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O Projeto Legado foi desenvolvido pelo Instituto C&A com base numa demanda de planejamento da 
mudança de agenda para alinhamento do foco dos investimentos sociais em nível global. Ao longo de 24 
anos, o Instituto C&A investiu sobretudo em projetos de educação e acumulou vasta experiência nessa 
área. Em 2015, porém, decidiu-se que o investimento social passaria a ser feito em ações que apoiassem o 
desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da moda. 

Foi preciso, então, estudar a melhor maneira de encaminhar os projetos dos quais o Instituto C&A 
participava e sistematizar o conhecimento adquirido ao longo dos seus 24 anos de experiência no Brasil. 

A C&A
A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos Clemens 
e August Brenninkmeijer, na cidade holandesa de 
Sneek. É uma importante rede de lojas de varejo, 
presente em 18 países europeus, na China, no 
México e no Brasil, com 1.899 lojas1. 

No Brasil, a empresa instalou-se em 1976. É 
líder do setor no país, com cerca de 280 lojas 
distribuídas em 121 cidades, segundo dados do 
Relatório de Sustentabilidade 2017 2. 

1 Dados de maio de 2019, obtidos em: http://sustainability.c-and-a.com/pt/sobre-a-ca/

2 Dados obtidos em: http://sustainability.c-and-a.com/pt/home/

INSTITUTO C&A
Em 1991, foi criado o Instituto C&A que, até 2014, 
investiu em projetos sociais com foco na melhoria 
da educação. 

Naquele ano, a C&A Foundation, fundação 
corporativa da C&A global, assumiu o desafio 
de transformar a indústria da moda. Era um 
momento de mudança, já que a decisão envolvia a 
integração de todas as organizações da empresa 
comprometidas com o investimento social, entre 
elas o Instituto C&A.

Contexto1



Como no Brasil o Instituto C&A tinha um conjunto 
expressivo de ações na agenda de educação 
em andamento, era importante definir um prazo 
de saída, continuando por algum tempo com o 
apoio a essa agenda, enquanto se introduziam no 
portfólio as ações relacionadas à nova causa do 
Instituto C&A.

A MUDANÇA DE AGENDA
Sobretudo após 2013, com o desabamento do 
Rana Plaza, um prédio de oito andares localizado 
nos arredores de Daca, em Bangladesh, onde 
estavam situadas confecções fornecedoras 
de grandes redes de varejo, a sustentabilidade 
na indústria da moda havia passado de tema 
discutido pontualmente a questão central para 
as empresas do setor. As condições estavam 
longe das ideais e o acidente, que deixou a 
marca de 1.134 pessoas mortas e mais de 2.500 
feridas, tornou-se um marco na questão da 
sustentabilidade na indústria da moda. 

Embora não houvesse no Rana Plaza 
fornecedores da C&A, a empresa tomou a 
decisão de adotar uma ação mais estratégica 
e protagonista no tema da sustentabilidade. A 
Plataforma Global de Sustentabilidade, com 
compromissos e metas para 2020, foi a estratégia 
utilizada pela empresa para movimentar suas 
diversas áreas nessa direção. 

Na reunião no IC&A sobre este tema, segundo 
depoimentos da equipe, um momento crucial foi 
quando Giuliana Ortega, que na época trabalhava 
na Plataforma de Sustentabilidade, afirmou: 
“As pessoas não precisam morrer para fazer 
nossas roupas”. As mudanças, a partir de então, 
ganharam sentido.

Ao mesmo tempo que a empresa caminhava 
nessa direção, os acionistas tomaram a decisão 
de reestruturar o investimento social privado dos 
institutos e fundações que levavam a marca C&A 
para que estivesse concentrado na transformação 
da indústria da moda. A C&A Foundation se 
apresentava agora como uma indutora de 
mudanças sistêmicas nessa indústria, visando 
um modelo de negócios mais sustentável, mais 
circular e mais justo para as milhões de pessoas 
que dela dependem.

No início, enquanto as decisões estavam sendo 
detalhadas, a equipe do IC&A pensava que 
teria de fazer um movimento de realinhamento 
dos investimentos realizados compatibilizando 
as agendas. Mas logo se viu que a mudança 
proposta era mais profunda e que se tratava de 
uma descontinuidade da agenda de educação e 
um compromisso integral com a nova agenda de 
transformação da indústria da moda. 

“A equipe do IC&A acompanhava com movimentos que o próprio 
Instituto, a empresa e a família estavam fazendo. Sabíamos, desde 
o início, que haveria mudanças institucionais e um alinhamento 
entre institutos e fundações, mas não sabíamos qual seria o 
impacto no Instituto C&A.”

Patrícia Lacerda, gerente da área de Educação, Arte e Cultura



Com a definição clara da nova agenda, as 
mudanças se aceleraram, inclusive na área de 
Educação do Instituto.

O planejamento da C&A Foundation para 2016 
e 2017 já trazia como desafio a definição de uma 
estratégia de saída para a educação, no período 
de 2016 a 2018, anunciando publicamente 
a transição a todas as partes interessadas e 
reposicionando o Instituto C&A como parte da 
fundação global ao focar na moda como uma 
força para o bem.

O processo de saída da agenda de Educação 
foi pensado de modo a garantir que o Instituto 

preservasse a sua essência, que lhe deu 
credibilidade e legitimidade, e o capital social 
que construiu ao longo dos anos: trabalhar com 
organizações sociais, mobilizar stakeholders, 
estruturar o campo e influenciar mudanças. 
Deveria, ainda, celebrar o legado em educação e 
fortalecer atores e agendas desse setor, visando a 
sua sustentabilidade.

A equipe do IC&A sentiu a mudança e muitas 
pessoas deixaram a organização, em parte porque 
a educação era seu maior interesse, a causa com 
que estavam pessoalmente comprometidas. 
Entretanto, a equipe própria da área de Educação, 

O primeiro passo foi reunir a equipe com os principais gestores ligados ao IC&A, comunicar a decisão e 
apresentar a proposta da nova agenda, que se consolidou como:

Incentivo 
ao algodão 
sustentável

Apoiar o desenvolvimento de comunidades agrícolas e trabalhar com 
diferentes organizações da indústria para acelerar o mercado e o 
consumo de algodão produzido de forma mais responsável.

Fortalecimento 
de comunidades

A transformação da moda em uma força para o bem comum se estende 
às comunidades em que vivem funcionários, clientes e trabalhadores da 
cadeia de fornecimento da C&A. Essa atuação se dá em três frentes: o 
Programa Voluntariado, campanhas de engajamento de funcionários da 
empresa e parcerias com organizações de ajuda humanitária.

Combate ao 
trabalho forçado 
e ao trabalho 
infantil

Trabalhar com parceiros em toda a indústria da moda para enfrentar 
as causas do trabalho forçado e do trabalho infantil. Ao mesmo tempo, 
apoiar as vítimas desse crime, dando a elas o suporte de que precisam 
para se recuperar e prosperar.

Condições de 
trabalho

Criar condições justas para os trabalhadores da indústria da moda.

Moda Circular

Apoiar a transição do modelo de negócio da indústria da moda para a 
economia circular, fortalecendo e dando escala a soluções inovadoras 
que possam melhorar a forma como as roupas são feitas, usadas e 
reutilizadas.



Arte e Cultura, envolvida diretamente com as 
ações e projetos em andamento, teve outra 
leitura. Considerou uma oportunidade o tempo e 
o orçamento que teria para o encerramento e se 
comprometeu com a construção de um processo 
de descontinuidade que assegurasse as melhores 
condições futuras para os parceiros e para a 
agenda.

O primeiro grande desafio foi a comunicação 
com os parceiros. Havia consciência do cuidado 
que isso merecia e foi elaborado um plano de 
comunicação. Em março de 2016, fez-se em São 
Paulo a primeira reunião com parceiros de todas 
as áreas do portfólio para comunicar a decisão e 

observar a reação deles. Em seguida, foi enviada 
uma carta a todos e feito um contato por telefone 
com cada um dos parceiros que não puderam 
comparecer à reunião. No site, publicou-se uma 
nota explicativa. Houve de fato uma preocupação 
em se adotar uma estratégia de comunicação 
clara e em elucidar as dúvidas dos parceiros. 

No dia 5 de agosto de 2016, o Instituto C&A 
faria 25 anos. Decidiu-se então que, naquela 
data, além de celebrar os 25 anos, o evento 
marcaria a primeira aparição pública do  
novo posicionamento institucional e o 
compromisso com a transformação da indústria 
da moda. 

Nesse processo de diálogo, os parceiros 
trouxeram duas coisas muito fortes: a primeira, 
que do Instituto C&A não esperavam outra coisa 
que não um processo transparente. Por outro 
lado, demonstraram ansiedade, principalmente 
os atores que eram muito ligados ao Instituto 
e sabiam de sua importância no campo da 
educação. 

“A turma que ficou na educação tinha tanto 
compromisso com essa agenda que escolheu 

ficar e dar um bom final a ela. O amor pela 
causa era tal que levaram a sério esse desafio”, 

conta Giuliana Ortega.



Diante do prazo de três anos para o encerramento 
das atividades da área de Educação, Arte e 
Cultura, algumas decisões tinham que ser 
tomadas imediatamente e desenhada uma 
trajetória. E a pergunta que as orientava era: qual 
seria o melhor uso para o recurso orçamentário 
nesse prazo para a área de Educação, Arte e 
Cultura? 

Uma palavra já vinha sendo falada e aparecia de 
vez em quando em alguns documentos: legado. 
Em maio de 2015, a equipe começou a trabalhar 
nessa perspectiva: conhecer e potencializar o 
legado do Instituto C&A.

O processo foi iniciado com uma reflexão sobre 
o próprio conceito de “legado”. O objetivo estava 
definido no sentido da palavra: deixar para outros 
um patrimônio de experiências, conquistas e 
responsabilidades, o que significava também, 
que esses destinatários reconhecessem seu 
valor e aceitassem a responsabilidade de cuidado 
e continuidade. Cabia ao IC&A, nesses três 

anos, criar as melhores condições para que isso 
acontecesse.

Mas não só isso. Para Giuliana Ortega, construir 
um legado significava ainda:

“Conseguir transmitir o que eu 
chamo de vida organizacional. Uma 
organização é também uma história, 
as pessoas, um certo modo de ser. 
Não somos um novo instituto. Somos 
um instituto que se transforma e o 
que transferimos de um momento a 
outro nessa transformação. No caso, 
os elementos principais são: um certo 
modo de fazer as coisas e de olhar 
para os nossos parceiros, uma rede 
de relacionamentos e conhecimentos 
acumulados com a prática”.

De saída dos projetos  
a um projeto de saída2

“Se queres chegar a um lugar que  não conheces, deves 
tomar um caminho que também não conheces.”

São João da Cruz



Sua orientação sinalizava que deveria ser 
preservado e transmitido o modo de ser e fazer 
do IC&A. O cuidado e o respeito pelos parceiros 
também faziam parte do legado. O legado era 
constituído, portanto, de resultados, capital 
social, aprendizagens e o compromisso com as 
transformações às quais o Instituto havia dado 
início. O legado deveria ser visto e trabalhado 
como uma herança ativa, e não como alguma 
coisa estática, do passado.

Além de identificar as aprendizagens e 
experiências que seriam importantes para o novo 
caminho do Instituto, o projeto deveria, em três 
anos, ter seus parceiros fortalecidos, a agenda 
da Educação fortalecida e o conhecimento 
gerado organizado e acessível a todos que 
dele pudessem se servir. O caminho para isso 
começaria a ser traçado com a elaboração de um 
Mapa da Transformação, que teria um conjunto de 
diretrizes orientando os projetos e programas.



Na elaboração do Mapa da Transformação, 
algumas questões novas surgiram já na discussão 
sobre as crenças:

 � Ganhou força a crença de que trabalhar a 
mobilização para a estruturação de redes, 
prática que vinha sendo adotada pelo IC&A 
por meio do Programa Redes e Alianças, era 
uma das formas de garantir a sustentabilidade 
dos resultados e impactos. 

 � O valor do capital social, agregado à reputação 
e ao reconhecimento do IC&A como um 
parceiro com qualidades como respeito, 
cuidado e confiança, ganhou mais força na 
composição do legado. Sua manutenção 
passou a ser, inclusive, um dos resultados 
desejados, a ser aferido ao final como uma 
evidência da qualidade do processo de saída 
da agenda de educação.

 � O processo de saída, uma vez definido 
claramente, deixou de ser visto com pesar, mas 

como oportunidade de consolidar um trabalho, 
suas conquistas e resultados.

O processo de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff marcou o período entre o final de 2015 
e meados de 2016 com incertezas, que geraram 
a redução de investimentos públicos e privados, 
além de dúvidas com relação ao futuro dos 
espaços de participação e influência nas políticas 
públicas. Juntos, esses aspectos impactavam 
os projetos e as organizações parceiras em 
educação, aumentando o sentimento de 
insegurança quanto à saída do IC&A.

Internamente, o desafio de implantação da nova 
agenda capturava a atenção e os esforços dos 
dirigentes e aumentava a insegurança da equipe 
de Educação. 

Nesse período, foi fundamental o papel da 
liderança de Giuliana Ortega. Embora recém-
chegada ao IC&A, ela reconheceu rapidamente 
que havia um legado, uma experiência valiosa de 

“ – Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui?
– Isso depende bastante de onde você quer chegar – disse o Gato.”

Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll

O mapa da  
transformação3



relacionamento que merecia ser compartilhada e 
que podia oferecer conhecimento para os passos 
futuros da nova agenda, se não como conteúdo, 
como práticas de investimento social. 

O sentimento inicial de insegurança foi superado 
quando, em julho de 2016, Lee Risby, diretor de 
Impacto e Comunicação da C&A Foundation, veio 
ao Brasil e dedicou um dia para conhecer o Projeto 
Legado. Validou o recém-concluído Mapa da 
Transformação e as primeiras ações que estavam 
sendo propostas. Incentivou que a agenda de 
saída fosse levada em frente da forma como 
estava proposta. 

No planejamento do IC&A de 2016, já estava 
explícito o objetivo de “Fortalecer atores 
e agendas da Educação visando a sua 
sustentabilidade”. A primeira estratégia 
era “Zelar pelo bom relacionamento com 
parceiros, projetos e prestadores de serviço 
da área de Educação”. Essa estratégia tinha 
como foco principal o processo de comunicação 
com os stakeholders. A segunda estratégia era 

“Fortalecer parceiros e agendas”. Tinha foco na 
sustentabilidade financeira, assumindo, inclusive, 
o papel de apoio na busca de novos financiadores. 
A meta era que, ao final do ano, parceiros 
e agendas estivessem com a “capacidade 
ampliada de mobilizar novos recursos”. A terceira 
estratégia era “Avaliar, sistematizar e divulgar 
aprendizados”. Foi elaborado um plano de 
avaliação dos principais projetos e um processo 
de divulgação dos resultados naquele mesmo ano. 
Com a elaboração do Mapa da Transformação, 
as estratégias incorporadas no Planejamento 
de 2016 ganharam corpo e concretude, e se 
tornaram o parâmetro para orientar todas as 
ações dos projetos e programas nos anos de 
2016 a 2018. Com base nele, fez-se um plano de 
direcionamento dos esforços para o tempo que 
ainda se tinha pela frente. O plano de avaliação 
e de divulgação dos resultados foi deslocado 
para um ano à frente, a fim de distribuir melhor 
os esforços e porque já se teria um conjunto 
mais expressivo e estruturado de resultados do 
processo de construção do legado.

Foco

Centro de 
atenção

Ações 
estratégicas

Ano de 
prioridade

 � Seleção de projetos 
para continuidade 
do apoio técnico 
e financeiro para 
promover a agenda 
da educação.

 � Expandir a 
capacidade das 
organizações 
sociais, com foco 
no seu Plano de 
Sustentabilidade

 � Captura de histórias

 � Avaliação

 � Mobilização pelas 
causas (educação 
infantil, leitura e 
educação integral).

 � Fortalecimento de 
redes e alianças

2016 2017 2018 2019

Continuidade e 
planejamento

Fortalecimento dos 
parceiros

Fortalecimento das 
agendas

Legado e 
conhecimento 

organizado 
apropriado interna e 

externamente

Projetos
Formação e 

sustentabilidade
Agenda e causa Conhecimento

 � Case of change

 � Apropriação interna 
de aprendizagens

 � Disseminação 
dos resultados e 
aprendizagens



Ainda em 2016, foi desenvolvido um modelo de diagnóstico da sustentabilidade dos parceiros e projetos da 
área de Educação, Arte e Cultura, para orientar o planejamento do Instituto C&A no Projeto Legado até final 
de 2018. A estrutura do diagnóstico foi elaborada segundo cinco dimensões:

Dimensão Conceito Variáveis

Estratégica Capacidade da iniciativa de se 
projetar no futuro e assegurar 
os recursos estratégicos para 
alcançá-lo.

 � Identidade

 � Planejamento estratégico

 � Relação com stakeholders 

 � Capacidade de lidar com mudanças

Política Capacidade, potencialidade e 
legitimidade da incidência sobre 
o contexto social e político da 
causa.

 � Leitura do contexto político e legal

 � Posicionamento

 � Articulações

 � Enraizamento na comunidade

“Um término de parceria bem-sucedido envolve a implantação de um processo que 
respeite o relacionamento entre o doador e os integrantes do projeto e que promova a sua 

sustentabilidade. (...) É o momento de os investidores sociais seguirem em frente, finalizando 
programas e investindo em relacionamentos”.

Rosien Herweijer e Russell Kerkhoven em 
Estratégias de Saída: finalizando programas e investindo em relacionamentos

Fortalecimento dos  
parceiros e da agenda4



De governança Existência de um modelo 
de governança e gestão 
democrático e sólido, com visão 
de futuro.

 � Estrutura de governança

 � Modelo de gestão participativa

 � Desenvolvimento de lideranças

Organizacional Capacidade técnica e 
organizacional de garantir as 
condições de continuidade de 
sua atividade no presente e no 
futuro

 � Estrutura – material e recursos

 � Desenvolvimento e/ou domínio de 
metodologias e tecnologias

 � Foco na aprendizagem contínua

Financeira A sustentabilidade financeira 
significa pensar sobre um modelo 
de financiamento e adotar 
estratégias que contribuam para 
manter a independência e a 
sustentabilidade.

 � Fontes de desenvolvimento de recursos: 
patrocínio e doações, acesso a fundos 
oficiais, trajetória empreendedora.

 � Qualidade da gestão financeira dos 
recursos

 � Acesso e mobilização de recursos não 
financeiros

Esse modelo baseou-se no que vinha sendo 
elaborado pela área de Desenvolvimento 
Institucional, acrescido das discussões da equipe 
e adequado ao momento e às características dos 
projetos da área de Educação.

No caso das redes locais de bibliotecas 
comunitárias, o modelo de diagnóstico foi 
integrado ao processo de planejamento 
estratégico que já vinha sendo desenvolvido e 
elaborado com assessoria presencial. 

Com relação aos projetos e organizações de maior 
porte, em que o vínculo com o IC&A era mais 
focado em um projeto da organização, realizou-
se uma reunião de orientação e a elaboração 
ficou a cargo dos próprios gestores. Um dilema 
que marcou esse processo foi se trabalhariam a 
sustentabilidade do projeto ou da organização. Em 
alguns casos, como o Instituto Emília, a decisão foi 
tratar a organização. Em outros casos, o foco foi 
no projeto, como no Instituto Rodrigo Mendes. 

Na equipe do IC&A, houve algumas discussões 
sobre o grau de imposição quanto à adesão dos 
parceiros ao processo de elaboração do Plano 
de Sustentabilidade. Depois de intenso debate, 
optou-se por condicionar a continuidade do apoio 
financeiro no ano seguinte à apresentação do 

Plano de Sustentabilidade, que fundamentaria 
o uso do recurso solicitado. Essa opção parecia 
coerente com a estratégia de legado e com a 
necessidade de orientar os investimentos para o 
fortalecimento dos parceiros e a superação das 
causas estruturais de suas fragilidades.

O processo de elaboração dos Planos de 
Sustentabilidade se estendeu por parte de 2017. 
No ano seguinte, esse processo foi avaliado pela 
Covox, empresa europeia contratada pela C&A 
Foundation, utilizando a técnica de feedback 
loops com os parceiros apoiados. A avaliação 
foi considerada muito útil pelos participantes, 
principalmente pelas oficinas de aprendizagem, 
nas quais a troca de experiências levou a uma 
compreensão mais ampla da sustentabilidade e 
sinalizou um conjunto expressivo de desafios e 
oportunidades.

Considerando os relatórios apresentados pela 
Covox, vale ressaltar alguns pontos:

 � O nível de confiança é mais elevado nas 
organizações que atuam em rede, o que 
reforça a concepção do IC&A de considerar 
a construção de redes como condição para 
ampliação e sustentabilidade das causas e das 
organizações.



 � Foi reconhecida como valiosa a concepção 
multidimensional da sustentabilidade. 
Observa-se que temas pouco frequentes nos 
debates anteriores sobre a sustentabilidade, 
muito focados nos aspectos financeiros, 
ganharam maior importância, especialmente 
as questões relacionadas à equipe e à 
formação de lideranças. 

 � Para as organizações e redes de âmbito 
nacional, há esforços específicos para a 
capilaridade e o fortalecimento da participação 
de diferentes regiões. As parceiras falaram, 
por exemplo, de comitês regionais para a 
mobilização de recursos, o que não só promove 
a participação, mas também se constitui numa 
estratégia mais efetiva de captação. 

No relatório referente à última oficina de 2018, a 
Covox destacou que “as organizações parceiras 
estão plenamente engajadas no processo de 
sustentabilidade e na implementação dos seus 
planos de sustentabilidade. Nota-se uma certa 
maturidade do processo, o que também se 
enxerga nos níveis de confiança expressos pelos 
parceiros para atingir a sustentabilidade”. 

Além dos planos de sustentabilidade, foram 
implementadas outras ações, dependendo da 
demanda e da maturidade de cada projeto (ver os 
anexos 2 e 3 para detalhes). Entre as iniciativas de 
fortalecimento da agenda de educação, ressalta-
se o apoio a redes e movimentos institucionais e 
a organizações de advocacy. Na ausência de tais 
organizações, o IC&A apoiou o desenvolvimento 
de articulações de organizações da sociedade 
civil para esse fim.

Como resultado destes três anos do Projeto 
Legado, quatro redes foram fortalecidas e 
contribuíram para o fortalecimento de 584 
organizações e das causas da promoção da 
leitura, primeira infância e direito à educação.

Entre os resultados alcançados no processo de 
fortalecimento dos parceiros, destacam-se:

 � 90% dos parceiros utilizando o Plano de 
Sustentabilidade, com 83% de efetividade 
(em abril de 2018), segundo avaliação dos 
feedback loops.

 � Transferência do projeto Paralapracá para 
a ONG Avante concluída. A Avante já está 
continuando o trabalho diretamente com os 
municípios. 

 � Todos os parceiros selecionados para o triênio 
2016-2018 com perspectiva de continuidade, 
para 2019, dos seus projetos, que eram 
apoiados pelo Instituto C&A.

No Mapa da Transformação inicial, o 
fortalecimento dos parceiros se completava com 
uma ação de busca de novos investidores para 
os principais projetos. No seu desenvolvimento, 
surgiram dúvidas sobre se era adequado que 
essa estratégia fizesse parte do mapa, uma vez 
que demandava decisões que não dependiam 
apenas do IC&A. Ainda assim, fez-se uma análise 
dos projetos e se identificaram investidores cuja 
linha de atuação apresentava afinidade com os 
seus temas e propósitos. Um destes investidores 
foi a Fundação Itaú Social. O Programa Prazer 
em Ler (PPL) foi apresentado à Fundação, que 
prontamente manifestou seu interesse em incluí-
lo em seu portfólio, adensando assim sua atuação 
na linha de incentivo à leitura. Teve início todo 
um processo de aproximação entre a Fundação 
Itaú Social e os gestores da Rede Nacional de 
Bibliotecas Comunitárias e das Redes Locais, 
com mediação do IC&A. Houve uma intensa troca 
de experiências entre o IC&A e a Fundação, que 
decidiu alocar recursos ainda em 2018 e participar 
ativamente de um processo de cogestão do PPL 
com o IC&A. Ao final de 2018, esse processo 
estava concluído, na perspectiva do IC&A. A 
Fundação Itaú Social decidiu seguir mais um 
tempo num movimento de transição, visando a 
integração do PPL ao seu portfólio de projetos.



Um grande desafio para a implementação 
dessa estratégia foi o levantamento do que 
estava armazenado no Gesdoc, centro de 
documentação do IC&A, e o que precisava ser 
buscado em outras fontes. Só então foi possível 
fazer a seleção e organização dos documentos.

Para complementar o acervo levantado, foi 
preciso contratar e produzir um conjunto 
de avaliações, pesquisas e sistematizações. 
Foram realizadas cinco avaliações externas 
(duas no Paralapracá –uma de resultados e 
outra de impacto –, uma na Rede Nacional 
Primeira Infância, uma no Prazer em Ler e uma 
na Campanha Nacional pela Educação), três 
sistematizações e uma pesquisa acadêmica. 

O IC&A apoiou a elaboração e a publicação 
de seis livros: Educação de Alma Brasileira, 
Educação Integral para as Infâncias, Prazer em 
Ler: 10 anos de fomento à leitura literária (dois 

volumes), Expedição Leituras (sistematização 
das práticas das bibliotecas comunitárias) e 
Bibliotecas Comunitárias no Brasil: Impacto na 
Formação de Leitores (relatório da pesquisa 
realizada pelas universidades federais do Rio 
de Janeiro e de Pernambuco e pelo Centro de 
Cultura Luiz Freire).

Todos os documentos coletados, produzidos 
ao longo dos 25 anos de atuação do IC&A com 
foco na educação, foram lidos e analisados. Para 
subsidiar essas análises, foram realizados dois 
encontros. O primeiro, com o público interno 
do IC&A, teve o objetivo de esboçar uma linha 
do tempo comentada, com identificação das 
principais estratégias e características da 
atuação do IC&A e uma primeira visão dos tipos 
de documentos que deveriam compor a coleção. 
O segundo encontro, com a participação de 
stakeholders externos, destinou-se a identificar 

Produção, organização e  
disseminação de conhecimento5

“’Eu acho que esquecemos das  coisas, se não  tivermos para quem contar’,  escreve o 
senhor  Fernandes em um bilhete.  Ele guarda o papel na marmita que acabou de  esvaziar, 

remetendo-a de volta. Quem vai receber a missiva é a cozinheira Seu nome é Ila.”

Do filme Lunchbox (Índia, 2013), de Ritesh Batra



usos, públicos e critérios para a organização dos 
documentos.

Paralelamente, foi feita uma articulação com 
o Gife visando a abrigar o acervo do IC&A 
em sua base de conhecimento, o Sinapse. O 
Instituto investiu recursos no aprimoramento das 
ferramentas de armazenamento e busca e foi 
decidida a criação de uma área para Coleções 
Especiais, sendo a do IC&A a primeira a ser 
lançada.

O lançamento foi em abril de 2018, no 
Congresso do Gife, com o primeiro bloco de 
documentos já disponibilizados. Ao longo do 
ano, foram sendo acrescentados os demais 

documentos, à medida que se concluíam as suas 
análises e fichas técnicas. Novos documentos 
produzidos e finalizados ao longo de 2018 foram 
acrescentados em uma última atualização. A 
coleção continua aberta para receber novos 
documentos.

No site do IC&A, desenvolveu-se uma área 
que conta com acesso à mesma base de 
documentos, mas organizadas sob a forma de 
trilhas do conhecimento, com foco nas principais 
aprendizagens, fornecendo as condições para 
uma leitura mais estruturada do conjunto de 
documentos essenciais para a construção da 
narrativa sobre a trajetória do trabalho realizado.



Embora tenha sido chamado assim durante todo o tempo, o Projeto Legado não foi propriamente um 
projeto. Desenhou-se uma trajetória e elaborou-se o Mapa da Transformação, que orientou as definições 
estratégicas dos programas e projetos da área de Educação, Arte e Cultura. O único projeto próprio do 
Legado foi a Coleção Instituto C&A, hospedada na plataforma Sinapse do Gife.

Ao final do processo de transição de agenda, contratou-se a Indagou Pesquisa de Mercado para analisar os 
principais impactos das mudanças, especialmente sobre a imagem, identidade e reputação do IC&A.

Os resultados apresentados mostram que o modo como foi conduzida a saída dos projetos de Educação, 
de uma forma transparente e dialogada, com cuidado e respeito pelos parceiros, reforçou a identidade do 
IC&A em seus aspectos pré-definidos como aqueles que deveriam ser preservados.

Nas suas conclusões o estudo ressalta:

 � O Instituto C&A continua sendo referência no 
campo de investimento social pela forma de 
atuar, com excelência técnica, ética e respeito, 
atuante e democrático.

 � Tem um importante papel como articulador da 
rede e do fortalecimento da sociedade civil.

 � A necessidade de investimento na cadeia 
produtiva têxtil é reconhecida e a decisão 
do Instituto não apenas é respeitada, mas 
também percebida como corajosa, inovadora e 
única.

 � Um risco apontado sobre a nova agenda é o 

de a associarem à alavancagem do próprio 
negócio.

 � O processo de transição, muito bem avaliado, 
fortaleceu a imagem do Instituto C&A, 
blindando de alguma forma os riscos que a 
nova agenda suscita. 

 � O processo se tornou um case, uma inspiração.

 � Há o desejo de que o Projeto Legado se faça 
mais visível, bem como o próprio Instituto, 
que sempre foi considerado excessivamente 
discreto.

Projeto Legado:  
uma avaliação6



O processo de saída do Instituto C&A da agenda de educação foi uma oportunidade ímpar de 
aprendizagem. Possibilitou a experiência de pertencer a uma organização global e dialogar com ela a partir 
de uma trajetória diferente em muitos sentidos. Tratava-se de construir um novo IC&A, sem perder o que 
havia sido construído até ali.

Sabia-se do valor dessa construção, mas comunicar isso não era tão fácil. O momento oportuno de 
apresentação do legado para o time global aconteceu no encontro anual da C&A Foundation, em 2018, 
que reuniu em Florianópolis (SC) todo o time da organização, vindo de várias partes do mundo,. Alguns 
parceiros estiveram presentes, levando as principais aprendizagens para um diálogo com as lideranças 
presentes.

Para Giuliana Ortega, foi o momento de reconhecimento interno do valor do legado: 

“Tentávamos mostrar isso, mas não chegava na sua plenitude até a equipe 
global. Havia a dificuldade do inglês e também diferenças em nossos estilos de 
comunicação. Porém, no encontro anual, foi possível transmitir a mensagem. 
Naquele momento, ficou claro que não estávamos defendendo o tema da 
educação, mas especialmente as competências que desenvolvemos trabalhando 
com educação e que seriam úteis para qualquer agenda temática: a forma como 
aprendemos a nos relacionar com os parceiros, construindo relações de confiança 
e respeito mútuo e apoiando-os em seu desenvolvimento institucional, o trabalho 
em rede e a forma como estruturá-lo. Hoje, o global incorpora isso como patrimônio 
deles também. Nós nos sentimos orgulhosos de mostrar o valor que construímos e 
legar isso ao time global”.

Conclusão7



1. É importante pensar na sustentabilidade 
futura do projeto e da organização desde o 
início de um processo de apoio financeiro e/ou 
técnico. 

2. A gestão do conhecimento é essencial e 
seu valor fica mais evidente num momento 
de descontinuidade. A produção técnica 
dos projetos é um ativo valioso, um legado 
relevante para a própria organização e para 
outros atores, como os parceiros ou outros 
investidores.

3. Quando se tomar uma decisão pela 
descontinuidade, é importante desenvolver 
uma visão do que é possível e importante 
conquistar e/ou consolidar no período de 
transição e assegurar o prazo e o orçamento 
necessários para isso.

4. É essencial comunicar a estratégia de 
saída com clareza e objetividade a todos os 
públicos, interno e externo, e considerar não 
apenas transmitir a informação, mas garantir 
também os espaços de escuta.

5. É importante elaborar um plano de 
comunicação do processo como um todo, 
contemplando a descontinuidade, mas 
também a celebração do legado.

6. O diálogo com os parceiros executores dos 
projetos deve ser aprofundado, ampliando-
se seus espaços de participação nas 
decisões e consolidando-se os processos de 
participação e de gestão compartilhada, bem 
como a governança.

7. Os parceiros não devem ter dúvida de seu 
compromisso, como financiador, com a causa 
e do apoio a eles para uma transição sem 
rupturas.

8. Alguns campos de ação de investimento 
foram muito importantes para empoderar as 
organizações parceiras:

 � o investimento na criação de condições 
para a estruturação conjunta de redes de 
parceiros; 

 � o desenvolvimento de iniciativas de 
formação, planejadas juntamente com os 
parceiros; 

 � a prática da gestão compartilhada, 
aprofundando o modo participativo 
pelo qual as decisões já eram tomadas e 
transferindo gradativamente aquelas em 
que o investidor ainda tinha uma atuação 
mais forte.

 � o debate franco e a elaboração de um 
plano de sustentabilidade baseado num 
diagnóstico estruturado, que desse 
segurança a todos sobre os próximos 
passos;

 � o estímulo a todas as organizações 
parceiras a refletir sobre suas práticas e 
fazer dessa reflexão uma oportunidade de 
aprendizagem.

9. A confiança se constrói e se mantém 
quando fazemos e cumprimos acordos. 
Por isso, é importante ter cuidado para não 
fazer promessas que não se sabe se serão 
cumpridas.

10. Manter a prática e a coerência da 
essência da organização num contexto de 
descontinuidade é difícil, mas é possível. E a 
sua identidade sai fortalecida perante seus 
públicos, interno e externo.



ANEXO 1

CARÁTER DO CICLO 2016-2018
O Ciclo 2016-2018 era um período de transição. 
Era importante consolidar, de forma clara e 
objetiva:

 � O que seria descontinuado e como,

 � O que deveria continuar e ser preservado,

 � O que haveria de novo, que deveria ser 
construído ou fortalecido.

O resultado foi um conjunto de oito declarações 
que orientaram as ações desse ciclo e sinalizaram 
os resultados que se esperava alcançar:

1. Zelar pela integralidade do Instituto C&A, 
sendo fiel a sua essência institucional: 
mobilização da sociedade civil, fortalecimento 
das organizações e incidência em políticas 
públicas.

2. Consolidar a integração do Instituto C&A à 
C&A Foundation.

3. Construir a atuação do Instituto C&A em 
temas sociais e ambientais presentes na 
cadeia têxtil.

4. Formar a equipe em novos temas e 
desenvolver competências.

5. Contribuir e incidir na pauta de ações da C&A 
em temas de convergência com o Instituto 
C&A.

6. Explicitar/evidenciar aprendizados e 
resultados (outcomes) do Instituto C&A.

7. Planejar e monitorar a contribuição do ciclo 
para resultados de longo prazo (impacto).

8. Concluir de forma planejada e respeitosa os 
programas de educação, apoiando pessoas e 
fortalecendo atores do campo.

 

Anexos



ANEXO 2

ESTRATÉGIA 1: FORTALECIMENTO DOS PARCEIROS
Um conjunto de atividades com foco no fortalecimento dos parceiros foi desenvolvido para cada programa. 

O quadro abaixo mostra uma síntese dessas ações, e o texto a seguir detalha cada uma delas.

PROGRAMA PRAZER EM LER
A primeira estratégia de fortalecimento dos 
parceiros do Programa Prazer em Ler (PPL) 
foi a criação de condições e estímulo ao 
desenvolvimento da Rede Nacional de Bibliotecas 
Comunitárias (RNBC). Os encontros nacionais das 
bibliotecas comunitárias aconteciam anualmente 
e a ideia de criar uma instância que unisse todas 
as redes locais foi se formando. No Encontro 
Nacional do Programa Prazer em Ler, realizado em 
Brasília em 2016, os participantes, já cientes das 
mudanças previstas, solicitaram um momento em 
que eles estariam a sós, sem a presença do IC&A, 
quando discutiriam temas de interesse comum. 
O sentimento das pessoas do IC&A foi duplo: 
satisfação por ver a busca de autonomia por parte 
dos gestores das redes e insegurança quanto à 

maturidade do grupo de se lançar sem apoio dos 
assessores contratados pelo IC&A. O resultado 
foi o melhor possível, dando forma e marcando 
um passo significativo na consolidação da Rede 
Nacional de Bibliotecas Comunitárias. A partir 
daí, acelerou-se o processo de estruturação da 
rede e se realizou a transferência da gestão das 
iniciativas, que até então ficava majoritariamente 
a cargo do IC&A, para uma gestão mais 
compartilhada ou com protagonismo da RNBC. 

As ações de fortalecimento dos parceiros do 
Programa Prazer em Ler intensificaram as 
iniciativas de formação, que já vinham sendo 
desenvolvidas. A formação continuada, alinhada 
aos processos de planejamento estratégico e 
de assessoria, foi importante para o preparo 
dos gestores. Segundo os dados da pesquisa 

Programa prazer 
em ler

 � Desenvolvimento da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC).

 � Elaboração do Plano de Sustentabilidade e acompanhamento das redes 
locais.

 � Realização do Entre Redes, projeto de formação por meio do 
compartilhamento de experiências entre as redes estaduais.

 � Formação para incidência em políticas públicas

Programa de 
educação infantil

 � Planos de Sustentabilidade elaborados por cada parceiro com a 
metodologia proposta pelo Instituto C&A.

 � Paralapracá: transferência estruturada e apoio na conquista de parceiros

Programa 
educação integral

 � Planos de Sustentabilidade elaborados por cada parceiro com a 
metodologia proposta pelo Instituto C&A.



Bibliotecas Comunitárias no Brasil: Impactos 
na Formação de Leitores, as bibliotecas que 
participam do PPL apresentaram índices 
significativamente mais altos (diferença nas 
respostas maior que 25%) que as demais 
bibliotecas em quatro aspectos principais: 
organização, atividades de mediação, 
enraizamento comunitário e incidência política.

Sobre este último tema, foi desenvolvido um 
programa por meio do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc), organização que tem 
como missão “contribuir para o aprimoramento 
dos processos democráticos visando à 
garantia dos direitos humanos, mediante o 
diálogo com o cidadão e a cidadã, a articulação 
e o fortalecimento da sociedade civil para 
influenciar os espaços de governança nacional 
e internacional e a consciência da sociedade”. 
Foram 12 anos entre a Portaria Interministerial 
n° 1.442, de 2006, que instituiu as diretrizes 
para uma política pública de livro e leitura no 
país, e a aprovação no Congresso Nacional 
do Projeto de Lei n° 7.752/2017, que instituiu a 
Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE), em 
maio de 2018. O desafio para a construção dos 
planos estaduais e municipais exigia uma atuação 
qualificada das redes locais, que assegurasse a 
sua qualidade e eficácia, especialmente sob dois 
aspectos: o conceito da literatura como direito 
humano e a garantia dos recursos necessários à 
implementação dos planos.

Também foi desenvolvido um projeto 
de aprendizagem por meio de troca de 
conhecimento entre as redes, o Entre Redes.

O objetivo do Entre Redes foi ampliar o potencial 
formativo das redes locais, com base no 
compartilhamento de saberes construídos ao 
longo da participação no Programa Prazer em Ler. 
Cada rede local elaborou um autodiagnóstico, 
supervisionado pelo IC&A por meio de seus 
assessores, e informou sua demanda de 
formação, considerando os eixos orientadores 
de atuação do Prazer em Ler: Acervo, Espaço, 
Mediação de Leitura, Gestão Compartilhada, 
Enraizamento Comunitário, Mobilização 
de Recursos, Comunicação e Visibilidade, 
Articulação e Incidência Política. Também 
informaram os temas de formação para os quais 
dispunham de experiências e aprendizagens que 

poderiam ser compartilhadas. Teceu-se assim 
uma rede de oferta e demanda por formação. As 
redes identificaram seus participantes com maior 
potencial de atuação como formadores. Eles 
receberam orientações e apoio dos assessores 
do Prazer em Ler e iniciaram o seu trabalho como 
formadores.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL
O principal parceiro do Programa de Educação 
Infantil era a Avante – Educação e Mobilização 
Social, ONG responsável pela implementação do 
Programa Paralapracá.

O Paralapracá visa contribuir para a melhoria 
da qualidade do atendimento às crianças 
na educação infantil, com vistas ao seu 
desenvolvimento integral, por meio da formação 
continuada para redes municipais. Foi lançado em 
2010 como um projeto do Programa de Educação 
Infantil do Instituto C&A, originalmente focado 
na Região Nordeste. Desde então, chegou a dez 
municípios, em dois ciclos de implementação. No 
primeiro ciclo, entre 2010 e 2012, foi desenvolvido 
nas cidades de Campina Grande (PB), Caucaia 
(CE), Feira de Santana (BA), Jaboatão dos 
Guararapes (PE) e Teresina (PI). No segundo 
ciclo, de 2013 a 2017, abrangeu os municípios de 
Camaçari (BA), Maceió (AL), Maracanaú (CE), 
Natal (RN) e Olinda (PE). Em 2015, o Programa 
Paralapracá tornou-se metodologia reconhecida 
pelo Guia de Tecnologias Educacionais do 
Ministério da Educação (MEC), ganhando caráter 
nacional. 

A descontinuidade da parceria no Paralapracá 
já vinha sendo discutida entre o IC&A e a Avante 
antes mesmo da decisão de mudança na agenda 
de investimento do Instituto, em razão do final do 
ciclo de investimentos e do grau de maturidade do 
projeto e da sua gestão pela Avante.

Imaginou-se que a transferência do projeto, com 
suas metodologias, materiais e experiências, 
para a Avante seria a forma mais natural de dar 
sequência a ele. 

Respeitando os princípios do Projeto Legado, de 
consolidar resultados, assegurar a continuidade 
dos processos e fortalecer os parceiros e o 
campo da educação, a opção estratégica foi a 



de transferir o Paralapracá para a Avante até 
o final de 2017, como já tinha, inclusive, sido 
sugerido quando da inscrição do projeto no 
Guia de Tecnologias Educacionais do MEC. Era 
preciso assegurar as condições mínimas para 
que a organização conseguisse levar adiante as 
transformações propostas de maneira integrada e 
responsável. 

O processo não era muito simples, pois havia uma 
série de ajustes jurídicos a providenciar e questões 
de autoria a serem respeitadas, além do esforço 
de comunicação a ser empreendido e da busca de 
apoio dos municípios.

Nesse sentido, já vinham sendo desenvolvidas 
ações que visavam a construção de um modelo 
de atuação mais viável, a custos menores 
para os municípios. Uma dessas ações foi o 
desenvolvimento de um ambiente de Educação 
à Distância, inovador e plenamente ajustado aos 
conceitos e ao modelo de atuação do Paralapracá. 

Entre 2013 e 2015, o Paralapracá passou por um 
processo de avaliação externa que apontou uma 
série de resultados interessantes. Entre eles, “o 
fortalecimento em diversos aspectos da política 
municipal de educação infantil, prestigiando mais 
esta etapa relacionada ao ensino fundamental, e a 
valorização do papel do coordenador pedagógico 
como formador e propositor das estratégias 
pedagógicas das escolas”. 

Além disso, a avaliação mostrou que “diversas 
práticas foram apropriadas pelas professoras, 
com destaque para a oferta de múltiplas 
experiências às crianças e a tematização das 
práticas”.

Por outro lado, a avaliação externa também 
revelou que características específicas de cada 
rede municipal tiveram importante influência 
sobre o alcance dos resultados, tais como a 
organização e as condições estruturais de cada 
rede e de suas escolas e as condições de transição 
política durante mudanças de gestão. 

Ao longo do ano de 2018, realizou-se uma nova 
avaliação, com foco nos impactos, ouvindo 
as famílias das crianças que participaram do 
Paralapracá. 

Uma das conclusões mais relevantes foi a 
declaração da empresa contratada para 
realizá-la, a Plano CDE: “Podemos afirmar 
que as crianças oriundas de pré-escolas 
trabalhadas pelo Paralapracá chegam ao ensino 
fundamental com mais de um ano e meio à 
frente no desenvolvimento de sua curiosidade, 
criatividade, abertura a situações diferentes etc. 
em comparação com colegas de escola com perfil 
sociodemográfico semelhante”. 

Estas conclusões qualificavam o projeto e 
geraram uma expectativa de que a Avante teria 
argumentos concretos para buscar o apoio 
dos municípios. O resultado foi o interesse dos 
municípios, dispostos a implementar o projeto, 
mas sem recursos para fazê-lo. Era preciso que a 
Avante conseguisse apoio financeiro de terceiros.

O contexto econômico do País praticamente 
inviabilizava a contratação do projeto pelos 
municípios. Foram necessários alguns ajustes 
que permitissem parcerias para a implementação 
parcial dos módulos, flexibilizando suas atividades 
e seus custos.



ANEXO 3

ESTRATÉGIA 2: FORTALECIMENTO DAS AGENDAS
Um conjunto de atividades com foco no fortalecimento das agendas foi desenvolvido para cada programa. 

O quadro abaixo mostra uma síntese dessas ações, e o texto a seguir detalha cada uma delas.

PROGRAMA PRAZER EM LER
O desenvolvimento da Rede Nacional de 
Bibliotecas Comunitárias e o apoio para a 
realização de suas iniciativas de incidência 
nas políticas públicas do livro e da leitura 
representaram um esforço significativo para 
fortalecimento da agenda.

Essa atuação foi fortalecida com o apoio decisivo 
do IC&A para a criação da Rede Leitura e Escrita 
de Qualidade para Todos (LEQT).

Com sede em São Paulo e abrigada no Gife, a 
Rede LEQT tem como missão contribuir para o 
desenvolvimento democrático da cultura escrita 
no Brasil, por meio de ações coordenadas e 
cooperativas entre o poder público e a sociedade 
civil, de modo a superar a fragmentação e a 
descontinuidade nas políticas e programas de 
promoção da leitura e a obter maior e melhor 
impacto.

Pela primeira vez, no âmbito do Gife, uma rede 
temática incluiu, além dos atores tradicionais, 
investidores sociais associados ao Gife, um 
conjunto de representantes de organizações 
sociais, setor público, academia, produção 
editorial, bibliotecários, autores e leitores. Um 
recurso semente foi aplicado na rede pelo 
Instituto C&A e pela Fundação Itaú Social para 

a constituição de um fundo que desse fôlego ao 
trabalho inicial. Além disso, o IC&A participou, 
desde o início, como componente do Grupo 
Gestor da LEQT.

A Rede LEQT dividiu sua atuação inicial em duas 
frentes principais: o Grupo de Trabalho (GT) 
Indicadores, que tem como objetivo identificar, 
formular e divulgar indicadores comuns para a 
avaliação de práticas de promoção de leitura 
realizadas pelos seus membros e dos próprios 
esforços da LEQT; e o GT Território, que é 
responsável pelo desenvolvimento de uma ação 
coletiva inovadora em Nova Iguaçu (RJ). Era 
a primeira vez que uma rede temática do Gife 
executava uma ação direta em um território. 
Como fruto dessa articulação, foi inaugurada, em 
dezembro de 2018, a Biblioteca Campo Belo, em 
Nova Iguaçu.

Para 2019, foram acrescentadas duas novas 
frentes: advocacy e fortalecimento institucional. 
Por meio da advocacy busca-se construir e 
sistematizar conhecimento para desenvolver 
ações de advocacy, monitorar o primeiro ano do 
governo federal, emitir posicionamento diante 
de políticas públicas e definir focos técnicos e 
específicos, como, por exemplo, incluir bibliotecas 
como item de investimento no artigo 18 da Lei 
Rouanet.

Programa prazer 
em ler

 � Fortalecimento da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC)

 � Constituição da Rede Leitura e Escrita de Qualidade para Todos (LEQT)

Programa de 
educação infantil

 � Apoio ao fortalecimento do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 
Brasil (MIEIB)

 � Apoio à Rede Nacional pela Primeira Infância (RNPI)

Programa 
educação integral

 � Apoio a organizações de advocacy: Campanha Nacional pela Educação, 
Ação Educativa e Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca).



Já os objetivos das ações de fortalecimento 
institucional serão os de articular as atividades dos 
grupos de trabalho de comunicação, governança 
e sustentabilidade e elaborar um Plano de 
Captação de Recursos para projetos específicos 
(Plataforma Indicadores e ações no Território). 

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E EDUCAÇÃO INTEGRAL
No caso dos programas de Educação Infantil 
e Educação Integral, a atuação com foco no 
fortalecimento da agenda se deu por meio do 
apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento de 
organizações de advocacy que já atuam nas áreas 
ou à criação dessas articulações.

O apoio a organizações já atuantes se deve ao fato 
de que essas organizações já têm uma história e 
são reconhecidas como legítimas no seu campo 
de atuação. Na sua ausência, o IC&A apoiou 
o desenvolvimento de novas articulações de 
organizações da sociedade civil.

Entre as organizações já atuantes que o IC&A 
apoiou, pode-se citar a Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação (Campanha). Surgida 
em 1999 e hoje considerada a articulação mais 
ampla e plural no campo da educação no Brasil, 
a Campanha se constitui numa rede que articula 
centenas de grupos e entidades distribuídas por 
todo o país, incluindo comunidades escolares, 
movimentos sociais, sindicatos, organizações 
não governamentais nacionais e internacionais, 
fundações, grupos universitários, estudantis, 
juvenis e comunitários, além de milhares de 

cidadãos que acreditam na construção de um 
país justo e sustentável por meio da oferta de 
uma educação pública de qualidade. Sua missão 
é atuar pela efetivação e ampliação das políticas 
educacionais para que todas as pessoas tenham 
garantido seu direito a uma educação pública, 
gratuita, inclusiva, laica e de qualidade no Brasil. 

No âmbito do Projeto Legado, desenvolveu-se 
uma avaliação da organização.

Da mesma forma, a Ação Educativa, uma 
organização nascida em 1994, tem como 
missão “promover direitos educativos, culturais 
e da juventude, tendo em vista a promoção da 
democracia, da justiça social e da sustentabilidade 
socioambiental no Brasil”. É reconhecida como um 
importante espaço de apoio ao desenvolvimento 
de movimentos e organizações no seu campo 
de atuação, além de produzir metodologias e 
materiais para a formação de lideranças sociais.

Como novas articulações orientadas para a 
defesa das causas da educação, podem ser 
citadas a Rede Nacional pela Primeira Infância 
(RNPI) e a Associação de Jornalistas de Educação 
(Jeduca).

Como resultado destes três anos do Projeto 
Legado, quatro redes foram consolidadas e 
contribuíram para o fortalecimento de 584 
organizações. (200 da RNPI, 109 da RNBC, 65 
da LEQT e 210 da Campanha) e das causas da 
promoção da leitura, primeira infância e direito à 
educação. 



Legado da Educação

www.legadodaeducacao.com.br

Instituto C&A


