
 
 

Brasil, 07 de fevereiro de 2021. 
 

CARTA ABERTA 
à Rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e à Sociedade Brasileira 

 
Depois de quase 14 anos à frente da nossa Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel                
Cara deixou a coordenação geral em 18 de março de 2020 para assumir um novo desafio, agora                 
como professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Temos certeza que ele               
tirará de letra essa nova tarefa, com brilho, competência, seriedade e dedicação. 
 
Por muitos anos, Daniel foi nosso capitão, jogou muitos jogos com a camisa 9, muitos outros com a                  
camisa 10. Contudo, polivalente, quando precisou, foi volante, zagueiro, goleiro e até mesmo técnico.              
E assim fomos vencendo campeonatos em favor da educação pública, com ele sempre sendo              
artilheiro,  recordista  de bolas na gaveta. 
 
Colocar a “bola na gaveta”, para quem não sabe, é quando o gol acontece no ângulo reto superior da                   
trave - estratégico, preciso, impossível para o goleiro adversário alcançar. E assim foram as              
conquistas da Campanha com Daniel à frente do time: nunca fáceis, aparentemente improváveis,             
sempre na base de muito trabalho, mas sobrando talento, precisão e conhecimento. Em sua              
coordenação, Daniel fez a Rede tomar emprestadas duas expressões do léxico do seu Corinthians:              
“Aqui é Campanha!” e “Vai Campanha!”. 
 
Sua preparação como “atleta” começou antes do processo seletivo para coordenador geral da             
Campanha. Desde a adolescência, quando foi presidente do Grêmio Estudantil XXVIII de Março da              
Escola Técnica Estadual de São Paulo, na gestão 1994-1995, esteve envolvido na atuação política.              
Começando cedo a lutar pelo direito à educação. Já na graduação em Ciências Sociais, na               
Universidade de São Paulo, de 1996 a 2000, foi presidente do Centro Acadêmico do Curso de                
Ciências Sociais, o Centro Universitário de Pesquisas e Estudos Sociais “Ísis Dias de Oliveira”              
(CEUPES), na gestão 1998-1999.  
 
Até hoje, a equipe da Campanha ouve as histórias dessa época, que lhe marcou de diversas formas.                 
Foi nessas experiências que ele começou a aprender a captar recursos e a criar novas formas de                 
fazer atividades culturais estudantis - porque onde o Daniel se imbrica em trabalhar, ele não               
consegue fazer só o básico, ele tem que fazer grande. E assim foi. 
 
Iniciou seu ativismo nas políticas de juventude, em 1998, tendo sido um dos fundadores do Fórum                
Nacional de Juventude em 2000. De 2005 a 2007, foi vice-presidente do Conselho Nacional de               
Juventude, sendo o primeiro membro da sociedade civil a ocupar a Mesa Diretora do Conselho. Era                
um jovem jogador incansável, ligeiro, e já titular. 
 
Conheceu a Campanha quando trabalhava como técnico de informática na Ação Educativa. Em             
1998, participou do Colegiado que decidiu pela criação da Campanha, defendendo, junto com outros              
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colegas, em favor do nascimento da Rede. Passou-se um tempo e, em 2003, voltou para a roda a                  
convite Denise Carreira. 
 
Em 2006, assumiu a coordenação geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, quando              
passou a atuar mais intensamente nas políticas educacionais. 
 
Foi assim: após o processo seletivo, ele recebeu uma ligação de Denise Carreira - então               
coordenadora geral da Campanha. Ela avisou que ele tinha sido o candidato selecionado para o               
posto de coordenador geral. O dia era 4 de maio. O ano era 2006. Daniel assistia à traumática                  
partida entre Corinthians e River Plate pelas Oitavas de Final da Copa Libertadores de 2006. O                
Timão perdeu o jogo por 3 a 1 e o Pacaembu virou uma praça de guerra. Ele, então, só conseguiu                    
compreender depois que  sua vida iria mudar para sempre. 
 
Durante seu período de liderança, participou e coordenou o time da Campanha na Conferência              
Nacional de Educação Básica de 2008 e nas Conferências Nacionais de Educação de 2010 e de                
2014. Foi membro titular no Fórum Nacional de Educação, de 2010 a 2017, quando a Campanha                
retirou seu time de campo porque o campeonato não estava sendo ético, pois estava sob o domínio                 
do ilegítimo governo de Michel Temer. Seguiu combatendo o bom combate, ou mantendo o fair play,                
em todos os outros espaços de participação, especialmente no Congresso Nacional - afinal, jogar ali               
ficou tão natural para ele quanto jogar em casa. E Daniel tinha uma regra: jogar sempre duro, de                  
cabeça erguida, mas sem perder os olhos da bola. Sem abaixar a cabeça, sem desrespeitar regras e                 
sem negociar princípios. 
 
A Campanha, com sua liderança, foi vitoriosa em uma série de campeonatos - fazendo avançar a                
educação brasileira: 
★ EC 53/2006 e Lei 11.494/2007 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação            

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb) - finalizando com sucesso              
a temporada iniciada por Denise Carreira. O trabalho liderado por ambos nos rendeu o              
Prêmio Darcy Ribeiro 2007; 

★ Publicação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) - também arrematando um trabalho que            
vinha sendo conduzido pela Denise, Iracema e pelo professor José Marcelino de Rezende             
Pinto -, campeonato divisor de águas, que iria dar sustentação para uma série de outras               
conquistas; 

★ Lei 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério), em apoio ao protagonismo da             
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; 

★ EC 59/2009 (ensino obrigatório de 14 anos), fim da Desvinculação das Receitas da União              
(DRU) e expansão das políticas de gratuidade ativa para toda a educação básica; 

★ Parecer do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) no Conselho Nacional de Educação em            
2010, aprovado por unanimidade; 

★ Lei 12.711/2012 (Lei das Cotas), dando apoio ao Movimento dos Sem Universidade (MSU) e              
ao movimento negro em suas lutas; 

★ Lei 12.858/2013 (Lei dos Royalties e do Fundo Social do Pré-sal para a educação e saúde); 
★ Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação 2014-2024), depois de quatro anos intensos            

de tramitação no Congresso Nacional - em que em nenhum dia sequer a cabeça, o coração                
e os pés ágeis de Daniel não estivessem presentes ganhando partidas; 

★ Bloqueio do PL do Escola Sem Partido em 2018 - porque quem sabe jogar no ataque sabe                 
também jogar na defesa; e 
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★ EC 108/2020, do novo e permanente Fundeb, com CAQ e Sinaeb, em que esteve na               
coordenação na maior parte de sua tramitação e seguiu na luta mesmo em 2020, já no                
Comitê Diretivo da Campanha. Fez, assim, parte primordial dessa vitória. 
 

Essas conquistas lhe renderam uma espécie de Bola de Ouro: ganhou o Prêmio Darcy Ribeiro 2015,                
mais alta homenagem da Câmara dos Deputados em nome do Congresso Nacional para pessoas ou               
entidades que tenham tido contribuição significativa para a educação nacional. Foi laureado por seus              
anos à frente da Campanha por todos esses títulos anteriores. 
 
Isso sem contar os campeonatos internacionais, dos quais ele agrega uma legião. Mas para listar               
algumas conquistas: 
★ Em 2008, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação sediou a Assembleia da Campanha              

Global pela Educação (CGE), sob a liderança de Daniel, que também integrou duas vezes o               
Comitê Diretivo da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação - Clade nesse            
período à frente da Campanha Brasileira, além de ter sido um dos dirigentes mais jovens da                
história da CGE; 

★ Em 2010 liderou o projeto internacional 1GOAL: Education for All na Copa do Mundo de               
2010, na África do Sul. Após concluir a tarefa ficou no departamento médico, ocupando por               
15 dias uma vaga de UTI em Joanesburgo devido a uma apendicite. Experiências que              
alimentaram ótimas histórias; 

★ Foi reconhecido como "Personalidade da Educação em 2012", em votação popular           
promovida pela Revista Nova Escola, com mais de 14 mil participantes; 

★ Em 2015, Daniel integrou a delegação oficial brasileira em Incheon, na Coreia do Sul, no               
Fórum Mundial de Educação, promovido pela Unesco, no qual foram definidas as prioridades             
mundiais para a educação até 2030; 

★ Foi convidado em 2016 pelo Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, para coordenar no Brasil a               
iniciativa global 100 Million for 100 Million (em português "100 Milhões por 100 Milhões"), no               
Laureates and Leaders Children Summit 2016 - iniciativa nomeada Cada Criança no Brasil; 

★ Em 2016 ainda, impulsionou a fundação da Rede Lusófona pelo Direito à Educação, a Relus,               
envolvendo redes congêneres a ela e ativistas da Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau,              
Portugal e São Tomé e Príncipe - e em novembro de 2018, Timor Leste passou a integrar                 
também a rede. 

★ Em 2019 participou do estabelecimento dos Princípios de Abidjan para regular a atuação             
privada na educação, na Costa do Marfim. Nessa ocasião, mais uma vez, Daniel acabou              
ocupando o departamento médico devido à “aquisição” de uma malária falcípara. O que,             
novamente, gerou ótimas histórias e muitas gargalhadas. 

 
Poderíamos passar várias linhas escrevendo sobre as conquistas que a Campanha Nacional pelo             
Direito à Educação obteve nos últimos anos, sob a liderança de Daniel Cara. Para todas, ele                
precisou ser uma pessoa com estratégia, inteligência, dedicação completa, e também com carisma,             
amorosidade, acolhimento, e muito bom humor. Afinal, quem conhece o Daniel sabe: as piadas o               
acompanham, e não estaríamos escrevendo essa mensagem com tantas metáforas futebolísticas           
não fosse todo o conhecimento que ele nos ensinou nesses anos. Mas ele ensinou muito além de                 
futebol e milhares de piadas - nem todas boas. 
 
Para o Comitê Diretivo, Daniel ensinou liderança, estratégia, espírito de justiça, trabalho em grupo,              
confiança, cooperação e lealdade. Ensinou a pensar a tática do time, chutar e fazer gols. Ensinou                
amizade também. 
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Para a Equipe, ensinou o que é dar o exemplo, autoridade, compromisso, tática, companheirismo,              
confiança, acolhida, paciência pedagógica, lealdade - e muito sobre políticas educacionais. Ensinou a             
colocar a bola no chão, driblar quando preciso, chutar ao gol no momento certo, não abaixar a                 
cabeça para o adversário e a conquistar um jogo por vez, até a final - mesmo quando o campeonato                   
não é justo, como tem ocorrido há anos no Brasil. Ensinou amizade também. 
 
Para a Rede, temos certeza, ensinou isso tudo e também o que é legitimidade, senso de dever, e                  
espírito coletivo. Ensinou que campeonato não se faz com poucos, mas com todos juntos e               
aguerridos. Ensinou amizade também. 
 
Para a sociedade, ensinou coerência e que a defesa dos direitos humanos e da justiça social não se                  
negocia. Ensinou que a sociedade civil não é platéia, não é torcida, ela joga o jogo. E, sabendo jogar,                   
consegue ganhar. 
 
Temos muito, muito, a agradecer a esse ser humano sensível e que coloca cada gota de seu suor e                   
sua vida a serviço de um Brasil democrático e com verdadeira justiça social. 
 
“Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que 
lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis.” 
(Bertolt Brecht) 
 
Daniel Cara é, sem sombra de dúvidas, imprescindível. 
 
E não prescindiremos dele. Daniel Cara passou, desde 18/03/2020, a integrar o Comitê Diretivo da               
Campanha Nacional pelo Direito à Educação e deverá acompanhar de perto o desenvolvimento dos              
trabalhos deste órgão. Tem havido também um período de acompanhamento transicional dos            
trabalhos da Coordenação Geral, agora sob a liderança de Andressa Pellanda, com quem             
compartilha valores e a quem muito ensinou em seus já quase 10 anos enquanto integrante da Rede                 
e 6 da equipe. 
 
Andressa Pellanda, entre outras experiências em ONGs e movimentos sociais, construiu carreira na             
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, passando pelas funções de estagiária, assessora de             
comunicação, assessora de projetos, coordenadora de políticas educacionais, coordenadora         
executiva a coordenadora geral, tendo ampla experiência em gestão e liderança de movimentos da              
sociedade civil e na temática do direito à educação. Desejamos as boas vindas, um novo ciclo                
virtuoso e seguirmos juntas/os no trabalho coletivo. 
 
Desejamos uma nova fase tão profícua quanto a que se encerra agora.  
Seguimos caminhando juntos. E #VaiDaniel! 
 
 
 
 
 
Com  estima, reconhecimento e gratidão, assinam essa carta: 
 
Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
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Ação Educativa 
ActionAid 
Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA) 
Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF) 
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (CEDECA-CE) 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) 
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib) 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme) 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) 
 
Coordenação Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
Andressa Pellanda 
Gabriel Morais 
Geusilene Costa 
Malu Costa 
Renan Simão 
 
Anexo ofício formal, de 18/03/2020. 
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