
 
9º Encontro Nacional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

Educação e ação política no Brasil hoje: perspectivas para a incidência da sociedade civil   
19 a 22 de agosto de 2013 

Local: Centro Israel Pinheiro, Brasília 
 
Objetivos:  

 Atualizar análise do contexto político, destacando o papel da Campanha nos processos 
democráticos contemporâneos no Brasil. 

 Fortalecer a dinâmica de funcionamento da rede da Campanha, no sentido de aprimorar sua 
capacidade de incidência em defesa do direito à educação no país. 

 Discutir criticamente os atuais mecanismos e instâncias de participação na área da educação. 

 Preparar a delegação da Campanha para participação qualificada na Conae, nas etapas estaduais e 
nacional. 

 
 
1º dia, Segunda-feira, 19/8 (DIA ABERTO AO PÚBLICO EM GERAL) 
8h às 9h30 – Recepção com café da manhã, credenciamento, entrega de materiais, lista de presença, etc. 
9h30 às 9h45 – Dinâmica de animação 
9h45 às 10h – Abertura e boas-vindas 
 
SESSÃO 1: ANÁLISE DE CONTEXTO E CONJUNTURA 
10h às 13h – Mesa 1: Participação, política e democracia no Brasil 
O objetivo desta mesa é retomar, atualizar e aprofundar a discussão que o Diretivo da Campanha iniciou na 
reunião de 18/12/2012, com reflexões sobre os novos aportes e desafios que os acontecimentos políticos de 
junho de 2013 trazem para a vida política nacional. A ideia é discutir novas formas de participação, 
mobilização e ação política, sobre “novos” direitos e demandas sociais e culturais, além de temas como 
laicidade, liberdade de expressão, etc. Assim, será importante situar o campo da educação nesse contexto, 
destacando as possibilidades e dificuldades para a atuação da sociedade civil organizada. Cada expositor 
terá 20 min de fala, mais intervalo de 10 min, seguido de 1h30 de debate.  

 Alessandro Mariano, MST 

 Raíssa Meneses de Oliveira e Paíque Duques Lima, Movimento Passe Livre 

 Michella Santana Pereira, Marcha das Vadias 

 José Antônio Moroni, Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político  

 Daniel Cara, coordenador geral da Campanha 
 
11h20 às 11h30 – Intervalo / café / dinâmica 
11h30 às 13h – Debate 
13h – Almoço 
14h às 14h30 – Retorno e dinâmica de esticamento 
 
14h30 às 19h – Mesa 2: PNE, atores sociais e políticas públicas de educação – desafios da interlocução 

com o Poder Executivo e o Congresso Nacional 
Esta mesa dá sequência à sessão de análise de contexto/conjuntura, entrando mais especificamente no 
campo da educação e de seu tratamento pelo Poder Executivo federal e pelo Congresso Nacional, com 
destaque para os interesses em jogo na tramitação do PNE e de outras proposições da área, sobretudo no 



que diz respeito a financiamento. Também serão abordados a importância e os desafios da participação da 
sociedade civil no Congresso e no Poder Executivo e as perspectivas dessa atuação para o futuro imediato, 
sobretudo no que diz respeito ao PNE. Cada expositor terá 30 min de fala, mais intervalo de 30 min, 
seguidos de 1h30 de debate. 
 

 Cleuza Repulho, presidente da Undime 

 Paulo Sena, Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, Área XV – Educação, Cultura e 
Desporto  

 Tatiana Feitosa de Brito, Consultoria Legislativa do Senado 

 Paulo César Ribeiro Lima, Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, Área XII – Recursos 
Minerais, Hídricos e Energéticos Petróleo  

 

16h30 às 17h – Intervalo / café / dinâmica 
17h às 18h30 – Debate 
19h – Jantar  
 
SESSÃO 2: DINÂMICAS DE FUNCIONAMENTO E COMPOSIÇÃO DA CAMPANHA  
20h às 22h – Mesa 3:: Formas de participação na Campanha e experiências de Comitês Regionais  

 O ressurgimento do Comitê Gaúcho e a participação na Conae – Comitê RS 

 Profissionais da educação avaliam a rede – Comitê SE 
Mediação: Comitê PE 
 
 
2º dia, Terça-feira, 20/8/2013 (DIA RESTRITO À PARTICIPAÇÃO DA REDE DA CAMPANHA) 
 
8h30 – Início e dinâmica de animação 
 
SESSÃO 3: O PNE E A CONAE – DESAFIOS PARA A PARTICIPAÇÃO EFETIVA E QUALIFICADA DA SOCIEDADE 

CIVIL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 
9h às 13h30 – Mesa 4: Conae 2010, PNE e Conae 2014: entraves para a implementação 
Nesta mesa, os expositores serão convidados a fazer uma análise crítica do caminho que vem sendo traçado 
desde a Conae I, em 2010, o PNE ainda não aprovado e, portanto, ainda não em vigor, e a Conae II (2014) 
que, inicialmente, seria destinada a discutir a implementação do Plano. A pergunta-chave a ser debatida 
entre os expositores é: “Quais os entraves no caminho entre o momento de debate e proposição e sua 
efetiva implementação?” Assim, a ideia é retomar os grandes eixos da Conae, que foram aqui aglutinados, 
a partir do documento-base e dialogando com emendas que já terão circulado na rede da Campanha, 
sempre tendo como pano de fundo essa perspectiva crítica. Cada expositor terá 20 min de fala, com 
intervalo de 30 min e 2h de debate.  

 Regulação do setor privado: Madalena Guasco Peixoto, Coordenadora Geral da Contee 

 Qualidade, currículo e avaliação: Luiz Carlos de Freitas, Diretor da Faculdade de Educação da 
Unicamp 

 Valorização e formação: Heleno Araújo Filho, Diretor de Assuntos Educacionais da CNTE  

 Federalismo e financiamento: José Marcelino de Rezende Pinto, Presidente da Fineduca 

 Diversidade e participação: Denise Carreira, Coordenadora da Área de Educação da Ação Educativa 
 
11h às 11h30 – Café / intervalo / dinâmica de esticamento 
11h30 às 13h30 – Debate 
13h30 – Almoço 
14h às 14h30 – Retorno e dinâmica de esticamento 
 
14h30 às 15h30 – Diálogo com Francisco das Chagas Fernandes, coordenador do FNE 
 
SESSÃO 4: A REDE DA CAMPANHA EM AÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL  



16h às 19h30 – Preparação para ação de incidência no Congresso Nacional 
(Orientações e combinações sobre a ação coletiva de incidência no Congresso) 
15h45 – Saída para o Congresso Nacional 
19h00 – Reunião no Congresso Nacional: avaliação da ação de incidência  
 
19h30 – Volta do Congresso Nacional com passeio de ônibus por Brasília 
 
 
3º dia, Quarta-feira, 21/8/2013 (DIA RESTRITO À PARTICIPAÇÃO DA REDE DA CAMPANHA) 
 
8h30 – Início e dinâmica de animação 
 
SESSÃO 2 (cont.): DINÂMICAS DE FUNCIONAMENTO E COMPOSIÇÃO DA CAMPANHA  
9h às 10h30 – Mesa 5: Formas de participação na Campanha e experiências de Comitês Regionais  

 Como tem se dado a adesão e a participação na Campanha – Iracema Nascimento, coordenadora 
executiva 

 Desafios da participação local na Conae – Comitê CE 
 
10h30 às 11h – Café / intervalo / dinâmica de esticamento 
 
SESSÃO 1 (cont.): ANÁLISE DE CONTEXTO E CONJUNTURA 
11h às 13h – Mesa 6: Diálogo com a Relatoria Nacional do Direito Humano à Educação  
Esta mesa encerrará a sessão de análise de conjuntura iniciada no primeiro dia do Encontro, com exposição 
e diálogo sobre as atividades desenvolvidas pela Relatoria no atual mandato, as possibilidades de parceria e 
aproximação da Relatoria com os Comitês da Campanha e outros parceiros e o planejamento da Relatoria 
para o ano de 2014. Ambos terão 40 min para exposição e o restante do tempo será destinado para o 
diálogo com os presentes. 

 Rosana Heringer, relatora  

 Márcio Alan Menezes Moreira, assessor 
 
13h – Almoço 
 
SESSÃO 3 (cont.): O PNE E A CONAE – DESAFIOS PARA A PARTICIPAÇÃO EFETIVA E QUALIFICADA DA 

SOCIEDADE CIVIL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS  
14h às 19h30 – Trabalho em grupos segundo os 7 eixos da Conae 
17h30 às 19h30 – Plenária para apresentação dos Grupos e debate 
 
20h – Jantar / festa de confraternização da rede da Campanha 
Local: Centro Israel Pinheiro  
 
  
4º dia, Quinta-feira, 22/8/2013 
 
8h30 – Início e dinâmica de animação 
 
SESSÃO 5: ENVOLVENDO A REDE DA CAMPANHA EM PROJETOS DE INCIDÊNCIA POLÍTICA PELO DIREITO À 

EDUCAÇÃO 
 
9h às 13h – Oficina 1: Iniciativa De Olho nos Planos – Ação Educativa 
13h – almoço 
14 às 18h – Oficina 2: Fora da Escola Não Pode! – Campanha e Unicef 
 


