


Lugar de Fala

 Coordenadora executiva da Ação Educativa;

 Coordenadora da Iniciativa De Olho nos Planos, 
articulação de entidades comprometidas com a 
promoção da participação popular no monitoramento 
dos Planos de Educação;

 Relatora Nacional de Direitos Humanos da Plataforma 
DHESCA;

 Ex-coordenadora geral da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, responsável pela articulação do 
movimento Fundeb pra Valer entre 2005-2006, que 
levou à inclusão das creches no Fundo.





A mobilização Fundeb pra Valer (2005-2007)

 Contexto: 

 Política econômica desfavorável ao aumento do 
financiamento educacional. 

 Complementação de recursos por parte da União para o 
Fundef abaixo do que previa a legislação.

 Tensão entre a área educacional e a área econômica do 
governo.

 Proposta de um Fundeb sem creches, com menos recursos.



A mobilização Fundeb pra Valer

 Mobilização nacional liderada pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação articulou de movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil a setores 
empresariais. 

 O esforço suprapartidário no Congresso possibilitou 
que as creches fossem incorporadas ao Fundo e outros 
avanços.



O Momento Atual – Política de Austeridade

 O contexto extremamente desfavorável: a vigência de 
políticas econômicas de austeridade que tem levado o país 
a um quadro de depressão econômica. 

 O Fundamentalismo econômico – as políticas sociais 
subordinadas à lógica econômica (não existe outra saída?). 

 Internacionalmente, cresce às críticas às políticas e 
austeridade como aquelas que levam países a gigantescos  
retrocessos nas condições de vida da população e na 
garantia dos direitos sociais (livro a Austeridade Mata e 
Estudo Austeridade e Retrocesso).

 Em um país profundamente desigual como o Brasil, a 
política econômica de austeridade tem gerado o país ao 
acirramento das desigualdades e retrocesso nos 

indicadores sociais.



A Emenda Constitucional 95 - Retrocesso

 Sintonizada com a política econômica de austeridade, a 
EC 95 inviabiliza a implementação do Plano Nacional 
de Educação;

 O Plano Nacional de Educação é uma conquista da 
sociedade brasileira e representa um esforço 
suprapartidário do Congresso Nacional em prol da 
direito humano à educação de qualidade;

 A EC 95 fere o artigo 206 da Constituição Federal e o 
Pidesc - Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (1966);



PIDESC – Conceito-chave

 Realização progressiva dos direitos humanos:

 O Estado tem o dever de, ano após ano, promover melhorias 
nas condições de vida de sua população. 

 Realização progressiva significa que não pode haver 
retrocessos na realização dos direitos. Significa que o 
Estado deve tomar medidas legislativas, legais e aplicar o 
máximo de recursos disponíveis em políticas públicas para 
garantir a universalização dos direitos para a população. 



O GRANDE DESAFIO

Defender os Planos de Educação 
como instrumento efetivo para o 
salto da qualidade educacional e 
da garantia do direito humano à 

educação para todos e todas



NOVO FUNDEB – A Esperança – CAQi/CAQi

 A oportunidade de retomarmos as condições de 
financiamento do Plano Nacional de Educação, em 
especial, a viabilização do CAQi e do CAQ;

 Considerando que a complementação da União ao 
Fundeb está fora dos efeitos da EC 95/2016;

 Fundeb é padrão mínimo de qualidade, portanto CAQi. 
Fundeb deve viabilizar o CAQi, progressivamente;



NOVO FUNDEB - Propostas

 Aprofundar o caráter redistributivo do novo Fundo;

 Ampliar a complementação da União: de 10% para 50% 

do Fundo;

 Prever no texto os insumos indispensáveis ao processo 

de ensino-aprendizagem, conforme proposta da 

Campanha e do parecer 2008/2010 do CNE. Destaque: 

a valorização das e dos profissionais de educação;

 Rever os fatores de ponderações das etapas e 

modalidades de ensino, na perspectiva que respondam 

aos custos reais: educação infantil, EJA, educação do 

campo, educação especial etc.

 Investir mais recursos em territórios com indicadores 

sociais mais desafiantes na perspectiva da 

equalizaçao.(CAQ Plus).



Novo Fundeb – Controle Social, Autoavalição 
participativa das escolas e monitoramento dos Planos 
de Educação

 Fortalecer os Conselhos do Fundeb: dotar os conselhos de 
estrutura própria e de poder de decisão (conselho gestor);

 Prever o estímulo por parte de municípios, estados e da 
União de processos de autoavaliação institucional 
participativa das escolas, como previsto no artigo 11 do 
Plano Nacional de Educação, visando o aprimoramento do 
controle social dos insumos previstos no Fundeb, da gestão 
democrática, da avaliação educacional e do monitoramento 
dos Planos de Educação. (Conforme proposta de 
regulamento da autoavaliação participativa da Iniciativa De 
Olho nos Planos) 



Campanha pela regulamentação da 
autoavaliação participativa – De Olho nos 

Planos

Cartão postal para divulgação

Vídeo disponibilizado no canal De Olho nos 
Planos no Youtube

https://youtu.be/UUMyeLPrnWc
https://youtu.be/UUMyeLPrnWc


Obrigada!
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