusão de pessoas com deficiência na discussão e 
incidência nas políticas educacionais. 

 

 

Material acessível no Youtube e no site oficial da Semana de Ação Mundial 2019 
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7. 
INCIDÊNCIA  

NA IMPRENSA 
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6 Incidência na imprensa 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação destaca-se ano a ano por sua presença 
constante nas mídias e veículos de comunicação. Sendo uma fonte de consulta 
importante dos jornalistas da área de educação. 

Em 2019, devido a diversos fatores, mas principalmente pelas ações do novo governo e 
suas medidas na área educacional, como as frequentes falas e ações preocupantes e 
ameaçadoras de seus ministros Ricardo Vélez Rodriguez e Abraham Weintraub, assim 
como, pela importante pauta e discussão sobre o novo Fundeb; a Campanha tem sido 
citada diariamente na imprensa. 

Ao longo do ano, foram 348 citações diretas ou indiretas do nome da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação e/ou seus coordenadores e representantes de Comitês 
Regionais. 

Entre as principais ações de incidência na imprensa, destacam-se as entrevistas e 
citações diretas em grande canais de comunicação que levaram à Campanha Nacional 
pelo direito à Educação à milhares de pessoas em todo o país e onde nossas agendas e 
pautas prioritárias foram bem colocadas diante dos entrevistadores.  

 

 
 

Esquerda: Andressa Pellanda no programa “Bom dia Brasil” da TV Globo. Direita: Daniel Cara no 
programa “Estúdio CBN” da Rádio CBN São Paulo. 
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Se a educação  
não tiver futuro,  
o Brasil também  

não terá. 
 

 

www.campanha.org.br 

 
 


