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IMPLICAÇÕES PARA O REGIME DE COLABORAÇÃO: UMA 

ANÁLISE DAS FORMAS DE COLABORAÇÃO NO 

PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO FLUMINENSE 

 

 

 
RESUMO 

 

Esta tese trata de questões que envolvem o regime de colaboração enquanto preceito 

constitucional e condição para instituição do Sistema Nacional de Educação, 

notadamente a regulamentação do referido preceito e a explicitação de sua finalidade. O 

regime de colaboração, cuja materialidade se insere nos embates e nas contradições do 

Pacto Federativo, está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil 

(1988). Os planos de educação de estados e municípios, aos quais se impôs a 

necessidade de ajuste face ao novo Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei 

Federal n.º 13.005/14, deveriam definir as formas de colaboração com vista ao 

cumprimento das metas neles fixadas. A presente tese parte, então, da premissa de que 

não é possível compreender o regime de colaboração e sua manifestação nos planos de 

educação sem compreender a dinâmica federativa do Brasil. Para que essa compreensão 

seja efetivada, fez-se necessário apreender o papel do Estado na formulação de políticas 

públicas. O foco do estudo, portanto, reside exatamente na análise do Plano Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro e da Versão Preliminar de adequação ao Plano Nacional de 

Educação, tendo em vista a materialização do planejamento de formas de colaboração 

que pudessem se constituir como regime de colaboração. Tornou-se importante 

compreender como se considerou o regime de colaboração entre os entes federados no 

planejamento da educação fluminense, tanto em seu planejamento à luz do Plano 

Nacional de Educação 2001-2010, quanto na adequação ao Plano Nacional de Educação 

2014-24. O planejamento realizado à luz do PNE 2001-10 é o que se configura no 

PEE/RJ 2009-19, em vigor no território fluminense até a tessitura final desta tese. 

Procurou-se examinar se as metas e/ou as estratégias de ação constantes nos 

relacionados documentos apontam para a necessidade de colaboração entre os entes 

federados. A investigação, de caráter qualitativo, lastreada no método dialético, foi feita 

mediante análise de conteúdo, cujas categorias foram definidas ao longo da pesquisa 

empírica, em sintonia com o quadro teórico. Nesse caminho metodológico, a principal 

autora foi Bardin. De forma complementar, procuraram-se, também, documentos que 

pudessem apresentar dados que desvelassem ideias dos sujeitos envolvidos em algum 

momento do processo de elaboração dos documentos selecionados para análise. Para 

isso, recorreu-se a vídeos disponíveis na internet, bem como àqueles captados em 

reuniões, seminários, fóruns, congressos etc. Os documentos do planejamento da 

educação fluminense não expressam elementos que possam garantir formas de 

colaboração para a materialização da organização dos sistemas de ensino em regime de 

colaboração. 

 

Palavras-chave: Regime de colaboração; política educacional; planos de educação. 
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IMPLICATIONS POUR LE SCHEMA DE COLLABORATION: UNE 

ANALYSE DES FORMES DE COLLABORATION DANS LA PLANIFICATION 

DE L'EDUCATION FLUMINIENNE 

 

SOMMAIRE 

 

Cette thèse traite de questions qui impliquent le régime de collaboration comme 

précepte constitutionnel et condition pour l'institution du système éducatif national, en 

particulier la réglementation de ce précepte et l'explication de son but. Le régime de 

collaboration, dont la matérialité fait partie des conflits et des contradictions du Pacte 

fédératif, est prévu dans la Constitution de la République fédérative du Brésil (1988). 

Les plans d'éducation des États et des municipalités, qui devaient être adaptés au 

nouveau Plan national d'éducation établi par la loi fédérale 13 005/14, devraient définir 

les formes de collaboration en vue d'atteindre les objectifs fixés . La présente thèse part 

du principe qu'il n'est pas possible de comprendre le régime de collaboration et sa 

manifestation dans les plans d'éducation sans comprendre la dynamique fédérative du 

Brésil. Pour que cette compréhension ait lieu, il est devenu nécessaire de saisir le rôle de 

l'Etat dans la formulation des politiques publiques. L'étude se concentre donc 

précisément sur l'analyse du plan d'éducation publique de Rio de Janeiro et sur la 

version préliminaire de l'adaptation au Plan national d'éducation, afin de matérialiser la 

planification de formes de collaboration qui pourraient constituer un régime de 

collaboration. Il est devenu important de comprendre comment le régime de 

collaboration entre entités fédérées dans la planification de l'éducation à Rio de Janeiro 

a été envisagé, tant dans sa planification à la lumière du Plan national d'éducation 2001-

2010, que dans l'adéquation du Plan national d'éducation 2014-24. La planification 

réalisée à la lumière de PNE 2001-10 est ce qui est configuré dans PEE / RJ 2009-19, en 

vigueur sur le territoire de Rio de Janeiro jusqu'à la tessiture finale de cette thèse. Nous 

avons cherché à examiner si les objectifs et / ou les stratégies d'action contenus dans les 

documents connexes montraient la nécessité d'une collaboration entre les entités 

fédérées. La recherche, de nature qualitative, soutenue par la méthode dialectique, a été 

faite à travers l'analyse de contenu, dont les catégories ont été définies tout au long de la 

recherche empirique, en harmonie avec le cadre théorique. De cette manière 

méthodologique, l'auteur principal était Bardin. Complémentairement, nous avons 

également recherché des documents qui pourraient présenter des données qui 

révéleraient des idées des sujets impliqués à un moment donné dans le processus de 

préparation des documents sélectionnés pour l'analyse. Pour cela, nous avons utilisé des 

vidéos disponibles sur Internet, ainsi que celles rassemblées lors de réunions, 

séminaires, forums, conférences, etc. Les documents de planification de l'éducation à 

Rio n'expriment pas des éléments pouvant garantir des formes de collaboration pour la 

matérialisation de l'organisation des systèmes d'enseignement en collaboration. 

 

Mots-clés: régime de collaboration; politique éducative; plans d'éducation. 
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IMPLICATIONS FOR THE COLLABORATION SCHEME: AN ANALYSIS OF 

THE FORMS OF COLLABORATION IN THE PLANNING OF FLUMINAN 

EDUCATION 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with questions that involve the collaboration regime as constitutional 

precept and condition for the institution of the National Education System, especially 

the regulation of said precept and the explanation of its purpose. The regime of 

collaboration, whose materiality is part of the conflicts and contradictions of the 

Federative Pact, is foreseen in the Constitution of the Federative Republic of Brazil 

(1988). The education plans of states and municipalities, which were required to adjust 

to the new National Education Plan, established by Federal Law 13,005 / 14, should 

define the forms of collaboration with a view to meeting the goals set therein . The 

present thesis starts from the premise that it is not possible to understand the 

collaboration regime and its manifestation in the education plans without understanding 

the federative dynamics of Brazil. For this understanding to take place, it became 

necessary to grasp the role of the State in the formulation of public policies. The focus 

of the study, therefore, lies precisely in the analysis of the Rio de Janeiro State 

Education Plan and the Preliminary Version of the adaptation to the National Education 

Plan, in order to materialize the planning of forms of collaboration that could constitute 

a regime of collaboration. It became important to understand how the collaboration 

regime between federated entities in the planning of Rio de Janeiro's education was 

considered, both in its planning in the light of the National Education Plan 2001-2010 

and in the adequacy of the 2014-24 National Education Plan. The planning carried out 

in the light of PNE 2001-10 is what is configured in PEE / RJ 2009-19, in force in the 

territory of Rio de Janeiro until the final tessitura of this thesis. We sought to examine 

whether the goals and / or strategies of action contained in related documents point to 

the need for collaboration among federated entities. The research, of a qualitative 

nature, backed by the dialectical method, was made through content analysis, whose 

categories were defined throughout the empirical research, in harmony with the 

theoretical framework. In this methodological way, the main author was Bardin. 

Complementarily, we also searched for documents that could present data that would 

reveal ideas of the subjects involved at some point in the process of preparing the 

documents selected for analysis. For this, we used videos available on the Internet, as 

well as those gathered at meetings, seminars, forums, conferences, etc. The planning 

documents of education in Rio do not express elements that can guarantee forms of 

collaboration for the materialization of the organization of teaching systems in 

collaboration. 

 

Keywords: Collaboration regime; educational politics; education plans.  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

A presente tese foi desenvolvida no âmbito da linha de pesquisa  Políticas, 

Educação, Formação e Sociedade (PEFS) do Programa de Pós-graduação em Educação 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (POSEDUC/FEUFF). 

A proposta inicial do projeto de pesquisa submetido ao POSEDUC era o estudo sobre o 

impacto da compreensão dos termos educação e ensino na formulação do Sistema 

Nacional de Educação (SNE). A esse debate, acrescentaram-se a regulamentação e o 

propósito do regime de colaboração diante do SNE, o que se tornou o principal foco 

desta análise. 

Durante o curso de mestrado, quando se analisou o processo de elaboração 

de um Plano Municipal de Educação (PME) (TEIXEIRA, 2012), surgiu a motivação 

para desenvolver a presente pesquisa. Na referida dissertação, algumas questões 

suscitaram a necessidade de melhor compreender as formas de relação entre os sistemas 

de ensino, especificamente no que tange à efetivação do tão propalado regime de 

colaboração. Essas questões não foram investigadas tampouco discutidas em razão da 

delimitação do objeto e também do exíguo tempo para a realização de uma pesquisa de 

mestrado. Dessa forma, como algumas reflexões desenvolvidas nesta tese se originaram 

daquele momento, utilizam-se excertos daquele texto considerados importantes para 

que, com base neles, continuassem os questionamentos anteriormente iniciados. 

De uma trajetória construída pela passagem em diferentes espaços na 

educação pública, a experiência como gestora do Sistema de Educação Municipal de 

Rio Bonito, um dos municípios do estado do Rio de Janeiro, foi a que mais contribuiu 

para a reflexão sobre o tema. Essa atividade laboral coincidiu com o ingresso no curso 

de doutorado do POSEDUC, em 2013, e ajudou, em grande medida, a perceber aspectos 

diretamente ligados às relações entre os diferentes âmbitos de governo. Tais aspectos, 

como os convênios realizados entre município-estado e município-governo federal, 

permitiram uma aproximação com o termo regime de colaboração sob a ótica da gestão. 

Tal trajetória é marcada pela interface política e educação, a qual torna um 

pouco mais complexo o ato de pesquisar, embora disponibilize um leque de 

possibilidades que, ancoradas nas experiências, permite uma reflexão mais próxima à 

realidade. As questões municipais, sobretudo as políticas educacionais no âmbito 
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municipal, sempre chamaram a atenção, pois a importância do município no arranjo 

federativo brasileiro é algo instigante. Logo, nesta tese, pensar sobre a educação 

fluminense também foi um desafio, porque, ainda que o foco não tenham sido os 

documentos dos municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro, foi 

imprescindível pensar sobre eles para também pensar sobre formas e regime de 

colaboração. 

Desde a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 

5 de outubro de 1988 (CRFB/88), os municípios têm se movimentado em direção ao 

fortalecimento da autonomia que, consagrada na Carta Magna, determinou-os como 

entes federados da República do Brasil. Até então, em todos os aspectos, a relação do 

município com os demais entes federados do Brasil era de subordinação. Nessa 

evolução doutrinária e de certo modo de apropriação desse princípio, a autonomia, que 

não é algo a ser dado ou retirado, seria exercida na prática da própria administração 

política, jurídica e técnica do munícipio. Em relação à educação, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN/96), deixou 

facultativa aos municípios a tarefa de criar sistemas de ensino próprios. 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: I – organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 

integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; II – 

exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; III – baixar normas 

complementares para o seu sistema de ensino; IV – autorizar, credenciar e 

supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; V – oferecer a 

educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 

quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 

único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema 

estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. 

(BRASIL, 1996) 

As responsabilidades definidas para os municípios pela CRFB/88 e pela 

LDBEN/1996 indicam a importância das políticas educacionais locais no gerenciamento 

e no planejamento de sua própria realidade. Mesmo que em regime de colaboração, 

como preconiza o Art. 211 da CRFB/88, os municípios teriam muitos desafios solitários 

a superar. 
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O exercício do cargo de Secretária Municipal de Educação de Rio Bonito 

durante dois anos e meio parece merecer ênfase. Não só porque a educação é 

socialmente referendada como pilar a ser fortalecido para a sociedade brasileira, mas 

também porque esse agente político teria que se adaptar às exigências da legislação que 

legitimou o município como um ente federado autônomo e porque, nessa experiência de 

gestão, manteve-se contato com o Programa de Ações Articuladas (PAR) de maneira 

muito direta. 

No município de Rio Bonito, região metropolitana do RJ, assumida a pasta 

em 2013, o PAR precisava ser imediatamente atualizado e concluído, situação que 

propiciou o esclarecimento de muitas questões que giram em torno do relacionamento 

do município com o governo federal. Investigar o regime de colaboração nessas 

circunstâncias passou a ser um desafio ainda mais conflituoso, porém os movimentos de 

diálogo para concluir o preenchimento do PAR deram um significado importante para a 

organização do sistema de ensino de Rio Bonito. Esse instrumento permitiu, em uma 

medida considerável, sistematizar as informações sobre a educação no município e, 

ainda, sistematizar o planejamento do sistema de ensino. Ademais, esclareceu que a 

relação com o governo federal era de subordinação, embora velada pelo discurso da 

colaboração. Na verdade, se ―colaborasse‖ para garantir a efetivação do planejamento 

traçado pelo governo federal, o munícipio não perderia as vantagens financeiras e 

estruturais dele advindas. 

Outras questões, não menos importantes, fazem parte da construção do 

interesse pelo objeto estudado. Em 2015, a pesquisadora passou a fazer parte da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação
1
, tornando-se coordenadora do Comitê 

Rio. Nessa condição, compôs o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro e 

participou, com mais proximidade, de debates sobre a educação fluminense. Até então, 

sua participação e experiência eram mais voltadas ao âmbito municipal (TEIXEIRA, 

2012). Nessa ótica, aproximou-se mais e melhor das questões relativas à educação do 

território fluminense e compreendeu não só como as políticas educacionais impactavam 

o município de Rio Bonito, onde sempre trabalhou, mas também como impactavam os 

demais. Ora, por exemplo, não só Rio Bonito sofreria com a falta de um Plano Estadual 

                                                           
1
 Para saber mais, acesse o site: http://campanha.org.br/. 
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de Educação (PEE) (TEIXEIRA, 2012) e, mais recentemente, com a ausência do 

PEE/RJ 2009-19, adequado ao Plano Nacional de Educação (PNE) em vigor. 

A proposta inicial deixou de ser central ao longo do percurso investigativo, 

mas passou a ser um importante elemento na definição do caminho a percorrer para a 

elaboração da tese e a contribuir para a definição do objeto de estudo. Naquele 

momento, partia-se da ideia de que o propósito do regime de colaboração, tal como 

encontrado no Art. 211 da CRFB/88, poderia não estar esclarecido entre os diferentes 

sujeitos que planejam a educação brasileira. Isto porque o Sistema Nacional de 

Educação, e não um Sistema Nacional de Ensino, está em processo de instituição. 

Seria impossível planejar tampouco regulamentar o regime de colaboração 

elencado enquanto forma de organização do Estado, considerando as diferenças 

materiais que os conceitos de educação e de ensino exprimem. A ausência de 

regulamentação poderia não ter sido forjada apenas por problemas políticos. Já a falta 

de esclarecimento de um propósito definido para o regime de colaboração, por exemplo, 

pareceu ser outro problema robusto. 

Nesta análise, os conceitos de ensino e de educação estão doutrinados na 

LDBEN/96 não só porque aparecem claramente em seu Art. 1º: 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. § 1º Esta Lei disciplina a 

educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio 

do ensino, em instituições próprias. § 2º A educação escolar deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. (BRASIL, 1996) 

Mas também porque aparecem, de modo claro, ao longo de seu texto, 

inclusive repetindo, em seu Art. 8º, fidedignamente, o que determina o Art. 211 da 

CRFB/88: ―A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino‖ (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996). 

Em síntese, educação e ensino não poderiam ser tratados como sinônimos, 

principalmente no planejamento e no direcionamento da regulamentação do regime de 

colaboração. Nesse sentido, como pressuposto, o movimento em relação à instituição do 

Sistema Nacional não deveria ter em vista a educação e sim o ensino, afinal ―aquilo que 
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caracteriza o movimento em seu conjunto não é tanto o objeto (a natureza), mas o 

modo de abordá-lo (a razão)‖ (BOBBIO; BOVERO, 1994, p. 16). 

De acordo com diferentes autores citados em pesquisa anterior (TEIXEIRA, 

2012), não existe um SNE no Brasil. Primeiro, porque a construção de mecanismos para 

ordenar o sistema é inviabilizada desde a década de 1930 (DIDONET, 2005; 

LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOCHI, 2006; DOURADO, 2011). Segundo, porque a 

construção de um sistema de educação requer a prática intencional comum, o que parece 

ser muito difícil numa sociedade de classes (SAVIANI, 1981). E terceiro, porque, até o 

presente momento, não se regulamentou o regime de colaboração preconizado na 

CRFB/88 (CURY, 2011). 

A origem de um sistema educacional está condicionada a uma teoria 

educacional que possibilite a reflexão sobre os caminhos necessários para alcançar 

determinados objetivos que tornem possível a atividade comum intencional (SAVIANI, 

1981; OLIVEIRA, 2011). 

No Brasil, existem os sistemas estaduais, os sistemas municipais, o sistema 

federal e o sistema de ensino do Distrito Federal. O texto constitucional de 1988 

preconiza que o sistema federal de ensino será organizado pela União, enquanto os 

demais sistemas, pelos estados, Distrito Federal e municípios. Há uma peculiaridade em 

relação à União, já que, devido a seu caráter soberano, também recebe a atribuição de 

assistir técnica e financeiramente os estados, os municípios e o Distrito Federal. 

O texto constitucional ainda delega à União a ―função redistributiva e 

supletiva‖ no que diz respeito à matéria educacional. Essa atribuição é justificada 

(também no texto) pelo objetivo de ―garantir equalização de oportunidades educacionais 

e padrão mínimo de qualidade do ensino‖ (Art. 211-CRFB/88) a toda República 

Federativa. 

Os sistemas de ensino municipais devem ser organizados para atuar com 

prioridade no ensino fundamental e na educação infantil. Já os sistemas de ensino dos 

estados e do Distrito Federal devem ser organizados para atuar com prioridade no 

ensino fundamental e no ensino médio (BRASIL, 1988). 
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No Art. 211 da CRFB/88, enfatiza-se a palavra prioritariamente para se 

referir à abrangência de atuação dos entes federados. Essa palavra também parece 

reforçar o objetivo da lei em relação à universalização do ensino obrigatório. Ou seja, os 

entes federados terem prioridade sobre uma ou outra etapa da educação brasileira não 

significa limitarem-se a elas. A prioridade não pode ser justificativa para a omissão. O 

parágrafo 4º do Art. 211 da CRFB/88, que sofreu alteração com a Emenda 

Constitucional n.º 59 de 11 de novembro de 2009 (EC n.º 59/2009), antecipou esse 

possível problema e ordenou que ―§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, 

de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório‖. 

Ao se atribuir à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal a 

função da definição das formas de colaboração quando seus sistemas de ensino fossem 

organizados, a CRFB/88 preconizou a possibilidade de um ente federado exercer o 

papel (prioritário) do outro. Para isso, é preconizada, também, a necessidade de um 

planejamento da educação em âmbito nacional. 

Nesse planejamento, dever-se-ia materializar como cada sistema de ensino 

do Brasil colaboraria com os demais. Desse modo, seria possível desconstituir a forma 

segmentada como a organização do ensino e da educação se apresenta atualmente. A 

articulação entre os diferentes sistemas existentes no Brasil, realizada por meio da 

materialização de um planejamento que contemplasse a colaboração, tornaria possível 

um SNE. 

Essa discussão ainda está em andamento, tendo em vista que o regime de 

colaboração ainda não foi regulamentado e o texto lançado pelo Ministério da Educação 

(MEC) para instituir o SNE ainda está sob consulta pública e análise. Existem, como 

realidade no País, diferentes sistemas de ensino que, ao menos em tese, ordenam-se com 

base em seus respectivos planos de educação (SAVIANI, 2014).  

O relacionamento entre essas três esferas é tão complexo que abarca anos de 

debate. Especificamente, no caso da educação (tratada como política pública e como 

direito social), o regime de colaboração (termo constitucional) não só não consegue 

simplificar ou resolver as tensões existentes sobre a educação brasileira, como se torna 

mais um elemento de discussão e controvérsias. A influência de políticas externas, 
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potencializadas pelo fenômeno da globalização, instiga novas formas de 

relacionamento. Parece que é preciso convergir para que essas novas formas ativem o 

regime de colaboração, cujo propósito seria construído em razão das necessidades 

oriundas do próprio relacionamento entre os entes federados, com foco nos sistemas de 

ensino. 

A organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração ainda 

carece de elementos para se efetivar. O termo regime de colaboração ganhou notória 

centralidade no debate sobre o processo de elaboração do PNE 2014-24. De uma 

importante parte do processo de elaboração da referida lei, denominada II Conferência 

Nacional de Educação (II CONAE), destacam-se os documentos que, de certa forma, 

aproximam-se do consenso produzido. A II CONAE se iniciou a datar da Portaria 

Ministerial n.º 1.410, de 3 de dezembro de 2012
2
, e, a partir dela, produziram-se e 

publicaram-se o Documento Referência, o Documento Base e o Documento Final. 

O Documento Referência (CONAE, 2014), aprovado pelo Fórum Nacional 

de Educação (FNE), foi instrumento disparador dos debates sobre o planejamento da 

educação para uma década. Esse documento foi submetido às Conferências de 

Educação, preparatórias e livres, municipais e/ou intermunicipais, do Distrito Federal e 

estaduais. Esse debate resultou na sistematização do Documento Base, feita pela 

Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização do FNE
3
. 

O Documento Base se desdobrou em dois volumes com critério de 

participação. No Volume I, estão as emendas (aditivas, supressivas ou substitutivas), 

com mesmo teor, oriundas de cinco ou mais estados/Distrito Federal, ou seja, aprovadas 

em cinco ou mais conferências estaduais, consideradas passíveis de destaque. No 

                                                           
2 A Portaria Ministerial n.º 1.410, de 3 de dezembro de 2012 (PM 1.410/12), convocou a II CONAE para os dias 17 a 21 de 
fevereiro de 2014, prazo que, no entanto, foi postergado. O Projeto de Lei n.º 8.035, de 20 de dezembro de 2010 (PL n.º 8.035/10), 

cuja proposta era instituir o Plano Nacional de Educação para o decênio de 2011 a 2020, ainda estava em processo de debate. Por 

isso, a Portaria n.º 232, de 14 de março de 2014, com respaldo na Resolução n.º 2/2014 do Fórum Nacional de Educação (FNE), 
definiu nova data para a etapa final da II CONAE, que acabou sendo realizada de 19 a 23 de novembro, em Brasília. A PM n.º 

1.410/12 definia que a II CONAE seria precedida pelas conferências distrital, municipais e estaduais, sendo facultativa aos 

municípios a organização de conferências intermunicipais. O PL n.º 8.035/10 foi aprovado em 25 de junho de 2014 e promulgado 
em 26 de junho de 2014. A versão preliminar do Plano Estadual de Educação do estado do Rio de Janeiro informa, no seu texto de 

introdução, que o processo de adequação do PEE ao PNE se iniciou em julho e foi amplamente debatido, inclusive socializado aos 

92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Como Secretária Municipal de Educação de Rio Bonito/RJ à época, afirma-se que tal 
documento nunca foi enviado. Uma técnica da SASE foi a Rio Bonito para intervenção sobre o Plano Municipal de Educação 

(PME) em relação ao PNE. Sobre esse aspecto, sugere-se a leitura do artigo Colaboração ou coação? A rede de assistência para a 

elaboração dos Planos Municipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, de Najjar, Morgan e Mocarzel (2017). 
3
 O FNE é direcionado por Regimento Interno. Nele, em seu Art. 19, consta que ―São Comissões Permanentes do FNE: a Comissão 

Especial de Monitoramento e Sistematização – CEMS e a Comissão Especial de Mobilização e Divulgação – CEMD, com 

atribuições definidas neste Regimento‖. Disponível em: http://fne.mec.gov.br/images/pdf/RegimentoFNEagosto2014.pdf. Acesso 
em: 12 jan. 2016. 

http://fne.mec.gov.br/images/pdf/RegimentoFNEagosto2014.pdf%3c
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Volume II, estão as emendas oriundas de menos de cinco conferências 

estaduais/distrital. Esse Documento Base foi debatido na etapa nacional da CONAE 

entre os dias 19 e 23 de novembro de 2014. O Documento Final, a sistematização do 

debate direcionado pelo Documento Base, expressa o consenso da República Federativa 

do Brasil em termos de planejamento da educação brasileira. 

O regime de colaboração aparece com protagonismo em todos os 

documentos da CONAE 2014. Primeiro, porque não é uma preocupação recente, já que 

está previsto na CRFB/88. Segundo, porque o debate sobre ele estava no âmbito da 

CONAE 2010, respaldado pela EC n.º 59/2009. Essa Emenda Constitucional define que 

o objetivo do PNE é articular o SNE, articulação que deve ocorrer em regime de 

colaboração.  

Um exemplo de articulação é o pontual debate que se manteve no âmbito 

das CONAE (tanto na de 2010 quanto na de 2014) sobre o regime de colaboração entre 

União, estados e municípios como questão central para a formação e para a valorização 

dos profissionais do magistério. Um regime de colaboração, fortalecido entre os entes 

federados, seria fundamental para superar a fragmentação dos sistemas educacionais 

existentes.  

A Lei n.º 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o piso nacional para 

os profissionais do magistério, é exemplo de iniciativa nacional que valoriza o 

profissional. No entanto, cinco estados brasileiros entraram com uma ação de 

inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). O debate, que 

alavancou a atitude dos cinco estados, direcionou-se à questão da autonomia dos entes 

federados, pois os estados temiam a perda do poder de decisão. A Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (Adin) n.º 4.167, impetrada pelos governadores de Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará, questionou alguns aspectos da 

lei do piso, como a destinação de um terço da jornada de trabalho dos professores a 

atividades do magistério. A discussão materializada na Adin n.º 4.167 durou cerca de 

cinco anos e findou-se com a decisão de que a Lei Federal, em questão, não é 

inconstitucional
4
. 

                                                           
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Org.). STF decide que piso nacional dos professores é válido desde abril de 2011. 2013. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=232067>. Acesso em: 12 out. 2014. 
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Ao longo do processo de elaboração do PNE 2014-24, que durou 

aproximadamente três anos e meio, o regime de colaboração foi bradado como 

indispensável à constituição do SNE. O que mais ecoou em relação ao regime de 

colaboração não foi o seu propósito, que pareceu consensual no âmbito das CONAE, 

mas a sua regulamentação. Parecia claro que o PNE deveria articular o SNE em regime 

de colaboração, definindo, assim, o propósito do termo. Mas quais características 

definiriam o regime de colaboração? Quais ações poderiam configurar que os sistemas 

de ensino relacionar-se-iam em regime de colaboração? 

Será que o Brasil está fadado a vislumbrar avaliações, ao longo de dez anos, 

que poderão reescrever todo teor do PNE e, em 2024, produzir um texto totalmente 

estranho ao de 2014? Por um lado, levando em consideração a dinâmica e a 

característica de qualquer planejamento, flexível e mutável, isto não seria ruim. Por 

outro lado, por que planejar algo cujo fracasso já está projetado? Toda vez que se 

planeja, assim se faz, tendo em vista o alcance dos objetivos e o sucesso do percurso. 

Somente no primeiro ano de vigência do PNE, pôde-se acessar as mais variadas 

manifestações de previsão de fracasso, quase sempre acompanhadas das condições 

necessárias para que o revés não acontecesse. O financiamento e o orçamento da 

Educação, o pacto federativo e seus conflitos e o regime de colaboração estão sempre, 

de maneira central ou correlacionada, presentes nas análises feitas sobre o PNE. 

Na dissertação de mestrado, já se apontou para o problema ao levantar a 

necessidade de saber o que, para quem, para que, para quando e como se planeja 

(TEIXEIRA, 2012). Fundamentaram-se tais pensamentos em autores que trabalham 

diretamente com o tema do planejamento. A propósito de uma analogia, sai-se da 

discussão do planejamento escolar, da sala de aula (VASCONCELOS, 2002), para o 

debate mais coletivo e amplo sobre esse ato. Nesta pesquisa, revisita-se o tema com 

apoio de Calazans (2009). 

Se, no Brasil, durante as CONAE, não se sabia ―o que‖ estava em 

elaboração tampouco se sabia ―para que‖, é possível que o resultado do objeto 

elaborado, no caso o PNE, também seja desconhecido. Isto porque, nesse caso, a 

intencionalidade dependeria da clareza sobre a institucionalização dos Sistemas de 

Ensino, e não dos Sistemas de Educação. Nessa perspectiva, pergunta-se: em que 
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medida o regime de colaboração estaria comprometido tanto em seu planejamento 

quanto em sua materialização? Mas, pensando no SNE como a possibilidade de 

articulação entre todos os Sistemas de Educação existentes (federal, estaduais, do 

Distrito Federal e municipais), é possível conferir a esse termo um significado mais 

próximo do atual. 

Ainda não se esgotaram todas as vertentes do processo de instituição do 

SNE nem do PNE. Em primeiro lugar, porque não se constituem cerne desta tese, 

embora se admita que, sem elas, a discussão desconsidere construções importantes. Em 

segundo, porque, por serem complexas, resultariam uma tese exclusiva. Por fim, porque 

uma única vertente do desdobramento, que abarca tanto a instituição do SNE quanto a 

do PNE, pareceu suficiente para o que se investiga nesta tese. 

Não se trata de tornar simples uma questão complexa. Trata-se da 

necessidade de avançar na construção de um pensamento coletivo e passar a entender 

que o regime de colaboração pressupõe o entendimento da organização política e 

administrativa do Brasil. Iniciou-se uma era de debate, mais aprofundado, sobre o pacto 

federativo com o objetivo de atender à construção do conceito de regime de colaboração 

para que fosse possível atender à demanda produtora de políticas educacionais. O pacto 

federativo, um tema recorrente nas Ciências Políticas, na História e no campo do 

Direito, passou a ser visitado com mais frequência e com mais profundidade pelos 

pesquisadores da Educação.  

O regime de colaboração e o princípio federativo possuem uma ligação 

muito estreita. Destacam-se três entendimentos necessários sobre o princípio federativo 

para introduzir o debate sobre o regime de colaboração: a) a consolidação do pacto 

federativo acontece por meio de um processo longo; b) a hierarquia não deve estar 

presente nas relações dos entes federados; e c) a herança histórica da subordinação 

interfere nas interpretações, nas condutas e nas relações dos entes federados. 

Dito isto, o pacto federativo, ainda em aperfeiçoamento, está entrelaçado 

aos avanços necessários de outros conceitos e outras políticas, como, por exemplo, o 

regime de colaboração e a instituição do PNE. No mesmo sentido, somente a prática, as 

relações dos sujeitos e suas aplicações dos conceitos desenvolvidos social e 
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historicamente poderão atualizar e aprumar o sentido das relações entre os entes 

federados, incluindo os municípios. 

O regime de colaboração aparece, originalmente, uma única vez, no Art. 

211 da CRFB/88, e é estabelecido como sendo a maneira como os entes federados 

organizarão seus sistemas de ensino. A partir da EC n.º 59/2009, o termo é inserido no 

Artigo 214 da CRFB/88, com o propósito de articular o SNE. Também é preconizado 

que as formas de colaboração devem ser definidas de modo colaborativo (Art. 10º da 

CRFB/88). Na LDBEN/96, a expressão regime de colaboração aparece nos artigos 5º e 

8º; contudo, em vários outros artigos, enfatiza-se que os entes federados deverão 

colaborar entre si. 

O PNE ganha um papel importante para as formas de relacionamento entre 

Estado e Sociedade Civil. De acordo com Cóssio e Rodriguez (2011, p. 3), ―Algumas 

avaliações recentes dos impactos do PNE ressaltam que um dos principais desafios foi a 

sua implementação na perspectiva da colaboração entre os entes federados‖. 

No debate acerca do Projeto de Lei n.º 8.035 de 2010 (PL n.º 8.035/10), que 

originou o PNE 2014-24, o regime de colaboração foi um dos temas mais polêmicos, se 

considerado o tempo que se levou para o debate. Várias instituições que representam os 

movimentos sociais, como o CNTE e a Campanha Nacional em Defesa da Escola 

Pública, pronunciaram-se sobre o problema, alegando que uma das fragilidades do PL 

n.º 8.035/10 está no fato de que o regime de colaboração precisava ser regulamentado. 

No entanto, as perguntas sobre a questão da regulamentação não se apresentaram 

objetivamente. Então, seria preciso responder, por exemplo, às seguintes indagações: 

Quais são as formas de colaboração? O que são formas de colaboração? E ainda: 

Colaborar em que sentido? Financeiramente? Tecnicamente? Teoricamente? 

Para compreender como efetivar o regime de colaboração, é preciso 

discorrer sobre o seu propósito. Para entender seu propósito, é necessário entender o 

contexto para o qual foi criado. Neste último caso, o desafio fica ainda mais complexo, 

se se considerar que o contexto para o qual o regime de colaboração foi criado ainda 

está em construção: o pacto federativo. 

O papel do Estado na formulação de políticas também é um ponto a ser 

debatido. Não como forma de reproduzir teorias sobre o seu significado, mas para 
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entender melhor as relações entre seu conceito, o pacto federativo e o regime de 

colaboração. 

A aplicação do regime de colaboração, condição para a instituição do SNE, 

é dependente de, pelo menos, dois fatores ainda não resolvidos. O primeiro tem a ver 

com a necessidade de regulamentar o mecanismo, questão levantada nos processos de 

elaboração do PNE instituído pela Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (PNE 2001-

10), e do PNE instituído pela Lei Federal n.º 13.005, de 25 de junho de 2014 (PNE 

2014-24). O segundo está diretamente relacionado ao efetivo propósito do regime de 

colaboração.  

Sobre o segundo aspecto, recorre-se a algumas considerações. Em primeiro 

lugar, sua previsão constitucional é restrita aos sistemas de ensino e não aos sistemas de 

educação. O termo sistema de ensino se refere à ―ordenação articulada dos vários 

elementos necessários à consecução dos objetivos educacionais preconizados para a 

população à qual se destina‖ (SAVIANI, 1999, p. 120). Ainda, para apreender essa 

concepção, deve-se ter em mente que ―o ato de sistematizar, uma vez que pressupõe a 

consciência refletida, é um ato intencional‖ (SAVIANI, 1981, p. 72). Nesse sentido, 

sistema de ensino deveria ser mais do que um conjunto de instituições ou de elementos 

necessários à execução da educação. O que há atualmente é justamente esta realidade: 

sistemas de ensino sendo considerados na prática, até mesmo por influência legal, como 

esse conjunto de instituições e/ou elementos. Como Saviani (1981) já havia apontado, 

esse conjunto de elementos e/ou instituições se configura em estrutura e se diferencia do 

sistema em razão da intencionalidade do homem, admitindo entre esses dois conceitos 

uma materialização dialética e não meramente analítica
5
. Para Saviani (1981), o 

conjunto de instituições não organiza por si só o sistema de ensino. Em outras palavras, 

esse conjunto, ainda que de certa forma se relacione (e se relaciona), não forma um 

sistema, mas sim o que o autor denomina de estrutura: ―sistema é a unidade de vários 

elementos intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e 

operante‖ (SAVIANI, 1996a). Tratar sistema de educação como sinônimo de sistema de 

                                                           
5 Para Saviani (1981, p. 84), ―é necessário, por fim, um esclarecimento a respeito da oposição efetuada entre ‗estrutura‘ e ‗sistema‘. 

Não se trata de uma oposição analítica, mas dialética. O sistema mergulha nas estruturas; é a partir delas que ele é constituído pelo 

homem. Assim, o sistema comporta-se como uma ‗estrutura‘ que o homem faz e sabe que faz; e a estrutura comporta-se como um 

sistema que o homem não fez (ou fez sem saber). Além disso, o sistema aparecerá aos outros (que não o fizeram) com o caráter de 

estruturas que serão por eles modificadas‖. 
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ensino evitaria mudanças nos marcos regulatórios da educação brasileira, bem como 

evitaria uma análise mais aprofundada do fenômeno que diz respeito à recente 

instituição do SNE. 

Em segundo lugar, o propósito do regime de colaboração está legalmente 

direcionado às relações entre os sistemas de ensino, fato que leva a considerar que a 

diferença entre sistema de educação e sistema de ensino precisa ser discutida a partir de 

um diálogo entre o que se pensa, o que se tem e o que se almeja ter. Há, atualmente, 

conjuntos de elementos e instituições considerados como sistemas de ensino, estrutura 

que, considerada como sistema de ensino, precisa ser tensionada e refletida de modo a 

permitir que algum instrumento (no caso, um plano de educação) a configure como um 

sistema por meio de sua operacionalidade. Nesse sentido, uma das funções de um plano 

decenal de educação é operacionalizar um sistema de educação. Sem ele, seria 

impossível o ato de planejar sobre formas de colaboração e, ainda mais, o de garantir a 

materialização do regime de colaboração.  

Em terceiro lugar, sem a pretensão de reduzir o debate a uma questão 

meramente semântica, é importante destacar a diferença conceitual entre as palavras 

educação e ensino, já que impactam o entendimento do que possa ser um sistema de 

educação e um sistema de ensino. Para isso, tratar-se-ão os sistemas existentes como 

sistemas de ensino, porque abarcam as estruturas e podem ser operacionalizados pelos 

planos de educação, dando-lhes status de sistema na concepção aqui escolhida 

(SAVIANI, 1981). Ademais, tratar-se-á como sistema de educação apenas o que ainda 

não foi instituído: o SNE. Isso porque a possibilidade vislumbrada é a de que esse SNE 

operacionalizado pelo PNE 2014-24 abarque todos os sistemas de ensino. Dessa forma, 

a LDBEN/1996 aprecia os significados de educação e ensino nela doutrinados.  

Nesta tese, o tema se expressa na questão: Como o regime de colaboração se 

materializa nos Planos de Educação? Para isso, as leituras feitas neste estudo buscaram 

dar conta da melhor compreensão das categorias de análise e da elaboração do objeto. 

Por exemplo, a distinção entre regime de colaboração e formas de colaboração foi 

condição sine qua non para avançar na pesquisa. Ainda mais, a ideia é a de que o 

significado do termo não pode ser pensado de forma fragmentada, nem só regime nem 

só colaboração, mas regime de colaboração. 
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O Plano Estadual de Educação do estado do Rio de Janeiro, o PEE/RJ 2009-

19 (RIO DE JANEIRO, 2009), foi elencado como documento inicial de análise. No 

decorrer da pesquisa, foi necessário incidir sobre outros documentos, como a Versão 

Preliminar 2015 do PEE/RJ 2009-19 e o PNE 2014-24. Esse conjunto de documentos se 

torna a principal fonte de dados para entender o objeto de pesquisa. O campo 

investigativo foi delimitado, tendo em vista que esses documentos são produto de um 

planejamento coletivo e, ainda, não se referem a um planejamento qualquer, mas a um 

planejamento da educação que ordene sistemas de ensino para que eles se articulem em 

um determinado território. Nesse sentido, analisar a manifestação do regime de 

colaboração nesses documentos passou a ser o principal objetivo nesta tese. 

Para esclarecer a noção de regime de colaboração, o recorte da abordagem 

incide na premissa de que não é possível compreender o regime de colaboração e sua 

manifestação nos planos de educação sem compreender a dinâmica federativa do Brasil. 

Para que essa compreensão seja efetivada, é preciso percorrer caminhos pavimentados 

pelo papel do Estado face às políticas educacionais. 

Nesse sentido, o termo regime de colaboração precisaria ser compreendido 

e definido para que fosse possível avançar nas análises por meio das quais os registros 

sobre ele seriam entendidos no planejamento da educação fluminense. A etimologia das 

palavras regime e colaboração pareceu um início necessário. Esse caminho é recorrente 

em pesquisas (SAVIANI, 1981; ARAÚJO, 2010) e conota eficácia.  

Com base em consultas a dicionários disponíveis na internet
6
, foram 

elencadas algumas definições para a palavra regime e, em seguida, para a palavra 

colaboração. Regime é definido como substantivo masculino e, dependendo do 

contexto em que é produzido, pode suscitar diferentes significados, como, por exemplo, 

―ato ou modo de reger ou governar; direção; sistema político de um país; conjunto de 

regras; regulamento; modo de viver; procedimento; série de normas relativas ao 

comportamento alimentar, dieta‖. 

O termo regime político é amplamente contextualizado pelos autores 

Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998). Dentre suas definições, elencou-se a seguinte: 

                                                           
6
 Regime in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. 

[consult. 2017-06-22 15:38:31]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/regime; Regime in Dicio, 

Dicionário Online de Português, definições e significados de mais de 400 mil palavras. Todas as palavras de A a Z. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/regime/. 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/regime
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[...] são normas e procedimentos que garantem a repetição constante 

de determinados comportamentos e tornam assim possível o 

desenvolvimento regular e ordenado da luta pelo poder, do exercício 

deste e das atividades sociais a ele vinculadas. Naturalmente, a 

estrutura do regime, ou seja, o modo de organização e seleção da 

classe dirigente, condiciona o modo de formação da vontade política. 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 1081) 

 

No mesmo sentido de ―repetição constante‖, Carlos Abicalil, ao proferir 

uma palestra sobre regime de colaboração, conceitua a palavra regime lançando mão do 

conceito de habitus
7
. Para Abicalil, regime significa uma ―prática continuada, um modo 

de operar, um modo de agir [...]‖ e habitus ―é muito mais do que o hábito, de tarefa 

repetitiva, é uma coisa tão incorporada que não se percebe o momento em que ela 

interfere de maneira pontual‖ (REGIME... 2012). 

Segundo as mesmas fontes disponíveis na internet, a palavra colaboração
8
 é 

um substantivo feminino e significa ação de colaborar com alguém, trabalho em 

conjunto, cooperação e participação. O significado da palavra regime aglutinado ao 

conceito de colaboração poderia limitar mais um pouco o significado do termo regime 

de colaboração. No entanto, percebeu-se que o significado do termo existe também 

pelo contexto jurídico a que pertence e pelo contexto político ao qual está destinado.  

Formas de colaboração, para Cassini (2011, p. 68), são ―acordos que podem 

ser celebrados e instituídos por meio de consórcios públicos que não se caracterizam 

como instrumentos obrigatórios para os entes‖. Já regime de colaboração seria ―um 

                                                           
7
 De acordo com Setton (2002, p. 61-62), ―O conceito de habitus tem uma longa história nas ciências humanas (Héron, 1987). 

Palavra latina utilizada pela tradição escolástica traduz a noção grega hexis utilizada por Aristóteles para designar então 

características do corpo e da alma adquiridas em um processo de aprendizagem. Bem mais tarde foi também utilizada por Émile 

Durkheim, no livro ‗A evolução pedagógica‘ (1995), adquirindo sentido semelhante, mas bem mais explícito. Ou seja, Durkheim 
faz uso do conceito para designar um estado geral dos indivíduos, estado interior e profundo, que orienta suas ações de forma 

durável (Dubar, 2000; Bourdieu,1983a; Lahire,1999). Mais especificamente, Durkheim evocou esse conceito a propósito de duas 

situações singulares, as sociedades tradicionais e os internatos. Na primeira, considera o grupo realizando de maneira regular uma 
uniformidade intelectual e moral. Tudo seria comum a todos. No segundo caso, emprega o conceito a propósito da noção cristã 

como uma forma de educação que englobaria a criança integralmente como influência única e constante. O habitus, em Durkheim, 

corresponderia perfeitamente à situação de internato, uma instituição social total no sentido de Goffman (Lahire, 1999). A educação 
estaria organizada de maneira que produzisse um efeito profundo e duradouro. Assim seria possível afirmar que a coerência das 

disposições sociais que cada ser social interioriza dependeria da coerência dos princípios de socialização aos quais os indivíduos 

estão submetidos (Lahire, 1997, 1998 e 1999). Em ‗Estrutura, habitus e prática‘ (Bourdieu, 1982), versão brasileira do posfácio do 

livro ‗Architecture gothique et pensée scolastique‘, de Erwin Panofsky, Bourdieu retoma o conceito de habitus segundo uma ótica 

original‖. Ainda para a autora, ―contudo, a teoria do habitus, logo depois sistematizada por Bourdieu, atribui um sentido mais 

preciso ao conceito. A partir de pesquisas realizadas na Argélia e entre camponeses da região francesa de Béarn (Bourdieu, 1963, 
1972), o conceito de habitus surge da necessidade empírica de apreender as relações de afinidade entre o comportamento dos 

agentes e as estruturas e condicionamentos sociais‖ (SETTON, 2002, p. 62). Carlos Abicalil não faz referência a autores quando se 

expressa sobre habitus em seu discurso.  
8 Colaboração in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. 

[consult. 2017-06-24 00:51:43]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/colaboração. 
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instituto obrigatório, não vulnerável a uma ‗possível adesão‘ e, dessa forma, não corre 

o risco de ser mais um instrumento sujeito ao jogo defensivo e não colaborativo das 

unidades subnacionais‖ (IDEM). 

Considera-se que o regime de colaboração, como preceito constitucional, se 

materializa nas políticas educacionais, acontecendo a despeito dos interesses políticos, 

embora sua sistematização possa acontecer vestida de planejamento frágil, talvez em 

função da ausência de uma norma que o regulamente (CONAE, 2010). Ainda, a 

colaboração entre entes federados, em relação às tarefas inerentes de seus sistemas de 

ensino, não é nula. Não é porque, mesmo com a falta de regulamentação daquele 

mecanismo, as políticas acontecem. Como exemplo, há o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)
9
 cuja nomenclatura anuncia ser um 

―compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados 

e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de 

idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental‖.
10

 

O regime de colaboração, então, se constitui como um problema que não 

radica do termo, cujo significado, a princípio, parecia ter a chave para a sua efetivação. 

O contexto e outras questões avançaram ao longo da história, como a questão da 

autonomia dos municípios que contribuíram para que o regime de colaboração se 

tornasse um problema e para que seu significado passasse a ser polissêmico. 

Refletir sobre o recente e ainda recorrente debate sobre regime de 

colaboração é uma tarefa necessária, instigante e desafiadora. Logo, algumas 

inquietações que tornam o regime de colaboração um problema, às vezes ―mal 

colocado‖, são sistematizadas. ―Mal colocado‖ porque, no âmbito das CONAE 2010 e 

2014, o debate e a apropriação sobre a dinâmica do pacto federativo apareceram apenas 

como ―pano de fundo‖, ficando longe das argumentações naquela arena. Reconhece-se, 

entretanto, que o debate sobre o pacto federativo não foi totalmente ignorado, mas sim 

inexpressivo, como se o regime de colaboração precisasse de regulamentação e como se 

essa regulamentação não precisasse de maiores reflexões. A indignação pairava no 

                                                           
9 Instituído pela Portaria Ministerial n.º 867, de 4 de julho de 2012 (BRASIL, 2012). 
10 Informações detalhadas sobre o PNAIC podem ser obtidas no sítio específico. Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/ Acesso 
em: 4 jul. 2015 (BRASIL, 2007). 
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âmbito das CONAE apenas na ausência de regulamentação sem reflexão sobre os 

motivos, muitas vezes implicados no pacto federativo. 

O pacto federativo é imodificável por ser cláusula pétrea
11

. É um arranjo 

processual e carece de avanços, principalmente no que tange a sua própria compreensão. 

 

Formalmente, a CRFB-88 não apenas menciona expressamente a 

forma federativa de Estado, mas também prevê sua a inalterabilidade. 

Tal proteção apresenta cinco consequências: a) a Constituição federal 

não poderá ser alterada para transformar o Brasil num Estado unitário; 

b) não poderão ser extintos os entes previstos no artigo 1º da CRFB-

88, a saber: Estados, Distrito Federal e Municípios; c) poderá ser 

ampliada ou diminuída - mas não subtraída - cada parcela da 

estatalidade dos Estados-membros, bem como da autonomia 

organizatória, legislativa, administrativa, política e financeira dos 

Municípios; d) o pacto federativo também poderá ser alterado, pois 

não se relaciona diretamente à forma (federativa) de Estado; e) a 

União poderá a qualquer momento ser reconfigurada, pois não é ente 

federado, mas ente federativo e, desse modo, não integra a forma 

federativa de Estado, mas tão somente a forma de organização 

político-administrativa adotada (pacto federativo). (QUINTILIANO, 

2012, p. 282) 

 

Embora a forma de Estado federativo já esteja estabelecida no Brasil há 

mais de um século, a sua compreensão ainda é pífia. Além dessa questão que abarca o 

Brasil no que diz respeito à relação entre os entes federados, ainda existem as questões 

entranhadas em cada esfera. O Estado é a arena propícia para a materialização do 

regime de colaboração, entendendo seu papel de maneira ampla e sua responsabilidade 

tensionada pela perspectiva neoliberal. Nesse sentido, o regime de colaboração fica 

comprometido pelo contexto em que deveria prosperar.  

O problema formulado suscitou os objetivos desta pesquisa, tendo em vista 

que: a) o regime de colaboração é uma condição para a instituição do SNE; b) o regime 

de colaboração ainda não foi regulamentado; c) é relevante saber como esse mecanismo 

constitucional aparece no planejamento da educação fluminense; d) o pacto federativo 

do Brasil atinge elevado grau de complexidade; e) é necessário identificar formas de 

                                                           
11

 O pacto federativo, adotado definitivamente desde 1889, é protegido na forma de cláusula pétrea, inclusive, na última carta 

magna promulgada no País. 
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colaboração no planejamento da educação que possam materializar o regime de 

colaboração. 

O objetivo geral desta tese, logo, se resume a: 

- Compreender como o regime de colaboração, entre os sistemas de ensino, 

foi considerado no processo de ajuste do Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

ao Plano Nacional de Educação (2014-24), ocorrido entre os anos de 2013 e 2015. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

- Investigar as possibilidades de efetivação do regime de colaboração, 

buscando apreender formas de colaboração planejadas e sistematizadas nos documentos 

publicados que comportam o planejamento da educação fluminense nos últimos dez 

anos, ou seja, no Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro (2009-19) e na Versão 

Preliminar 2015; 

- Analisar, com base nos estudos disponíveis, aspectos conceituais relativos 

aos binômios sistema-plano e educação-ensino, bem como Estado, Nação e Pacto 

Federativo, levando em conta que tais conceitos podem interferir no entendimento e na 

aplicação do regime de colaboração. 

Estado do Rio de Janeiro como delimitação empírica 

 

A CRFB/88 estendeu aos municípios o direito de organizar, também, seus 

sistemas de ensino, com autonomia e em regime de colaboração entre si, com os estados 

e com a União (Art. 211). 

 

Na década de 1990, após a aprovação da Constituição Federal de 

1988, a organização da educação básica no Brasil (antigo ensino de 1º 

e 2º graus e mais creches e pré-escolas) passou de 26 grandes sistemas 

estaduais autônomos, articulados a partir da regulamentação 

estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases n. 4.024/1961 e na Lei n. 

5.692/1971, para a possibilidade de existência de mais de cinco mil 

sistemas municipais além dos estaduais. (DUARTE, 2005, p.822) 

 



 
 

33 
 
 

A LDBEN/96 deixa claro quais instituições devem fazer parte do sistema de 

ensino federal, dos sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal e também dos 

sistemas de ensino dos municípios, respectivamente, em seus artigos 16, 17 e 18. 

 

Art. 16º. O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições 

de ensino mantidas pela União; II - as instituições de educação 

superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; III - os órgãos 

federais de educação. Art. 17º. Os sistemas de ensino dos Estados e do 

Distrito Federal compreendem: I - as instituições de ensino mantidas, 

respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal; 

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público 

municipal; III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas 

e mantidas pela iniciativa privada; IV - os órgãos de educação 

estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No 

Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e 

mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Art. 

18º. Os sistemas municipais de ensino compreendem: I - as 

instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil 

mantidas pelo Poder Público municipal; II - as instituições de 

educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; III - os 

órgãos municipais de educação (BRASIL, 1996). 

 

De acordo com Duarte (2005, p. 822), ―a atribuição legal de 

responsabilidades diferenciadas entre os entes federados explicitou para os estados e 

municípios os encargos de financiamento além das possibilidades de estabelecer 

regulação própria para o seu sistema de ensino‖. Quanto à relação com o Estado, 

propunham-se reformas administrativas que operassem uma transmutação do Estado 

administrador e provedor para um Estado avaliador, incentivador e gerador de políticas. 

Propugnavam-se a descentralização de tarefas e a concentração de estratégias e decisões 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 55). 

Os municípios, como entes federados autônomos, precisam se apropriar de 

suas atribuições e de sua autonomia e, ainda, posicionar-se como entes colaboradores da 

proposição feita pelo texto constitucional de 1988. Os sistemas de ensino municipais e 

estaduais, assim como as pessoas que neles trabalham, não são meros executores de 

políticas educacionais e programas governamentais de outros entes federados. No 

entanto, esses entes federados não podem ignorar o contexto em que estão inseridos e o 

fato de sua autonomia, de acordo com Saviani (2014), não significar soberania. As 

formas de relacionamento entre os entes federados, tanto horizontal quanto 
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verticalmente, devem ser mais sofisticadas e balizadas por um tratado entre todos. O 

estado do Rio de Janeiro não pode se afastar dessas considerações no relacionamento 

com os 92 municípios que o compõem, por exemplo. Suas realidades e autonomia ao 

planejar a educação fluminense devem ser consideradas. O tratado entre todos poderia 

implicar elementos concretos e formas de colaboração por meio da construção, da 

implementação e da avaliação das políticas educacionais que consubstanciassem a 

regulamentação do regime de colaboração. 

Como visto, o estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios 

organizados em seu território (RIO DE JANEIRO, 1989). Na última formatação, o Rio 

de Janeiro foi dividido em seis regiões: Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana do 

Rio de Janeiro, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Sul Fluminense. De acordo 

com Ribeiro (2010), essa divisão do território do estado do Rio de Janeiro foi feita com 

base no conceito de mesorregiões geográficas
12

. Entender a divisão do território 

fluminense parece indispensável para apreender como a educação escolar é nele 

distribuída. 

O planejamento da educação do estado do Rio de Janeiro pareceu um campo 

fértil e propício para analisar o regime de colaboração, tendo em vista a configuração de 

formas de colaboração em planos de educação, os quais são considerados instituídos ou 

em processo de elaboração (ajuste). Poderia ser qualquer outro estado do País, pois o 

tema da pesquisa assim permite. Isto não implicaria modificações metodológicas nem 

novas fundamentações teóricas; por isso, a escolha em estudar os documentos sobre a 

educação do estado do Rio de Janeiro se baseou na proximidade da pesquisadora com a 

educação do território fluminense. 

                                                           
12 De acordo com o IBGE (1990), o Departamento de Geografia (DEGEO) elaborou, como parte da missão institucional do IBGE 

em realizar a Divisão Regional do Brasil, a Divisão de Estudos Territoriais (DITER), no ano de 1987. A tarefa era produzir a divisão 

Regional em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas para fins estatísticos em substituição à Divisão Regional em Microrregiões 

homogêneas ditada pelo IBGE, no ano de 1968. Para tal tarefa, a DITER conceituou Mesorregião como: ―uma área individualizada 

em uma unidade da Federação que apresenta formas de organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o 

processo social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento de 

articulação espacial. Estas três dimensões possibilitam que o espaço delimitado como mesorregião tenha uma identidade regional. 

Esta identidade é uma realidade constituída através do tempo pela sociedade que aí se formou‖ (IBGE, 1990, p. 8). Já as 

Microrregiões foram definidas ―como partes das mesorregiões que apresentam especificidades quanto à organização do espaço‖. 

Acrescente-se que ―Essas especificidades referem-se à estrutura de produção agropecuária, industrial, extrativismo mineral ou 

pesca‖ (IDEM). 
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Para melhor compreender o contexto do objeto estudado, foi necessário 

estudar o regime de colaboração, o pacto federativo e o Estado. Para melhor elucidar o 

caminho percorrido em direção ao objeto de estudo, lançou-se mão de legislações 

brasileiras, de levantamento de teses e dissertações e de estudos de Saviani (1981, 1999, 

2010, 2014), Cury (1998, 2008, 2010, 2011), Dourado (2009, 2011), Oliveira (2011), 

Didonet (2005), Araújo (2010, 2013), Camini (2010), dentre outros. Para auxiliar em 

relação ao método da pesquisa, recorreu-se a Bardin (1977), Chizzotti (2006), Creswell 

(2010), Gil (1991), Freitas (2000), Rocha e Deusdará (2005), dentre outros. 

Serão explicadas apenas as categorias e os conceitos pouco utilizados no 

campo da educação, mesmo que sejam comuns ao campo científico de outras áreas. 

Busca-se, com essa ideia, recorrer a uma síntese mais objetiva em relação ao objeto. As 

concepções filosóficas, tal como afirma Creswell (2010), permanecem em grande 

proporção ocultas na pesquisa, mas, mesmo assim, influenciam as práticas e, por isso, 

de certa forma, acabam sendo evidenciadas na tese. 

O território fluminense foi escolhido como campo de análise não apenas em 

razão de a autora ser natural do estado do Rio de Janeiro. Diante do desafio de uma 

pesquisa, com prazo para conclusão, esse território pareceu acessível, além de fértil. 

Especificamente, foi necessário conferir de que maneira aconteceu o registro do 

planejamento das formas de colaboração e para quais dimensões da educação 

fluminense esse planejamento se declinou. Esperava-se encontrar diferenças entre o 

PEE/RJ 2009-19 e a sua adequação ao texto do Plano Nacional de Educação 2014-24 

(PNE 2014-24), sistematizada no documento intitulado Versão Preliminar do PEE/RJ 

2009-19 2015-2014, no que tange ao teor de formas de colaboração. 

Tanto no sítio eletrônico do MEC
13

 quanto no Portal da Iniciativa de Olho 

nos Planos
14

, é utilizada uma legenda para informar a situação dos planos no País. A 

legenda organiza o acompanhamento dos planos sistematizando-o nas seguintes etapas: 

1) Sem informação; 2) Sem Comissão Coordenadora Instituída; 3) Com Comissão 

Coordenadora Instituída; 4) Com Diagnóstico concluído; 5) Com Documento-Base 

elaborado; 6) Com Consulta Pública realizada; 7) Com Projeto de Lei elaborado; 8) 

                                                           
13

 Disponível em: http://pne.mec.gov.br/planos-de-educacao/situacao-dos-planos-de-educacao Acesso em: 18 ago. 2017. 
14 Disponível em: http://www.deolhonosplanos.org.br Acesso em: 18 ago. 2017. 

http://pne.mec.gov.br/planos-de-educacao/situacao-dos-planos-de-educacao
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Com Projeto de Lei enviado ao Legislativo; 9) Com Lei aprovada; 10) Com Lei 

sancionada. 

O estado do Rio de Janeiro, assim como o município do Rio de Janeiro, 

ainda não tinha lei sancionada para a adequação do Plano ao PNE 2014-24, como 

estabelece a Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014. O estado do Rio de Janeiro, até a 

redação final desta tese, estava na etapa 5 (Com Documento-Base elaborado) e o 

município do Rio de Janeiro/RJ estava na etapa 8 (com Projeto de Lei enviado ao 

Legislativo). O Rio de Janeiro é o único estado do país que ainda não possui lei 

sancionada de adequação do PEE ao PNE. 

Manteve-se a ideia de que a organização dos sistemas de ensino estava 

planejada no bojo do regime de colaboração e, por isso, manifestar-se-ia nos Planos. 

Esse pressuposto parte da reflexão sobre o protagonismo que o termo constitucional 

ganhou desde o processo de elaboração do texto do PL n.º 8.035/10 até a promulgação 

da Lei Federal n.º 13.005/14. 

O PEE/RJ foi instituído em 2009 pela Lei Estadual n.º 5.597, sancionada em 

18 de dezembro do mesmo ano (VALLE; MENEZES; VASCONCELOS, 2010, p. 42). 

Em 2014, com a promulgação do novo PNE, estados e municípios teriam até um ano 

para elaborar ou adequar seus Planos Decenais de Educação à Legislação Federal ―com 

ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil‖ 

(BRASIL, 2015, p. 46). Além disso, o PNE deliberou que os entes federados deveriam 

estabelecer, nos respectivos planos de educação, estratégias que promovessem a 

articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. 

O PEE/RJ 2009-19, a Versão Preliminar de ajuste do PEE/RJ 2009-19 e o 

PNE 2014-24 se constituíram principal fonte de dados para análise do registro do 

planejamento das formas de colaboração que poderiam ser consideradas ou não regimes 

de colaboração. Nesses documentos, focaram-se a análise, o cotejo e a busca por uma 

aproximação mais íntima entre o que fora planejado e materializado à luz das categorias 

apreendidas e estudadas. Para entender melhor o contexto de cada documento, tendo em 

vista a perspectiva hermenêutica epistemológica, como permite a análise de conteúdo, 
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procurou-se, de forma complementar, analisar alguns documentos elaborados no 

período do processo de elaboração e de proposta de ajuste do PEE/RJ. 

Até a primeira reunião de 2017 do Fórum Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro (FEE/RJ), acontecida em 6 de fevereiro, a adequação do PEE/RJ 2009-19 ainda 

não havia sido enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). 

A adequação fora realizada no âmbito das articulações do FEE/RJ e da Secretaria de 

Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) (RIO DE JANEIRO, 2015 – nota 

técnica) e se materializou na Versão Preliminar do Plano Estadual de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, 2015-2024 (RIO DE JANEIRO, 2015 – Versão Preliminar). 

No entanto, existe um problema não resolvido sobre as atribuições do FEE/RJ e da 

SEEDUC em relação ao processo de elaboração e/ou de adequação do PEE. 

De acordo com discursos registrados e publicados pelo departamento de 

taquigrafia da ALERJ (RIO DE JANEIRO, 2015), a SEEDUC e o FEERJ dialogaram 

para que a adequação do PEE/RJ 2009-19 ao PNE acontecesse. Entretanto, o prazo legal 

determinado pela Lei Federal n.º 13.005, de 26 de junho de 2014, em maio de 2015, 

como data a nota taquigráfica, estava fadado a não ser cumprido. 

 

Ontem, houve uma reunião do Fórum Estadual de Educação na 

Secretaria Estadual de Educação para discutir o calendário no Rio de 

Janeiro, para mudança e adequação do nosso Plano Estadual de 

Educação. O Rio de Janeiro não cumprirá o prazo, isso já está dado. O 

nosso Plano Estadual de Educação não será modificado e adequado no 

tempo fixado pela Lei de 2014. Portanto, foi um debate muito 

significativo, com um tema muito estratégico para fixação das 

diretrizes e para as políticas municipais e estadual de educação, no Rio 

de Janeiro. (RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

No site oficial
15

 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, é possível 

encontrar uma notícia, datada em 14 de janeiro de 2016, que relata que, de 30 de março 

a 1º de abril de 2016, aconteceriam os Fóruns Regionais para adequação do PEE ao 

PNE. Segundo a matéria, os Fóruns Regionais seriam ―uma próxima etapa‖ do 

momento de adequação do documento, destacando que: ―Nesse momento, o 

                                                           
15 Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2702077. Acesso: 4 ago. 2017. 
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documento-base, com diagnóstico, indicadores, metas e estratégias, já está sendo 

analisado pelo Fórum Estadual de Educação – FEE‖ (MAGALHÃES, 2016). 

O FEE/RJ foi instituído pela Resolução SEEDUC RJ n.º 4.776, de 5 de 

março de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 8 de março 

de 2012. O FEE/RJ possui caráter estratégico no que diz respeito ao fortalecimento da 

ideia de elaboração e implementação de políticas de Estado e não de governo. De 

acordo com o próprio Regimento Interno, o FEE/RJ, instituído pela Resolução 

SEEDUC RJ n.º 5.058, de 13 de março de 2014, possui caráter permanente e, dentre 

suas atribuições, apresenta: 

 

I- articular as diferentes representações institucionais e sociais criando 

um espaço crítico de reflexão sobre a educação no Estado do Rio de 

Janeiro, tendo por referência o documento da Conferência Nacional 

de Educação (CONAE – 2014), o Plano Nacional de Educação (PNE) 

e o Plano Estadual de Educação (PEE), com a finalidade de subsidiar 

as diferentes instâncias legislativas e executivas na proposição, 

implementação e avaliação de políticas públicas no Estado [...] VII– 

realizar acompanhamento contínuo sobre execução do PEE e 

cumprimento de suas metas [...]. (RIO DE JANEIRO, 2014, grifo 

nosso) 

 

Nesse sentido, pelo que está público e documentado, o FEE/RJ participou da 

elaboração da Versão Preliminar de 2015, legitimando o documento. A Versão 

Preliminar publicada em 2015 nos sítios eletrônicos da SEEDUC e do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) é o documento base de adequação do 

PEE/RJ 2009-19 ao PNE, como também se afirma na introdução do documento: 

 

Tendo em vista o Estado do Rio de Janeiro possuir um PEE, aprovado 

através da Lei Estadual n.º 5597/2009, coube a uma Comissão Técnica 

iniciar os procedimentos para a adequação do antigo plano, em 

consonância e harmonia com a Lei 13005/2014. Para tanto, o Estado 

do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Educação, com a 

assessoria da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino 

SASE/MEC, deu início aos trabalhos de confecção de uma minuta 

Documento Base. (RIO DE JANEIRO, 2015 – Versão Preliminar) 

 

Com a delimitação dos documentos para a análise, trata-se de avançar para a 

tarefa de evidenciar quais seriam as implicações para o regime de colaboração. Busca-se 

analisar, então, formas de colaboração no contexto de planejamento da educação 

http://seguro.mprj.mp.br/documents/112957/9554166/regimento_interno_do_feerj_resoluo_seeduc_rj_n_5.058_de_13_de_maro_de_2014.PDF
http://seguro.mprj.mp.br/documents/112957/9554166/regimento_interno_do_feerj_resoluo_seeduc_rj_n_5.058_de_13_de_maro_de_2014.PDF
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fluminense no período de 2009 a 2015, dentro dos registros de planejamento 

selecionados. O marco temporal se inicia em 2009, porque é o ano da promulgação da 

lei estadual que institui o PEE/RJ, e termina em dezembro de 2015, porque marca o 

final de um ciclo em que 89 municípios do estado ajustaram seus PME, assim como 

marca a publicação da Versão Preliminar 2015. 

Não era pretensão realizar meras comparações entre os Planos de Educação 

nas diferentes esferas do escopo político e administrativo em que o Brasil está 

organizado. Mas não é possível refletir sobre regime de colaboração sem ter, pelo 

menos, mais de um ente federado implicado na pesquisa. Dito isso, o PNE 2014-24 se 

tornou uma importante fonte de dados, ao mesmo tempo que fundamentou as diversas 

argumentações tecidas neste texto. 

Efetivamente, ―quem tem certezas não tem boas razões para fazer pesquisa‖ 

(GARCIA, 2011, p. 20). É preciso ser crítico, reflexivo, além de lançar todas as suas 

subjetividades de forma que, a leitura do mundo, tal como sublinhou Freire (1982), 

preceda sempre a leitura da palavra, mas não ignore a importância dos estudos dos 

―clássicos‖, sistematizados e científicos, que iluminem a criticidade e a reflexão, 

orientando cada passo dado no percurso da pesquisa. Esse movimento dinâmico, 

constituinte da práxis, é necessário para a construção dos conhecimentos que podem 

colaborar para que o senso comum seja dialeticamente superado (SANTOS, 2005). 

A investigação sobre o regime de colaboração foi feita por meio de revisão 

da literatura com abordagem em questões relativas ao termo em si, ao pacto federativo, 

aos planos de educação, ao regime de colaboração e ao Estado. A revisão da literatura, 

conforme recorda Creswell (2010), cumpre vários propósitos: 

 

Compartilha com o leitor os resultados de outros estudos que estão 

intimamente relacionados àquele que está sendo realizado. Relaciona 

um estudo ao diálogo maior e continuo da literatura, preenchendo 

lacunas e ampliando estudos anteriores (Cooper, 1984; Marshall e 

Rossman, 2006). Proporciona uma estrutura para estabelecer a 

importância do estudo e também uma referência para comparar o 

estudo com outros resultados. Todas ou algumas dessas razões pode 

ser a base para a redação da literatura acadêmica em estudo. 

(CRESWELL, 2010, p. 51) 
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A pesquisa qualitativa, central no desenvolvimento da análise documental, 

buscou, nos Planos de Educação dos entes federados analisados, dados que pudessem 

não só esclarecer sobre o conceito do termo regime de colaboração, mas também 

evidenciar se efetivamente ele se materializou nos registros. Para isso, sustenta-se a 

investigação nos princípios da abordagem dialética, considerando categorias como 

totalidade, contradição e mudança. 

A pesquisa qualitativa ―tem o inconveniente de sugerir uma falsa oposição 

entre qualitativo e quantitativo, que deve de início, ser descartada‖, pois ―a questão é de 

ênfase e não de exclusividade‖ (ALVES, 1991, p. 54). A abordagem qualitativa 

apresenta abrangência suficiente para englobar diferentes variantes como, por exemplo, 

―naturalista, pós-positivista, antropológica, etnográfica, estudo de caso, humanista, 

fenomenológica, hermenêutica, ideográfica, ecológica, construtivista, entre outras‖ 

(IDEM).  

 

[...] foi a partir da década de 70 que a concepção positivista de ciência 

passou a receber, no Brasil, severas críticas filosóficas, políticas e 

técnicas. O alvo destas críticas apontava na direção da aplicação dos 

modelos de ciências naturais para as outras ciências (em especial, as 

humanas) e para a separação entre fatos e contextos, uma 

característica básica do positivismo ao tratar o mundo como um 

conjunto de fatos naturalmente interligados. Tais críticas demandaram 

a busca por novas estratégias investigativas, culminando na 

proposição de uma abordagem alternativa para o tratamento 

dispensado aos problemas de pesquisa e suas correspondentes 

análises, denominada de modo bastante amplo como pesquisa 

qualitativa.  (PONTES;MENEZES FILHO; COSTA, 2005, p. 03). 

 

Os estudos qualitativos se debruçam sobre a análise do mundo empírico em 

seu ambiente natural. Além disso, de acordo com Godoy (1995a, p. 21), ―a abordagem 

qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta 

rigidamente estruturada; ela permite que a imaginação e a criatividade levem os 

investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques‖. Godoy (1995a) 

destaca três tipos de pesquisa qualitativa como sendo ―tipos fundamentais‖: o estudo de 

caso, a análise documental e a etnografia. A análise documental, utilizada nesta tese, 

permitiu ―o exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um 

tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ ou 

interpretações complementares‖ (GODOY, 1995a, p. 21). Para Cellard (2008, p. 295): 
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[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa 

para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, 

insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 

relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase 

totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. 

Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o único 

testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente. 

 Nessa perspectiva, a técnica utilizada para o exame do material empírico é a 

análise de conteúdo, cujas categorias foram definidas em sintonia com o quadro teórico 

e com os objetivos do estudo. A análise de conteúdo se define como um ―conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que aposta no rigor do método como forma de não 

se perder na heterogeneidade do seu objeto‖ (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005, p. 308). 

Prosseguem os autores: ―trata-se da sistematização, da tentativa de conferir maior 

objetividade a uma atitude que conta com exemplos dispersos, mas variados, de 

pesquisa com textos‖ (IDEM). Bardin (1977) também define a técnica de análise de 

conteúdo como ―um conjunto de técnicas de análise das comunicações‖ (BARDIN, 

1977, p. 31). 

Ao lançar mão da análise de conteúdo como técnica para verificação e 

interpretação dos dados, a intenção é descobrir o significado dos textos, no caso, da 

Versão Preliminar 2015, do PEE/RJ 2009-19 e do PNE 2014-24. Para isso, ―a certeza de 

que haveria um sentido a ser resgatado em algum lugar, e de que o texto seria seu 

esconderijo‖ (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005, p. 310) levaria à investigação científica. 

A análise de documentos, para chegar à análise do conteúdo do material 

empírico utilizado na construção do objeto, é um resgate contextual dos documentos e 

dos fatores históricos que os qualificam como tal. Essa análise permitiu uma leitura 

criteriosa de documentos oficiais, além dos próprios planos de educação como, por 

exemplo, os relativos às políticas educacionais. Foram considerados pareceres e 

resoluções de conselhos de educação, atas de audiências públicas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal e textos oriundos de debates de ampla participação, 

como o Documento Final da CONAE (CONAE, 2010). Outros documentos que 

enfocaram o regime de colaboração também foram abarcados: o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE/2007) e o Decreto n.º 6.094/2007 (Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação), por exemplo.  
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O tratamento dos dados foi condicionado pelo referencial teórico-

metodológico. Assim, também é parte integrante da tessitura desta tese a leitura, a 

apropriação e o aprendizado de trabalhos realizados por filósofos, sociólogos, autores 

relacionados ao campo de confluência e outros que, embora não estejam diretamente 

ligados, acabam se relacionando por uma abordagem ou outra, como é o caso dos 

autores do campo do Direito e das Ciências Políticas, os quais frequentemente foram 

consultados para melhor compreender, dentro do campo da educação, a análise da 

legislação e dos textos políticos. Desse modo, as análises foram preenchidas buscando 

―considerar criticamente aspectos relativos aos processos inferenciais que sustentam as 

suas interpretações qualitativas e quantitativas‖ (GONDIM; BENDASSOLLI, 2014).  

Análise de conteúdo em Bardin 

 

A análise de conteúdo (AC) se iniciou após a análise de documentos (AD). 

No momento da AD, foi possível recuperar a proposta da sociedade civil brasileira para 

o PNE (BELO HORIZONTE, 1997) e o texto do PNE 2001-10 (BRASIL, 2001) e 

retomar o texto inicial da CONAE 2010 (BRASIL, 2010) e da CONAE 2014 (BRASIL, 

2014), verificando, antes, seus textos preliminares e os Projetos de Lei sistematizados 

após jornada de embates na elaboração da Lei Federal n.º 13.005/14. No que diz 

respeito à educação fluminense, foi possível apreender o PEE/RJ 2009-19 e a Versão 

Preliminar de adequação do PEE/RJ ao PNE de 2015, além de atas e notas taquigráficas 

de audiências públicas realizadas no âmbito da Comissão de Educação da ALERJ. 

Na pré-análise (BARDIN, 1977), atentou-se ao recorte. Os documentos 

cujas amostras representassem o universo e estivessem de acordo com os objetivos da 

pesquisa foram escolhidos e dados hegemônicos (aqueles que refletiam o tema) foram 

isolados. No contato inicial com os documentos, os objetivos foram construídos e o 

fenômeno foi explicado com hipóteses. 

Foi necessário entender a evolução da AC, delimitar o seu campo e 

diferenciá-la de outras práticas, estudando seus exemplos simples e concretos de 

análise, tendo em vista o mecanismo dos processos. Ademais, foi preciso compreender 

cada operação de base, do método, fazendo referência à técnica fundamental, a análise 

de categorias, e apreender seus princípios de funcionamento para que fosse possível: 
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[...] conseguir um equilíbrio entre a diversidade (referência a trabalhos 

americanos frequentemente mal conhecidos em França; indicação das 

possibilidades de tratamento informático; menção de aplicações 

materiais não linguísticos) e a unidade (no início dos últimos vinte e 

cinco anos do século XX era necessário desembaraçar a análise de 

conteúdo dos diversos olhares sobre ―o que fala‖ e marcar a sua 
especificidade). (BARDIN,1977, p, 10) 

 

Este estudo se apoia em Bardin (1977) e se constrói à luz das intersecções e 

das diferenças entre AD e AC (SOARES et al, 2011; TRIVIÑOS, 1987). Para Triviños 

(1987, p. 111), ―a análise documental é outro tipo de estudo descritivo que fornece ao 

investigador a possibilidade de reunir uma grande quantidade de informação sobre leis 

de educação, processos e condições, requisitos e dados, livros, textos, etc. Além disso: 

A pesquisa documental, enquanto método de investigação da realidade 

social, não traz uma única concepção filosófica de pesquisa, pode ser 

utilizada tanto nas abordagens de natureza positivista como também 

naquelas de caráter compreensivo, com enfoque mais crítico. Essa 

característica toma corpo de acordo com o referencial teórico que 

nutre o pensamento do pesquisador, pois não só os documentos 

escolhidos, mas a análise deles deve responder às questões da 

pesquisa, exigindo do pesquisador uma capacidade reflexiva e criativa 

não só na forma como compreende o problema, mas nas relações que 

consegue estabelecer entre este e seu contexto, no modo como elabora 

suas conclusões e como as comunica. (SILVA et al, 2009, p. 4556) 

Os dados foram produzidos em pesquisa documental. O livro Análise de 

Conteúdo ―pretende ser um manual, um guia, um prontuário. Tem por objectivo 

explicar o mais simplesmente possível o que é actualmente análise de conteúdo e a 

utilidade que pode ter nas ciências humanas‖ (BARDIN, 1977, p. 10). Foi elaborado em 

quatro partes que procuram sintetizar argumentos de cunho histórico, cronológico, 

epistemológico e técnico. 

[...] foram tomadas algumas opções: Descrever a evolução da análise 

de conteúdo delimitar o seu campo e diferencia-la de outras práticas 

(primeira parte: história e teoria); Por o leitor imediatamente em 

contato com exemplos simples e concretos de análise, decompondo 

pacientemente o mecanismo dos processos (segunda parte: práticas); 

Descrever a textura, ou seja, cada operação de base, do método. 

Bardin (1977) define a AC como um método empírico, podendo ser 

considerado como um conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante 

aperfeiçoamento. A racionalidade transformadora precisa ser redimensionada, levando 
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em conta que a dinâmica da vida faz observar que não há nada pronto, pois tudo está, 

sim, em processo.  

Metodologicamente, confrontando-se ou complementam-se duas 

orientações: a verificação prudente ou a interpretação brilhante. Por 

outras palavras, a análise de conteúdo de mensagens que deveria ser 

aplicável ‒ com maior ou menor facilidade, é de certo ‒ a todas as 

formas de comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte (do 

tam tam à imagem, tendo evidentemente como terreno de eleição o 

código linguístico) possui duas funções, que na prática podem ou não 

dissociar-se. Uma função heurística: análise de conteúdo enriquece a 

tentativa exploratória, aumenta propensão à descoberta. É análise de 

conteúdo para ―ver o que dá‖. Uma função de ―administração da 

prova‖. Hipóteses sob a forma de questões ou de afirmações 

provisórias servindo de diretrizes, apelarão para o método de análise 

sistemática para serem verificadas no sentido de uma confirmação ou 

de uma informação. É análise de conteúdo ―para servir de prova‖. 
(BARDIN, 1997. p.30) 

Para a autora, a AC não deixa de ser uma análise de significados. Possui 

diferentes funções que desempenham papéis importantes tanto na abordagem qualitativa 

quanto na quantitativa e em suas interseções: a heurística, que se qualifica na tentativa 

exploratória, e a de ―administração da prova‖ (BARDIN, 1977, p. 30), mais conhecida 

no campo da pesquisa, que verifica a veracidade dos achados. 

Quadro 1: Função e abordagem em Bardin (1997). 

                 FUNÇÃO*   

ABORDAGEM                                     

 

Função heurística 

 

Função da administração da prova 

Qualitativa Presença ou ausência de características de um dado fragmento. 

Quantitativa Frequência com que aparecem determinadas características do 

conteúdo. 
Fonte: Bardin (1997). 

*―Na prática, as duas funções da análise de conteúdo podem coexistir de maneira complementar‖ (BARDIN, 1977, p. 30). 

O termo constitucional, regime de colaboração, foi a categoria geral cuja 

característica, para fins da pesquisa, refletiu a realidade, de forma resumida, em 

determinados momentos. Agrupou determinados elementos com características comuns, 

como, por exemplo, as formas de colaboração e a incidência do significado de formas 

de colaboração em diferentes documentos. 
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As categorias foram escolhidas tendo em vista os critérios semânticos 

(temas), sintáticos (verbos, adjetivos e pronomes), léxicos (significado das palavras) e 

expressivos (variação na linguagem e na escrita). Nesse processo de escolha, um 

número significativo de informações foi agrupado e duas etapas, organizadas, como 

mostra o esquemaabaixo: 

Processo de escolha 

Interativo Classificatório 

Isolam-se elementos comuns Dividem-se os elementos e impõe-se a 

organização 

Fonte: Bardin (1977) 

Por ser de cunho qualitativo, essa abordagem permitiu tomar as contradições 

e os conflitos como formas de diálogo e possibilidades de avanço, tanto nas suas 

manifestações nos documentos visitados, quanto na realidade vivenciada.  

Apelar para estes instrumentos de investigação laboriosa de 

documentos, é situar-se ao lado daqueles que, de Durkheim a P. 

Bourdieu passando por Bachelard, querem dizer não ―a ilusão da 

transparência‖ dos fatos sociais, recusando ou tentando afastar os 

perigos da compreensão espontânea. (BARDIN, 1977, p. 28). 

Ao analisar o conteúdo do planejamento da educação fluminense 

materializado no PEE/RJ 2009-19 e na Versão Preliminar 2015, procurou-se identificar 

e entender se os documentos foram elaborados ou ajustados levando em conta o regime 

de colaboração. Para isso, buscou-se apoio em conteúdos de atas e notas taquigráficas 

de audiências públicas que auxiliaram na captura de dados que remetessem ao 

significado de políticas educacionais configuradas em formas de colaboração através de 

algum enxerto de texto ou discurso produzido. Buscou-se identificar os aspectos da 

interpretação e da recriação, visto que o PNE se configura como uma esfera mais ampla 

e cumpre o papel, dentre outros, de orientar a política educacional do País mediante 

proposta de articulação entre os demais entes federados. Não se trata de uma relação 

hierárquica, mas de uma relação de colaboração, em que o planejamento é o cerne e 

depende de organização. 
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Os aspectos macroestruturais que influenciam a definição das políticas 

públicas são considerados neste estudo. Por isso, o recorte da abordagem incide na 

premissa de que não é possível compreender o regime de colaboração sem entender o 

pacto federativo e o papel do Estado na Educação. Esses aspectos pareceram essenciais 

para circunscrever o tema da pesquisa e também para iluminar o caminho percorrido 

para a sua problematização. 

O fenômeno da globalização exerce influência sobre as políticas 

educacionais. Seria mais do que uma condição simétrica, como é proposto em relação 

aos planos de educação, mais especificamente, quando se admite que os planos 

estaduais de educação se apropriam e sofrem influência do PNE (DIDONET, 2005). 

Segundo Teixeira (2012), antes da promulgação da CRFB/88, os municípios 

mantinham uma relação muito subordinada à União e aos estados. Essa relação, mais 

enfatizada no âmbito da lei, foi modificada quando a CRFB/88 possibilitou que os 

municípios criassem seus próprios sistemas de ensino. Com isso, é possível perceber 

maior autonomia dos municípios, ainda que não seja possível afirmar que a relação de 

subordinação se extinguiu com essa medida. 

A importância da descentralização da educação no Brasil está ligada à 

potencialização da melhoria da qualidade da educação. Nas palavras de Gadotti (1999, 

p. 02), a descentralização implica ―o fortalecimento do poder local‖, a proximidade com 

a realidade e a possibilidade de tratar dos assuntos educacionais em suas dimensões 

comunitárias e locais, assegurando uma maior agilidade à tomada de decisão.  

Não se pode, entretanto, ter uma postura ingênua de acreditar que as 

iniciativas de descentralização, no bojo de políticas de cunho neoliberal, tenham um 

sentido emancipador. Como apontam Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), sob o 

discurso da descentralização presente nessas políticas, houve um grande incentivo à 

desresponsabilização dos níveis centrais de poder na manutenção e na execução das 

tarefas educacionais. 

Para Arretche (1996), a descentralização é um ponto central no debate sobre 

a reforma do Estado. Segundo a autora, é uma ideia que ganhou força em diferentes 

correntes de orientação política. Suas virtudes, inspiradas na ideia de superação de 
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problemas identificados no Estado e nos sistemas políticos nacionais, circularam em 

absoluto consenso. 

A autora lembra que, na década de 1980, ocorreram reformas de tipo 

―descentralizador‖ em um número expressivo de países. Algumas estratégias marcaram 

as reformas de propostas descentralizadoras, dentre elas a desconcentração, a delegação, 

a transferência de atribuições e a privatização ou desregulação (ARRETCHE, 1996). As 

análises realizadas pela autora são esclarecedoras no que tange à discussão sobre 

descentralização. É possível visualizar, por exemplo, que diferentes ações são 

planejadas, nas três esferas do governo, objetivando um mesmo resultado; no entanto, 

correm em linhas paralelas, fenômeno que enfatiza a ausência do regime de 

colaboração. 

A legislação nacional, por exemplo, aponta para a necessidade de garantir 

planos de carreira, piso salarial nacional para os profissionais da educação, estatutos e 

planos de carreira do magistério público e obrigatoriedade de formação superior para 

todos os docentes. No entanto, a Constituição reafirmou, paralelamente, a condição do 

País como uma República Federativa e o reconhecimento dos municípios como entes 

federativos. Tal fato colocou em destaque o princípio da descentralização e, com isso, o 

campo educacional e todas as ações que dizem respeito aos docentes da escolarização 

básica passam a depender, cada vez mais, da organização dos diversos entes federativos, 

em regime de colaboração ou não. 

Nessa abordagem, é preciso compreender que o significado de regime de 

colaboração deve se produzir no âmbito dos sistemas de ensino e de educação. As 

políticas educacionais estão formatadas pela concepção de Estado, conforme seu 

processo histórico de desenvolvimento ao longo dos tempos, bem como de sua forma de 

organização e de seu papel a desempenhar. Nessa direção, a investigação de planos 

decenais de educação requer o compromisso de ter em mente o confronto entre 

diferentes concepções. 

Para abordar questões dessa natureza, impõe-se o contato direto do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada (GODOY, 1995b). 

Nesse sentido, um fenômeno pode ser mais bem observado e compreendido no contexto 

em que ocorre e do qual é parte. No decorrer da pesquisa, na busca pela compreensão do 
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objeto, a pesquisadora foi, ao mesmo tempo, observadora, analista e intérprete dos 

dados coletados. Com o método de análise e com o método de exposição, contemplou-

se o recorte da totalidade que envolve o objeto na mesma medida das contradições que o 

dinamizam e das perspectivas de mudança que a ele se referem. Para tanto, o método de 

abordagem do fenômeno estudado foi a dialética. 

A dialética tem sido tema central da filosofia há muitos anos: ―A dialética 

era, na Grécia antiga, a arte do diálogo. Aos poucos, passou a ser a arte de, no diálogo, 

demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir 

claramente os conceitos envolvidos na discussão‖ (KONDER, 1981, p. 7). A 

contraposição e a contradição de ideias são centrais nesse método do diálogo. Essa 

tensão entre as ideias possibilita o surgimento de outras ideias que, num circuito 

contínuo, de modo espiralado, contribuem para a evolução do significado e do 

entendimento das coisas. 

O problema investigado surgiu dos seguintes questionamentos: o regime de 

colaboração está presente em planos decenais de educação? Existem metas ou 

estratégias no PEE/RJ ou na Versão Preliminar de adequação que preveem formas de 

colaboração?  

A função social dos Planos de Educação, em qualquer esfera da federação, 

desvela-se na operacionalização do PNE (SAVIANI, 2014), haja vista que os Planos de 

Educação são elementos da política educacional brasileira (TEIXEIRA, 2012) e, em 

cada âmbito, a proporção de sua especificidade deverá ter em vista o alcance do PNE. 

Na análise dos planos de educação, dispensar-se-á atenção às metas e às 

estratégias que atentem para a questão do regime de colaboração. Para isso, o termo 

regime de colaboração deve ser compreendido enquanto tal, nem somente regime, que 

implicaria o habitus (BOURDIEU, 2013), nem somente colaboração, que implicaria as 

eventualidades de tarefas interativas entre os sistemas existentes nos entes federados. O 

termo deve ser compreendido na fusão de tarefas sequencialmente realizadas e 

intencionalmente executadas em prol de uma finalidade e que, sobretudo, tenham 

regularidade e rotina. Nesse sentido, as estratégias de ação que apontem para a 

colaboração entre os entes federados são uma fecunda terra de dados somada às próprias 

metas. O regime de colaboração pode acontecer no âmbito de diferentes políticas, como 



 
 

49 
 
 

as de financiamento, de formação de professores, de gestão, de níveis e modalidades da 

educação etc. 

Materialização do regime de colaboração: legislação e políticas educacionais 

A EC n.º 59/2009, integrou elementos importantes à política educacional. 

Acrescentou o § 3º ao Art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 

previu a redução escalonada de 2009 a 2015 do percentual da Desvinculação das 

Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino, de que trata o Art. 212 da Constituição Federal. Incluiu 

nova redação aos incisos I e VII do Art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do 

ensino de quatro a dezessete anos e a ampliar a abrangência dos programas 

suplementares para todas as etapas da educação básica. Produziu o § 4º do Art. 211, o § 

3º do Art. 212 e o caput do Art. 214, com a inserção, nesse dispositivo, do inciso VI. 

Exemplifica-se com a nova redação do § 4º do Art. 211: ―§ 4º Na organização de seus 

sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório‖. 

A inclusão desse parágrafo ao Art. 211 da CRFB/88 muda o significado do 

termo regime de colaboração. O texto original da CRFB/88, fruto de amplo debate 

político, realizado no bojo da redemocratização brasileira (LIMA; PASSOS; NICOLA, 

2013), revela o Art. 211 com apenas dois parágrafos. Trata-se de um texto forjado pelas 

contradições inerentes ao diálogo
16

que, por sua vez, tal como expõe Freire (2005), é 

inerente do ser humano. Para análise da alteração, que inclui formas de colaboração 

como dispositivo do regime de colaboração, considera-se que ―A doutrina brasileira, no 

geral, não aceita a teoria que prestigia a intenção do constituinte como método válido de 

interpretação constitucional, até porque não há maneira de descobrir tal intenção‖ 

(LIMA; PASSOS; NICOLA, 2013, p. XIX). Nesse sentido, o trabalho de análise 

considera o texto da CRFB/88 tal como é. Para analisar o conteúdo atual, 

especificamente a inclusão de novo parágrafo ao Art. 211, tendo em vista o texto 

original, recorreu-se ao conhecimento histórico de sua formação, para que fosse 

                                                           
16 Utiliza-se o diálogo de acordo com o pensamento de Freire (2005), autor que trata o termo como um fenômeno humano que ―nos 

revela como algo que já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra. Mas, ao encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como 
algo mais que um meio para que ele se faça, se nos impõe buscar, também seus elementos constitutivos‖ (FREIRE, 2005, p.89). 

Além disso, ―O diálogo é este encontro dos homens, imediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na 

relação eu-tu. Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não querem; entre 
os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste direito‖ (FREIRE, 2005, p. 91).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art211§4.
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possível uma interpretação histórica, buscando melhor compreender os valores 

incorporados e os rejeitados. 

De acordo com o apresentado por Lima, Passos e Nicola (2013), o texto 

constitucional e também o movimento que o constituiu são complexos. A exemplo, as 

alterações entre o texto da última votação em Plenário, de 22 de setembro de 1988, que 

ratificou o trabalho da Comissão de Redação Final, e o texto publicado no Diário 

Oficial da União, de 5 de outubro de 1988, ocorreram em grande número e em curto 

espaço de tempo. 

Quadro 1. Quantidade de dispositivos por texto 

Dispositivo Substitutivo 1 Substitutivo 2 Projeto A Projeto B Projeto C Projeto D Texto Promulgado 

Título 9 8 8 9 9 9 9 

Capítulo 36 33 34 33 34 33 33 

Seção 46 47 47 48 49 49 49 

Subseção 7 7 7 4 5 5 5 

Artigo 374 336 334 322 313 315 315 

Parágrafo 550 563 619 578 595 597 596 

Inciso 677 725 736 958 944 945 946 

Alínea 140 140 121 202 204 203 203 

Fonte: Base de Dados do Sistema APEM/ (LIMA; PASSOS; NICOLA, 2013, p. XXXV) 

De acordo com Silva (2013), em artigo escrito para o Jornal Valor 

Econômico a despeito dos 25 anos da CRFB/88, as Emendas Constitucionais não a 

alteram substantivamente, pois, em linhas gerais, ―a Constituição que temos hoje é 

praticamente a mesma que tínhamos há 25 anos. A despeito das 74 emendas‖. Para 

Dantas (1996), é importante que a doutrina seja a forma de interpretação e exposição 

com o objetivo de encontrar o verdadeiro sentido da norma jurídica positiva. Tendo em 

vista que ―nem o político (= legislador) nem o operador do Direito (=Advogado, Juiz, 

Ministério Público) tem que ser necessariamente cientistas do Direito‖ (DANTAS, 

1996, p. 110), a doutrina observaria a interpretação e a execução da legislação no teor 

da letra da lei. 

A inserção do termo forma de colaboração na CRFB/88 remete à inequívoca 

evolução, no texto constitucional, do movimento de materialização do regime de 

colaboração. É preciso entender, então, os propósitos e a composição desse regime para 

que ele se torne materializável e exequível. Independentemente dos caminhos para a 

materialização do regime de colaboração, por exemplo, o caminho elencado pela 
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Emenda Constitucional Nº 14 de 09, de setembro de 1996  EC. 14/96, é preciso ter em 

vista, prioritariamente, os seus propósitos. No Art. 211, está materializado um dos 

propósitos do regime de colaboração: a organização dos sistemas de ensino. 

Nesta análise, os propósitos do regime de colaboração, na CRFB/88, são 

especificamente direcionados à educação. Os outros propósitos, que se agregam ao 

primeiro citado, aparecem na eficácia da execução do serviço público, no fortalecimento 

do pacto federativo, na construção de maior transparência das relações dos entes 

federados e no fortalecimento da participação dos diferentes sujeitos
17

 que atuam nos 

diferentes níveis, etapas e modalidades da educação. Por fim, servem como dispositivos 

do PNE para articular o SNE. É uma forma de gestão. 

A CRFB/88, ao dispor sobre a organização do Estado e, especificamente, 

sobre sua organização político-administrativa, estabelece, no Parágrafo Único do Art. 

23, que uma ―Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional‖. A cooperação, como o disposto 

na análise de Araújo (2012), pode ser obrigatória ou facultativa. É obrigatória quando as 

atribuições dos entes federados sobre a educação só podem ser desempenhadas em 

conjunto (Art. 23 da CRFB/88). É facultativa quando as atribuições podem ser 

desempenhadas apenas pelo ente federado responsável, embora possibilite a cooperação 

de outro ente.  

A organização dos sistemas de ensino deve ser em regime de colaboração, 

de acordo com disposto no Art. 211 da CRFB/88. Portanto, a atribuição cooperativa é 

obrigatória. Organizar os sistemas de ensino em regime de colaboração passa ser, a 

partir de 1988, atribuição constitucional. A LDBEN/96 estabelece que: 

 

Artigo 8º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão, em Regime de Colaboração, os respectivos sistemas de 

ensino. Artigo 10. Os Estados e Municípios incumbir-se-ão de: [...] 

definir com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 

fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional de 

responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os 

recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder 

                                                           
17

 A categoria sujeitos, para fins de argumentação, tem o mesmo significado abordado nas análises de Pinheiro (1997). Para 

aprofundamento, sugere-se tal leitura. 



 
 

52 
 
 

Público. Artigo 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: I, II, II, IV, V 

[...] Parágrafo Único: Os Municípios poderão optar, ainda, por se 

integrar ao Sistema Estadual de Ensino e com ele compor um Sistema 

Único de Educação Básica. 

O ensino superior é competência do governo federal, e a educação básica é 

competência dos estados e dos municípios, lógica remanescente do Brasil Império: ―O 

Ato Institucional de 1834 descentralizou a responsabilidade educacional. Às províncias, 

caberia o direito de legislar e controlar o ensino primário e médio, e ao poder central se 

reservou a exclusividade de promover e regulamentar o ensino superior‖ (RIBEIRO, 

1993, p. 17). A oferta da educação evidencia as prioridades políticas na construção do 

projeto social brasileiro ao longo da história do País. 

A educação, inserida no rol dos direitos sociais, ganhou protagonismo 

constitucional no Brasil a partir da Constituição 1934. Segundo Cury, Horta e Fávero 

(1996), a Constituição de 1934 declarou, pela primeira vez, ser a educação um direito 

de todos. Segundo Teixeira (2012), a inspiração da socialização dos direitos civis 

adveio principalmente da Constituição de Weimar, da Alemanha (1919), afinal muitas 

características presentes nas formas de organização do Estado e na produção de 

políticas educacionais têm origem ainda nas primeiras décadas do século XX. Araújo 

(2013) aponta que o tema ―municipalização‖ remonta da década de 1920, por exemplo, 

mediante atuação da Associação Brasileira de Educação (ABE). Muitas destas 

características, presentes nas formas de organização do Estado ―foram sistematizadas 

por Anísio Teixeira nas décadas seguintes e refutadas por Carlos Correa Mascaro entre 

as décadas de 1950 e 1960‖ (ARAÚJO, 2013, p. 21).  

No período da Ditadura Militar, 1964 a 1984 (REZENDE, 2013), a receita 

tributária e as decisões políticas foram centralizadas, impactando as políticas sociais. 

No entanto, o ideário desse regime, de acordo com Rezende (2013), era a construção de 

legitimidade de seu poder de mando e decisão; por isso, algumas medidas foram 

tomadas de modo que esse projeto fosse reconhecido e aceito pelas pessoas, as quais se 

identificariam com mandos e determinações e internalizariam determinados valores. 

Ainda, a passividade era almejada de tal forma que a ―educação seria, assim, a instância 

básica em que a ditadura iria construir esse novo homem supostamente dignificado. A 

internalização dos valores de não-contestação e não-conflito pelas diversas instituições 
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sociais (empresa, escola, família, dentre outras) objetivava conduzir todos os indivíduos 

ao congraçamento total com o regime‖ (REZENDE, 2013, p. 93). Não obstante, ―Eles 

buscavam, ao mesmo tempo, uma descentralização do processo decisório a seu favor, 

mas reiteravam o aprisionamento dos demais atores sociais através de medidas 

repressoras‖ (REZENDE, 2013, p. 178). 

Na transição à democracia, emergiu o movimento municipalista que influiu 

para que a CRFB/88 se declinasse às diretrizes da descentralização. Nesse sentido, a 

Constituição estabeleceu que a relação entre os entes federados, na organização dos 

seus sistemas de ensino, seria em regime de colaboração e determinou, pela primeira 

vez em uma constituição, que os municípios seriam entes federados dotados de 

autonomia. A divisão de competências não foi omitida, tendo ainda a observar que a 

Constituição delega a atribuição de coordenação do estado federativo ao governo 

federal. No que diz respeito à educação, destacam-se, do texto constitucional, as 

competências da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios: 

Quadro 2: competências dos entes federados segundo a CRFB/88. 

Competência comum entre 
União, estados, Distrito 

Federal e municípios 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: V - 
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 

inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 85, de 2015); XII - estabelecer e 

implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] 

IX - educação, cultura, ensino e desporto; Art. 30. Compete aos Municípios: [...] VI - manter, com 

a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de 
ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006). 

Art. 211. § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 
ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 59, de 2009). 

Competência privativa da 

União 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXIV - diretrizes e bases da 

educação nacional. Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 
em regime de colaboração seus sistemas de ensino. § 1º A União organizará o sistema federal de 

ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em 

matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de 
oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica 

e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 14, de 1996). 

Competência prioritária da 
União 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de 
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 

metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 

em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 
das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 

59, de 2009). 

Competência prioritária dos 
estados e Distrito Federal 

Art. 211. § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 
médio. (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 14, de 1996). 

Competência prioritária dos 

municípios  

Art. 211. § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14, de 1996). 

Art. 30. Compete aos Municípios: VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 53, de 2006). 

Competência concorrente 
entre os entes federados 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: IX - 
educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 85, de 2015). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm#art1
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Ainda por força da EC 59/2009, o Art. 214 da CRFB/88 ganha nova redação 

dação e elenca o regime de colaboração, atribuindo-lhe outro propósito: ser dispositivo 

do Plano Nacional de Educação para que o mesmo articule o Sistema Nacional de 

Educação a fim de que sejam definidas: 

[...] diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam 

a: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do 

atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - 

formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e 

tecnológica do País. VI - estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação como proporção do produto interno 

bruto. (Art. 214 CRFB/88) 

Os sistemas de ensino na linguagem da LDBEN/96 se apresentam 

organizados com base em delimitações de estruturas, como se pode notar: 

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições de 

ensino mantidas pela União; II - as instituições de educação superior 

criadas e mantidas pela iniciativa privada; III - os órgãos federais de 

educação. Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito 

Federal compreendem: I - as instituições de ensino mantidas, 

respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal; 

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público 

municipal; III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas 

e mantidas pela iniciativa privada; IV - os órgãos de educação 

estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No 

Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e 

mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Art. 

18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: I - as instituições 

do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo 

Poder Público municipal; II - as instituições de educação infantil 

criadas e mantidas pela iniciativa privada; III – os órgãos municipais 

de educação. (BRASIL, 1996, grifo nosso) 

 

A LDBEN/96 trata de deixar ainda mais claro que organizar os sistemas de 

ensino não significa definir os órgãos que os compõem. Essa definição está no texto 

dessa lei, como foi possível visualizar na leitura dos Art. 16, 17 e 18. O disposto no Art. 

211 da CRFB/88, é ratificado pelo Art. 8º da LDEBEN/96, elencando atribuições dos 

entes federados e indicando caminhos para a realização do regime de colaboração. 

Definido que estrutura é diferente de sistema, tal como apontou Saviani (1981), a 

LDBEN/96 lista atribuições relativas a cada ente. Importante destacar que ―Caberá à 
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União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais 

instâncias educacionais‖ (BRASIL, 1996, Art. 8º § 1º). Isto define, na letra da lei, que 

autonomia não significa soberania (SAVIANI, 1999) e que os entes federados 

organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração, sendo a União a 

coordenadora da educação brasileira por meio da articulação e do funcionamento dos 

sistemas de ensino existentes. As atribuições dos entes federados, segundo a 

LDBEN/96, são as seguintes: 

Quadro 3: Atribuições dos entes Federados segundo a LDBEN/96. 

 Art. 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 

colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

 

Atribuição da União 
 

Art. 8º § 1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às 

demais instâncias educacionais. § 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos 

termos desta Lei.  
Art. 9º. A União incumbir-se-á de: I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração 

com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II- organizar, manter e desenvolver os órgãos 

e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios; III - prestar assistência 

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de 

seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua 

função redistributiva e supletiva; IV- estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental 

e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum; 

Art. 9º. A União incumbir-se-á de: I- coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 

II- assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio 

e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 
melhoria da qualidade do ensino; III - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-

graduação; IV- assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, 

com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; V- 
autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. § 1º. Na estrutura 

educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão 
e atividade permanente, criado por lei. [...] § 3º. As atribuições constantes do inciso IX poderão ser 

delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação 

superior. 
 

Atribuições dos estados e 

Distrito Federal 
Art. 10º. Os Estados incumbir-se-ão de: I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; II- definir, com os Municípios, formas de 
colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional 

das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros 
disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; III - - elaborar e executar políticas e 

planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando 

e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios; IV - autorizar, reconhecer, credenciar, 
supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino; V - baixar normas complementares para o seu sistema 

de ensino; VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos 
que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta lei. (Redação dada pela Lei n.º 12.061, 

de 2009) – assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. (Incluído pela Lei n.º 10.709, 

de 2003) 

Atribuições dos municípios  
Art. 11º. Os Municípios incumbir-se-ão de: I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais 
da União e dos Estados; II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; III- - baixar 

normas complementares para o seu sistema de ensino; IV -- autorizar, credenciar e supervisionar 

os estabelecimentos do seu sistema de ensino; V- oferecer à educação infantil em creches e pré-
escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 

somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art1art10vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art1art10vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art1art10vii
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com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção 

e desenvolvimento do ensino. §. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema 
estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. – assumir o 

transporte escolar dos alunos da rede municipal. (Incluído pela Lei n.º 10.709, de 31 de julho de 

2003). 

O exercício da autonomia dos municípios em relação à política educacional 

é doutrinado na LBBEN/96, sendo facultada, a esses entes federados, a constituição do 

sistema próprio de ensino e tendo como opção integrar-se ao sistema estadual ou com 

ele compor um sistema único de educação. O município deve: atuar prioritariamente na 

educação infantil e no ensino fundamental; instituir plano de carreira do magistério e 

promover concursos públicos; incluir a educação na Lei Orgânica do Município; e, 

ainda, fixar o PME. Com a instituição de Conselhos Municipais de Educação, é possível 

o exercício da função normativa. 

As reformas das instituições políticas realizadas ao longo dos anos 1980, 

seguidas de enorme quantidade de programas de descentralização provocada nos anos 

1990, declinaram-se para equivaler, na educação, ao que acontece no setor da saúde, 

com o Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, verifica-se uma construção para a 

compreensão do regime de colaboração com o desafio de argumentar em defesa de uma 

nova configuração a fim de instituir o sistema nacional de educação. Para Saviani 

(2014, p. 65), ―o Sistema Nacional de Educação integra e articula todos os níveis e 

modalidades com todos os recursos e serviços que lhe correspondem, organizados e 

geridos em regime de colaboração, por todos os entes federativos, coordenados pela 

União‖. A sistematização dessa organização deve ocorrer nos Planos de Educação, em 

especial no PNE, que reflete o planejamento coletivo com a participação de sujeitos de 

todos os entes federados do Brasil. 

No início de junho de 2014, o Congresso Nacional enviou o PL 8.035/10, 

para a sanção da Presidenta Dilma Rousseff. Esse PL, que previa a instituição do novo 

PNE, configurou-se em matéria complexa e, por três anos e meio, foi pauta de amplo 

debate. O último PNE, instituído pela Lei n.º 10.172, de 2001, cuja vigência foi 

encerrada em 2010, previa que estados e municípios elaborassem seus respectivos 

Planos de Educação. À luz desse PNE, o PEE/RJ 2009-19 foi elaborado. O debate sobre 

o PL 8.035/10 foi amplo e envolveu diferentes frentes de pensamento. Esse fator foi 

favorável ao cumprimento da legislação brasileira de garantir esse movimento em razão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art2art11vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art2art11vi
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das disputas por projetos estabelecidos em cada meta e estratégia e da necessidade de o 

País instituir um SNE. 

Em 24 de junho de 2014, foi sancionada a Lei n.º 13.005, que instituiu o 

novo PNE. O documento estabelece 20 metas que visam melhorar a qualidade da 

educação. As metas compreendem todos os níveis e modalidades previstos na LDBEN/ 

96 e sistematizam objetivos que passam pela gestão, pelo financiamento do setor e pela 

formação dos profissionais. 

Durante o percurso de elaboração dessa lei, no âmbito do PL n.º 8.035/10, 

movimentos sociais, associações, universidades e diferentes frentes de pensamento 

disputaram a definição de conceitos, metas, diretrizes e estratégias que substanciariam a 

educação brasileira por mais uma década. A participação de Dermeval Saviani no 

esforço dispensado à função do PNE tem centralidade nesta análise. Isto significa que as 

contribuições que problematizaram o conteúdo do texto serão discutidas de modo mais 

superficial, apesar de sua relevância. As questões sobre os sistemas de ensino estão 

intimamente ligadas à função dos planos. Nesse sentido, essa problemática também será 

abordada para entender e sistematizar algumas das principais contribuições do referido 

autor para o processo de elaboração do PNE. Não se descarta a possibilidade de 

possíveis equívocos em suas ideias; no entanto, pressupõe-se que suas contribuições não 

apresentam essa vertente. Isto significa que, no decorrer da análise, podem surgir 

contradições e lacunas que possibilitem discordar ou avançar em algum ponto. 

Saviani (2014) destaca que ―a política educacional brasileira desde o final 

da ditadura (1985) até os dias de hoje se apresenta com características condensadas nas 

seguintes palavras: filantropia, protelação, fragmentação e improvisação‖. Essas 

características, que se configuram como problemas a serem resolvidos, alavancam as 

reflexões e as contribuições do autor acerca do tema em questão. Para isso, ele recorre 

também a conceitos construídos ao longo de sua trajetória. 

No contexto da CONAE 2010, o autor retoma as ideias sobre o conceito de 

sistema. Para Saviani (1999, 2000, 2014), o conceito de plano e o de sistema estão 

intimamente ligados. Essa construção teórica mostra que ―as exigências de 

intencionalidade e coerência implicam que o sistema se organize e opere segundo um 
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plano. Consequentemente, há uma estreita relação entre sistema de educação e plano de 

educação‖ (SAVIANI, 1999, p. 120). 

A organização, o mapeamento, o controle e o surgimento das escolas no 

Brasil eram questões separadas. As escolas surgiram ao longo da história do País, não 

havendo conexões entre elas. Para Saviani (2000), o grupo de escolas existentes não 

poderia ser considerado como um sistema, pois faltava unidade e ordenação; por isso, 

sugere que a palavra estrutura sistematizaria melhor esse conjunto de escolas. 

Na etapa do processo de elaboração da Lei n.º 13.005, que ocorreu no 

âmbito da CONAE 2010, Saviani (2010) retoma o significado da palavra sistema e 

atribui a ela o condicionamento de um movimento, comumente aclamado nas questões 

educacionais como um todo: o planejamento. 

[...] o sistema resulta da atividade sistematizada; e ação sistematizada 

é aquela que busca intencionalmente realizar determinadas 

finalidades. É, pois, uma ação planejada. Sistema de ensino significa, 

assim, uma ordenação articulada dos vários elementos necessários à 

consecução dos objetivos educacionais preconizados para a população 

à qual se destina. Supõe, portanto, planejamento. (SAVIANI, 2010, p. 

388) 

Como já apontado por Teixeira (2012), o plano será tratado como o registro 

do planejamento. Dessa maneira, o processo de elaboração do PNE equivale ao 

planejamento que se materializa no texto da Lei Federal n.º 13.005, de 26 de junho de 

2014. 

O tema central da CONAE 2010 remete ao esforço de conciliar e direcionar 

o debate tendo em vista as duas problematizações: sistema e plano. O tema da CONAE 

foi definido pela Comissão Organizadora Nacional, instituída mediante publicação da 

Portaria Ministerial n.º 10/2008. Composta por 35 membros, a Comissão teve como 

atribuições coordenar, promover e monitorar o desenvolvimento da CONAE em todas 

as suas etapas. A CONAE aconteceu em Brasília, de 28 de março a 1º de abril de 2010, 

e foi precedida de Conferências Municipais e de Conferências Estaduais e do Distrito 

Federal, todas realizadas em 2009. 

O Documento-referência (CONAE, 2010a) levou a amplo debate o tema 

central Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de 

http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/texto_conae.pdf
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Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação. Tal título não sofreu nenhuma 

alteração, instituindo-se na íntegra no Documento-final
18

 (CONAE, 2010b). 

A sistematização das novas propostas e emendas ao Documento-

Referência da Conferência Nacional de Educação registrada no 

Documento-Base foi apreciada e aprovada pela Comissão 

Organizadora Nacional e se consubstancia no presente documento. 

(CONAE, 2010b) 

No entanto, Saviani chama atenção para o fato de que a palavra sistema já 

propõe articulação. Nesse sentido, é possível apontar problemas na expressão Sistema 

Articulado. Para elucidar o significado de sistema, o autor dispensou um espaço 

considerável em alguns de seus trabalhos, dentre os quais se destaca o texto base de sua 

exposição no Simpósio de Abertura da CONAE, em Brasília, no dia 29 de março de 

2010, publicado na Revista Brasileira de Educação (SAVIANI, 2010). 

Penso que o risco apontado se faz presente na proposta contida no 

documento base desta CONAE quando enuncia a construção de um 

sistema nacional articulado de educação, em relação ao qual observei 

tratar-se de um pleonasmo, pois sistema já implica, no próprio 

conceito, a ideia de articulação, sendo inconcebível um sistema não 

articulado. (SAVIANI, 2010, p. 384) 

O autor aponta, nesse sentido, não apenas para uma questão de 

nomenclatura, mas para um problema de significado. Esse problema poderia refletir na 

compreensão equivocada do que se precisa instituir de fato no País. Saviani (2000) já 

argumenta sobre esse aspecto em trabalhos anteriores, principalmente quando explicita 

a diferença entre estrutura e sistema. Essa diferenciação é intencional e recheada de 

justificativas consistentes. 

Não se trata, portanto, de entender o Sistema Nacional de Educação 

como um grande guarda-chuva com mera função de abrigar 27 

Sistemas estaduais de ensino, incluído o do Distrito Federal, o próprio 

Sistema Federal de Ensino e, no limite, 5.565 sistemas municipais de 

ensino supostamente autônomos entre si. (SAVIANI, 2010, p. 384) 

A instituição de um SNE é urgente no País. No entanto, esse movimento, 

que é complexo, ganhou prazo para acontecer somente com a promulgação da Lei n.º 

                                                           
18

 ―Documento-final‖ também é citado como ―Documento-base‖ em algumas publicações, citações ou 

referências de outras pesquisas, como, por exemplo, os textos do próprio Saviani, utilizados ao longo 

desta tese. 
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13.005, de 2014. Mesmo assim, diante das preocupações que Saviani apresenta, ainda se 

levanta uma problemática articulada e incentivada também por uma questão ligada 

diretamente à função de um Plano de Educação. 

De acordo com Saviani (2000), a atual LDBEB/96 é consequente de um 

sistema, ou melhor, expressa a existência dele. No entanto, ―[...] não preenche as 

condições características próprias da noção de sistema [...], impõe-se, pois, a conclusão: 

não existe sistema educacional no Brasil‖ (SAVIANI, 2000, p. 109). Se o plano existe 

em detrimento de um sistema, como poderia ele existir se o próprio sistema ainda não 

existe? Qual seria a função do PNE nesse caso? 

Preconizado na CRFB/88, comumente citada como Constituição Federal 

(CF), o regime de colaboração foi matéria de preocupação e debate durante todo o 

processo de elaboração do novo PNE. O Art. 211 da CF se apresentou, nesse sentido, 

como alvo de estudos e pesquisas em razão da complexidade e da importância de seu 

conteúdo. 

A ausência de regulamentação do regime de colaboração se tornou mais um 

problema. Esse fator evidencia, com certa veemência, que o teor do Art. 211 é 

complexo. E, apesar disso, não define que seja instituído o SNE, tarefa que fica a 

critério e no âmbito das formulações de outras leis. 

Em 2014, com a promulgação da Lei n.º 13.005, realizada no dia 25 de 

junho e publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte, essa tarefa é, enfim, 

apontada. Expressa o Art. 13 da referida lei: 

Art. 13. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 

(dois) anos da publicação desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, 

responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de 

colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do 

Plano Nacional de Educação. 

Esse debate fica ainda mais curioso quando Saviani aponta a redundância de 

planos da educação em cada uma das esferas do governo. Essa questão foi também 

levantada na dissertação da pesquisadora (TEIXEIRA, 2012), quando o autor foi 

entrevistado. Essa redundância se reflete na seguinte colocação: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489287/art-13-da-lei-13005-14
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É preciso instituir um sistema nacional em sentido próprio, que, 

portanto, não dependa das adesões autônomas e a posteriori de estados 

e municípios. Sua adesão ao sistema nacional deve decorrer da 

participação efetiva na sua construção submetendo-se, em 

consequência, às suas regras. Não se trata, pois, de conferir a estados e 

municípios, com base nos respectivos sistemas autônomos, a 

prerrogativa de aderir ou não a este ou àquele aspecto que caracteriza 

o sistema nacional. (SAVIANI, 2010, p. 385) 

Saviani (2014) condiciona à definição de SNE algumas características. 

Deve, no sentido resumido de seu trabalho, ser um ―conjunto coerente e operante‖. 

Deve ser coerente naquilo que diz respeito à concepção de unidade, que, na lógica 

apresentada, precisa reunir vários aspectos ou serviços educacionais mobilizados pelo 

País. Deve ser operante porque interfere, com eficácia, no processo de educação da 

população. ―Vê-se, então que se trata de unidade de variedade e não unidade da 

identidade‖ (SAVIANI, 2014, p. 51). 

Saviani (2010) constata que os países que implementaram o SNE tiveram 

sucesso na universalização do ensino elementar e na erradicação do analfabetismo. 

Quando constata que o Brasil não se encontra entre esses países, passa a considerar os 

obstáculos que historicamente impediram a organização de um SNE no Brasil. Para 

isso, classificou esses obstáculos em quatro tipos:  

a) os obstáculos econômicos decorrentes da histórica resistência à 

manutenção da educação pública no Brasil; b) os obstáculos políticos 

caracterizados pela descontinuidade nas políticas educativas; c) os 

obstáculos filosófico-ideológicos, isto é, a prevalência das ideias ou 

mentalidades pedagógicas refratárias à organização da educação na 

forma de um sistema nacional; d) os obstáculos legais materializados 

na resistência à incorporação da ideia de sistema nacional na nossa 

legislação educacional, cuja ponta de lança se ancorava na suposta e 

logicamente inconsistente tese da inconstitucionalidade da proposta de 

Sistema Nacional de Educação. (SAVIANI, 2010, p. 381) 

Por um lado, se o SNE requer coerência e operacionalidade de uma unidade 

de variedade, é possível afirmar que Planos de Educação em cada esfera de governo 

seriam desnecessários, além de causar grande desgaste e quebra da credibilidade para 

com o instrumento. Por outro lado, seria importante uma pesquisa mais detalhada 

oposta a essa ideia, considerando os benefícios da elaboração de planos municipais e 

estaduais de educação. Para Leclerc (2007, p. 35), ―A descentralização integra as 
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reformas educacionais como resposta ao diagnóstico sobre a crise de eficiência, eficácia 

e produtividade impingida aos sistemas públicos de ensino‖. 

Estrutura e organização da tese 

Esta subseção é dedicada à explicitação da estrutura do relatório de 

pesquisa, isto é, à explicitação da forma como a tese foi sistematizada e de todo o 

caminho percorrido para a sua efetivação. Como a temática, ampla e oriunda de um 

contexto atual, é de difícil sistematização, conceitos e categorias são recorrentes em 

alguns capítulos e subseções. 

O Capítulo I cumpre o papel de introduzir a temática e de apresentar a 

abordagem teórico-metodológica. Isto não significa engessamento aos métodos nele 

apresentados, porque, diante da complexidade do debate, manteve-se um alinhamento a 

determinadas escolhas filosóficas e teóricas, embora o uso do método, ao longo da 

construção da pesquisa, tenha sido diversificado em função da necessidade de cada 

exploração. Nesse sentido, os capítulos contam com técnicas que apoiaram a leitura, o 

estudo e a sistematização das dúvidas encontradas no caminho de construção do objeto. 

Alguns aparatos aproximam a pesquisadora do objeto estudado, assim como demarcam 

o campo empírico. 

O Capítulo II, Estado, Nação e pacto federativo: noções e relações, 

apresenta um estudo elaborado para sistematizar o entendimento, que se faz necessário, 

sobre o contexto complexo a que o termo regime de colaboração está submetido. Antes 

de qualquer política de gestão educacional, como ousa o regime de colaboração, é 

importante levar em conta a realidade em que se insere, a qual pode se concentrar na 

discussão sobre Estado, Nação e pacto federativo, como aponta o próprio título do 

capítulo. Atenta-se, então, para as diferenças entre os termos e a recíproca dependência 

para sua compreensão. Recorrentemente, por exemplo, autores se referem aos 

municípios como entes subnacionais, sem discutirem a inoperância do significado. 

Distinguir Estado de Nação é tarefa essencial para a compreensão do pacto federativo, 

pois o conjunto dessa discussão é suporte para o debate aqui prioritário: o regime de 

colaboração.  



 
 

63 
 
 

No Capítulo III, intitulado Organização dos sistemas de ensino em regime 

de colaboração, o debate gira em torno do conceito constitucional do termo. Discute-se 

o significado de regime de colaboração tendo em vista o seu propósito diante do 

Sistema Nacional de Educação. Para isso, são levantadas teses e dissertações realizadas 

nos últimos quinze anos, considerando somente as que foram produzidas em 

universidades públicas federais e que estavam disponíveis no banco de dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A pesquisa 

feita por Ganzeli (2015), similar a este esforço, é aqui utilizada, porém com categorias 

diferentes, as quais constituíram um ponto de partida. 

Com base nos dados coletados e correlacionados com os textos dos 

principais autores que se debruçaram sobre o assunto, o termo para esta análise foi 

definido. Nesse segundo capítulo, ainda, levantou-se, de forma revisada, um estudo 

sobre planos de educação e sistemas, concentrando-o em suas definições e seus 

propósitos. Foram resgatadas descrições e analisados documentos que expressam os 

planos de educação em sua forma instituída por lei, assim como suas versões 

preliminares: o PNE 2001-10, o PNE 2014-24, o PEE/RJ 2009-19 e o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (PDE). 

O Capítulo IV, intitulado Regime de colaboração no planejamento 

fluminense: o que dizem os documentos?, apresenta, à luz da pesquisa, diferentes formas 

de colaboração encontradas nos documentos analisados. Essa seção evidencia que a 

ideia sobre regime de colaboração não é formulada com base em preocupações teóricas. 

Seu significado se apresenta polissêmico e, muitas vezes, tratado como jargão apenas. 

Quando aprofundadas as discussões acerca do regime de colaboração, a insegurança 

conceitual que assombra a ideia do termo vem à tona. O regime de colaboração se 

apresenta, portanto, nas políticas educacionais, as quais, a priori, são catalogadas como 

formas de colaboração. As mais variadas formas de colaboração apresentadas no 

planejamento da educação fluminense só foram consideradas como regime de 

colaboração quando apontaram para uma frequência: o seu tempo de execução deveria 

ultrapassar o critério meramente cronológico e ser uma ação permanente e mutável 

(pelas próprias exigências da avaliação e de melhoria), com a extinção prevista, 

relacionada ao fim de sua necessidade e não ao tempo de uma ou outra política. 
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O Capítulo V foi dedicado às considerações finais. O tema da presente 

pesquisa carece de conclusão em razão de sua atualidade e, também, de sua amplitude. 

Seria conclusivo se se remetesse à pesquisa em si, como finalização de uma etapa da 

investigação de um trabalho acadêmico de conclusão de curso. Dito isso, as 

considerações finais apresentam uma síntese do trabalho realizado, sendo revisitados os 

capítulos, enviesados com as últimas reflexões. O regime de colaboração é um termo 

complexo utilizado muitas vezes pelo calabouço do senso comum. No planejamento da 

educação, especificamente no da educação fluminense, é aclamado como um problema, 

mas não é tratado tampouco materializado como tal. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO, NAÇÃO E PACTO FEDERATIVO: 

 NOÇÕES E RELAÇÕES. 

Abordar os conceitos de Estado e de Nação é um desafio que auxilia na 

reflexão sobre o pacto federativo brasileiro. É nocontexto dinâmico e conflituoso deste 

pacto que localizamos uma das vertentes que permitem compreender o regime de 

colaboração: a relação entre os entes federados.  De natureza complexa, conflituosa, 

dinâmica, esta relação acontece no bojo do Estado principalmente na forma de políticas 

públicas. Neste capítulo resgatamos alguns aspectos que justificam a construção do 

significado de Estado ao longo da história, mas não é nosso foco um estudo detalhado 

sobre a Teoria Geral do Estado. Contudo entendemos a necessidade de algumas noções, 

sobre esta ciência e  seu objeto, para iluminar a análise sobre o Estado brasileiro e 

compreender as possibilidades da organização dos sistemas de ensino em regime de 

colaboração.  

Os aspectos que diferenciam  Estado de Nação são discutidos no decorrer 

do texto. Realizamos essa tarefa com objetivo de debater melhor o termo Sistema 

Nacional de Educação. Ora, no sentido que já propusemos no capítulo anterior, neste 

termo, para nós, já haveria um conflito: da organização de um sistema de educação e 

não de ensino, como determina inicialmente a legislação. Agora nos deparamos com 

outro conflito, que diz respeito à noção intrínseca do termo ligada a palavra ―Nacional‖ 

em conjunto com a ideia geral de que um plano decenal de educação é destinado a uma 

política de Estado, para o território e não para um sistema ou rede, destinado ao 

governo. Neste sentido, as diferenças que o conceito de Nação tem em relação ao 

conceito de Estado são importantes para delegar ao termo Plano Nacional de Educação 

um significado que propicie um entendimento mais objetivo sobre o planejamento da 

educação em nosso país. Em nossa interpretação o PNE é o instrumento de gestão e de 

ordenamento do SNE.  

O conceito Estado é investigado pela Teoria Geral do campo da Ciência 

Política e para compreendê-lo é necessário que se apreenda noções sobre a sua origem, 

estrutura, formas, finalidade e evolução enquanto uma sociedade política. Declinamo-

nos ao debate e reflexão de uma leitura que nos possibilite olhar para o nosso objeto 

tendo em vista que ele faz parte de uma construção social, histórica, jurídico e política 
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mais ampla. 

Para entendermos a configuração do pacto federativo brasileito procuramos 

entender o seu processo de construção. Esta análise é importante porque atua para a 

materialização do proposito de políticas de Estado.  Por isso, a história do Brasil e das 

ideias que influenciaram a concepção atual do Estado brasileiro são analisadas. . 

Ressalto a importância dos Estados Unidos para esta discussão, pois ―a forma federativa 

que conhecemos na atualidade é produto da experiência vivida pelos Estados Unidos da 

América, sobretudo no período compreendido entre a declaração da sua independência 

(1776) e a aprovação da sua Constituição (1787), esta considerada como marco do 

federalismo moderno.‖ (LIMA, 2011, p.126) 

Sobre o conceito de Estado, nos debruçamos na análise tendo em vista o 

aspecto político e o aspecto jurídico. Entendemos que Estado é um conceito dependente 

de três características que o diferenciam de Nação. Todo Estado, precisa ter território, 

povo e governo. O conceito de Nação diz respeito às subjetividades e independe de 

território. É um conceito constituído em base cultural. Na obra de Paulo Bonavides
19

 se 

concentra um debate sobre a evolução do conceito de Estado ao longo da história, e por 

vezes nos remeteremos à ele. Outros autores também nos auxiliam na reflexão sobre o 

tema, como por exemplo, Poulantzas (1977) que afirma que o conceito de Estado 

desdobra-se na ideia de relação social e que tem sua gênese nas lutas de classes.  

Desta forma, a discussão apresentada neste capítulo se aproxima de três 

temas caros à Ciência Política: Estado, Nação e Federação. O conceito de Estado, tal 

como conhecemos hoje, foi sendo aprimorado ao longo da Idade Moderna. Autores 

como Thomas Hobbes, Maquiavel e Rousseau se debruçaram sobre o conceito de 

Estado e suas obras influenciam o pensamento político até a atualidade. A noção de 

Estado está fundamentada em uma reflexão sobre o domínio da força, a legitimidade de 

um grupo governar outro, e comumente convida ao debate sobre limites e tolerância, 

                                                           
19 Paulo Bonavides é Doutor honoris causa pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Professor Emérito da faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Ceará; Professor Visitante nas Universidades de Colonia (1982), Tennessee (1984) e Coimbra 

(1989); Lente no Seminário Românico da Universidade de Heidelberg (1952- 1953); Membro Correspondente da Academia de 

Ciência da Renânia do Norte-Westfália (Alemanha); Membro Correspondente do ―Instituto de Derecho Constitucional y Político‖, 
da faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina; Membro Correspondente do 

Grande Colégio de Doutores da Catalunha (Espanha); Membro do Comitê de Iniciativa que fundou a Associação Internacional de 

Direito Constitucional (Belgrado); Membro da ―Association Internationale de Science Politique‖ (França), da ―Internationale 
Vereinigung fuer Rechtsund Sozialphilosophie‖ (Wiesbaden, Alemanha), da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, do Instituto 

Ibero-americano de Direito Constitucional, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Instituto dos Advogados Brasileiros; ―Niemann 

fellow-Associate‖ da Universidade de Harvard (1944-1945); prêmio Carlos de Laet da Academia Brasileira de Letras (1948) e 
Prêmio Medalha Rui Barbosa da Ordem dos Advogados do Brasil (1996). Informações contidas na contracapa da obra utilizada. 
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autoridade e resistência, democracia e liberdade. A respeito das formas de governo as 

teorias se alternam sobre a monarquia, tirania, democracia e república e a sociedade 

civil é o principal contraponto em relação ao Estado.  

Antes de tratar das principais ideias de Estado ao longo da história e dos 

autores que refletiram sobre o tema, cabe dispor os pressupostos desta concepção. 

Segundo Peter Steinberger (2004, p. 3), a reflexão sobre o conceito de Estado pode ser 

analisada a partir de três eixos fundamentais: 1. A distinção metodológica entre formas 

filosóficas e práticas de pensar sobre política, que não se excluem; 2. A distinção 

correspondente entre Estado e governo do Estado; 3. Uma abordagem de instituições e 

ações sociais derivadas de tendências de pensamento que emergiram no século XIX e 

XX.  Estas abstrações gerais sobre as teorias do Estado não são suficientes para explicá-

las em sua totalidade, e esta não é a pretensão do autor, mas atuam para organizar o 

pensamento sobre o conceito de Estado e os significados que foi recebendo com o 

passar do tempo.   

Assim sendo, um dos marcos para compreensão do que é o Estado é a 

filosofia alemã. Hegel e Kant se tornaram sinônimos desta reflexão e em suas obras 

apresentaram perspectivas distintas.  Hegel elegeu o Estado como a síntese do espírito 

objetivo; Kant o concebeu como o conjunto de homens que compartilham leis comuns 

(BONAVIDES, 2000, p. 74). Para Hegel ―o Estado é ―racional em si mesmo, e por si 

mesmo‖, é o ―deus terreno‖, o sujeito da história universal, o momento final do espírito 

objetivo‖; como tal, supera as contradições que se manifestam na sociedade civil‖ 

(BOBBIO, 1985, p. 164). Ainda segundo Bobbio, os filósofos clássicos, tais quais 

Hegel e Kant, Locke e Hobbes, o Estado representa um momento positivo na formação 

do homem civil. É ele que garante a civilização em detrimento da barbárie, 

personificando o domínio da razão sobre os instintos e as paixões, é o Estado que 

organiza, ou melhor, que exerce poder legitimo e autorizado sobre os cidadãos que 

compõem a sociedade civil.  

Hobbes, Locke e Rousseau são apontados como contratualistas na história 

da construção do conceito de Estado. Isso porque eles partem do princípio que a 

sociedade viveu em um determinado momento no Estado de Natureza, ou seja, a 

situação onde os indivíduos tinham como razão de suas ações o direito à vida. E para 
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garantir esse direito era possível a utilização de qualquer medida que lhes conviessem. 

O rompimento deste paradigma deu-se no fato de que era necessário um acordo entre os 

indivíduos para que os direitos fossem mutuamente conservados. Nessa leitura Hobbes, 

em sua obra ―Leviatã‖, do meado do Século XVII, e Rousseau em ―O Contrato Social‖, 

do meado do Século XVIII, explicitam o poder da coerção, onde os contratos ou 

acordos serão cumpridos por medo a punição. A ideia de direito baseado em normas e 

regras e que conservasse o bem comum não era presente como no Estado moderno. A 

única ideia de direito, abstrata e intuitiva, era a ideia de direito à vida. (CARVALHO, 

2003; CHAUÍ, 2011).  

A passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea foi marcada por 

eventos tais quais a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Ambas 

transformaram as sociedades ocidentais na maneira que pensavam sobre si mesmas, 

alterando profundamente a concepção de Estado e de Sociedade Civil. Da mesma forma 

que Hobbes condenou a barbárie e glorificou o Estado, o Leviatã, como força capaz de 

deter a violência dos homens quando entregues as vontades individuais, os autores após 

estes eventos começaram a se questionar sobre o papel do Estado absolutista e do 

mercado como garantidores dos direitos dos cidadãos e guardiões da ordem.  

É neste contexto que Marx desenvolveu sua filosofia e que, junto a Engels, 

conceituou o Estado como ―fenômeno histórico passageiro‖ (BONAVIDES, 2000, p. 

76). Para estes autores o Estado é um instrumento de domínio, esta forma de 

organização política tem uma concepção mais ―técnica‖ que ―ética‖ (BOBBIO, 1985, 

164), diferente do que os filósofos clássicos faziam crer. Cabe ressaltar que Marx não 

chegou a produzir uma teoria do Estado, mas segundo Bobbio: 

Em nenhum lugar da sua imensa obra encontramos qualquer 

manifestação do interesse de Marx pelo problema da tipologia das 

formas de governo - que, no entanto, esteve sempre presente nos 

escritores políticos, de Platão a Hegel. Pode-se admitir uma causa 

extrínseca para esta ausência: o fato de que, embora se tivesse 

proposto inicialmente a escrever também uma "crítica da política", 

demonstrando seu interesse pela teoria política ao comentar alguns 

parágrafos a respeito do Estado da Filosofia do Direito, de Hegel (vide 

o texto juvenil Crítica da Filosofia do Direito Público de Hegel, 

escrito em 1843 e só em 1927 publicado pela primeira vez), Marx não 

produziu nenhuma obra dedicada expressamente ao problema do 

Estado. (BOBBIO, 1985, p. 163) 
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A teoria de Estado de Marx, segundo Bobbio (1985, p. 164) e Bonavides 

(2000, p. 76), compreende-o como a instituição dos grupos dominantes e não um fim 

nobre, como a liberdade ou a justiça. Para Marx e Engels, independentemente da forma 

que a relação entre dominantes e dominados se revista, ela continuará mantendo a 

natureza desta relação, que é o domínio de uns por outros. O Estado é sempre uma 

ditatura de classes, seja da burguesia ou do proletariado, como fase que antecede a 

superação da sociedade de classes. Porém, excepcionalmente, para Engels, quando 

existe um empate de forças entre as classes antagônicas o poder estatal pode exercer 

uma função mediadora entre as classes, tornando autônomo de alguma forma 

(BOBBIO, 1985, p. 166).   

A teoria de Marx interessava-se mais pelas relações de domínio e a 

influência da economia que pela teoria do Estado, diferentemente dos filósofos que o 

antecederam. Certamente, como leitor assíduo que fora de Montesquieu, Marx se 

inspirou em sua teoria dos momentos históricos por características da variedade de 

sistemas econômicos (BOBBIO, 1985, p. 168). De forma resumida, a partir desta breve 

análise da obra de Marx, e recordando Steinberger, a natureza de sua teoria não descarta 

os pressupostos filosóficos, mas demonstra uma preocupação com a prática política e 

suas implicações para a transformação da realidade.  

Analiticamente o conceito de Estado repousa sobre um pressuposto 

principal: a organização ou institucionalização da violência. Max Weber foi um dos 

teóricos que se dedicou a discutir este aspecto do Estado. Segundo este autor a força, 

seu uso legitimo e autorizado, é o que define sociologicamente o Estado 

(BONAVIDES, 2000, p. 77). Weber, assim como Marx, construiu sua teoria em 

oposição à tradição hegeliana e às concepções como ―cultura alemã‖ e ―espírito 

popular‖ que permeavam a historiografia alemã (GERTH, MILLS, p. 45). Embora 

compartilhasse esta posição com Marx, Weber dele se distancia quando não se 

interessa pelo debate acerca da política relacionando-a univocamente aos problemas 

da dinâmica capitalista. 

Para Weber o conceito de Estado é uma variante da organização das 

associações de dominação e as associações políticas não podem ser definidas de 

acordo como fim de sua ação social, mesmo o Estado. Assim o autor define o 
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conceito: 

A uma associação de dominação denominamos associação políticas, 

quando e na medida em que sua subsistência e a vigência de suas 

ordens, dentro de determinado território geográfico, estejam 

garantidas de modo contínuo mediante ameaça e a aplicação de 

coação física por parte do quadro administrativo. Uma empresa com 

caráter de instituição política denominamos Estado, quando e na 

medida em que seu quadro administrativo reivindica com êxito o 

monopólio legitimo da coação física para realizar as ordens vigentes. 

Uma ação social, e especialmente a de uma associação, é 

―politicamente orientada‖, quando na medida em que tenha por fim a 

influência da direção de uma associação política, particularmente a 

apropriação ou expropriação, a nova distribuição ou atribuição de 

poderes governamentais [de forma não violenta]. (WEBER, 2009a, 

p. 34)  

O Estado racional é o único que pode florescer no capitalismo moderno 

(WEBER, 2009b, 518) e o funcionalismo especializado e o direito racional são a sua 

base. Weber ressalta que o Estado não pode ser definido pelo conteúdo do que faz 

(Idem., p. 525), mas por um meio especifico que lhe é próprio: a coação física. 

Segundo Weber: 

O Estado, do mesmo modo que as associações políticas historicamente 

precedentes é uma relação de dominação de homens sobre homens, 

apoiada no meio da coação legítima (quer dizer, considerada 

legítima). Para que ele subsista, as pessoas dominadas têm que se 

submeter à autoridade invocada pelas que dominam no momento 

dado. Quando e por que fazem isto, somente podemos compreender 

conhecendo os fundamentos justificativos internos e os meios externos 

nos quais se apoia a dominação. (WEBER, 2009b, p. 526).  

A burocracia é a ordem racional que organiza o poder do Estado e o seu 

domínio, que efetivamente está na administração: 

Do mesmo modo que o chamado progresso em direção ao capitalismo, 

desde a Idade Média, é o critério unívoco da modernização da 

economia, o progresso em direção ao funcionalismo burocrático, 

baseado em contrato, salario, pensão, carreira (...) é o critério unívoco 

da modernização do Estado, tanto do monárquico, quanto do 

democrático. (WEBER, 2009b, p. 529) 

Poulantzas elaborou seus argumentos sobre a ideia de Estado no Século 

XX, em contexto europeu, define o conceito de Estado capitalista e considera o papel 

do direito na engrenagem do Estado Moderno. O direito ―enquanto organizador da 

estrutura do Estado e de suas práticas (como o efeito de isolamento), além de ser um 
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dos elementos constitutivos da materialidade institucional do Estado moderno‖ 

(MOTTA, 2010, p.02) garante formas de relação entre os sujeitos que exigem que 

estas sejam pautadas em normas e regras.   

Poulantzas compreende o Estado como expressão das relações de classe e 

o conceitua como a condensação de uma relação (SILVA, RODRIGUES, 2015). Sua 

análise, fortemente influenciada pelo pensamento de Gramsci, rechaça a ideia de que o 

Estado seria uma entidade de direito exclusivo de uma classe dominante. Para ele o 

Estado não organiza um bloco de poder, mas sua dinâmica contraditória entre classes 

sintetiza o bloco no poder (Idem., p. 2).  

O Estado capitalista, em toda sua complexidade, se fundamenta nas 

contradições de classe que são recondicionadas em função do estabelecimento da 

hegemonia. O Estado, portanto, é constantemente objeto de disputa entre as classes, e 

sua autonomia relativa é necessária para a organização da hegemonia. Com isso o 

autor afirmava a flexibilidade do Estado para unificar interesses políticos de longo 

prazo (JESSOP, 2009, p. 131).  

A evolução do significado de Estado, presente em várias obras como a de 

Montaño e Duriguetto (2013), pode ser observada a partir do limite que os gregos, por 

exemplo, davam a este conceito. O termo polis que em português significa cidade dá 

origem a uma compreensão mais ampla e sistematizada na palavra política. Nesta 

evolução temos a política, a partir do conceito de polis como a arte ou ciência de 

governar a cidade
20

. Já os romanos sistematizavam o mesmo significado nas palavras 

civitas e  respublica.  Somente a partir do Século XVI o conceito de Estado teve entrada 

na terminologia política do ocidente:  

O Estado como ordem política da Sociedade é conhecido desde a 

antigüidade aos nossos dias. Todavia nem sempre teve essa 

denominação, nem tampouco encobriu a mesma realidade. A polis dos 

gregos ou a civitas e a respublica dos romanos eram vozes que 

traduziam a ideia de Estado, principalmente pelo aspecto de 

personificação do vínculo comunitário, de aderência imediata à ordem 

política e de cidadania. (BONAVIDES, 2000, p.73) 

                                                           
20 Neste sentido que Saviani, ao nos conceder entrevista (TEIXEIRA, 2012) e também ideia expressa em outros trabalhos  (Saviani, 

1980), afirma que o termo política pública é em si um pleonasmo.  Concordando com este raciocínio nesta tese procuramos nos 

direcionar as políticas averbando a elas os predicados que indiquem os setores aos quais são destinadas, política educacional, por 
exemplo. 
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Os homens vivem em sociedade, ou seja, em grupos organizados e em 

colaboração mútua. A sociedade nem sempre se organizou em Estado, mas evoluiu 

neste sentido ao se apropriar das estruturas e tecnologias de cada tempo vivido para se 

organizar e manter as formas de relação de maneira cada vez mais evoluída.  

Entendemos que:  

El Estado tiene igualmente un papel propio en la organización de las 

relaciones ideológicas y de la ideología dominante. En esto me 

detendré por el momento: el papel eminentemente positivo del Estado 

no se limita tampoco al binomio represión + ideología. La ideología 

no consiste solamente, simplemente, en un sistema de ideas o de 

representaciones:  concierne también a una serie de prácticas 

materiales, que se extienden a los hábitos, las costumbres, el modo de 

vida de los agentes, y se moldea así, como materia vinculante, en el 

conjunto de las prácticas sociales, incluidas las prácticas políticas y 

económicas. Las relaciones ideológicas son, a su vez, esenciales en la 

constitución de las relaciones de propiedad económica y de posesión, 

en la división social del trabajo dentro mismo de las relaciones de 

producción. El Estado no puede consagrar y reproducir la dominación 

política exclusivamente por medio de la represión, de la fuerza o de la 

violencia «des nuda». Ha de recurrir a la ideología, que legitima la 

violencia y contribuye a organizar un consenso de ciertas clases y 

fracciones dominadas respecto al poder político.  (POULANTZAS, 

1977, p.27) 

 

Os clássicos do marxismo tratam das proposições gerais sobre o Estado e 

para nós é interessante o destaque nas transformações históricas sobre este conceito. A 

inserção da luta de classes, na estrutura institucional do Estado, denotou o movimento 

contraditório que transformou o significado deste conceito ao longo dos anos.  

De acordo com Poulantzas (2005), o Estado cumpre um papel de 

organização. Neste sentido, organiza o interesse político e constrói um arcabouço de 

interesses que se cristalizam em forma de poder,  a classe que organiza os interesses 

do Estado em função de si própria se estabelece na condição de classe dominante. O 

Estado é ele mesmo fracionado pelas contradições de classes que existem no seu seio, 

tanto nos aparelhos onde as pessoas estão fisicamente, nas escolas, por exemplo, 

quanto naqueles aparelhos que não demandam necessariamente da presença de 

pessoas, mas de suas produções. O Estado não é, segundo o autor, uma estrutura do 

modo de produção, mas um conjunto de aparelhos e tudo o que contribui para manter 

a coesão social faz parte do Estado, como os aparelhos repressivos e ideológicos 

(MOTTA, 2010). Neste sentido ―El Estado desempeña, por tanto, un papel decisivo en 
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las relaciones de producción y en la lucha de clases, estando presente ya en su 

constitución, así como en su reproducción.” (POULANTZAS, 1977, p.35).  

No que se refere às características do Estado, como o território e governo, 

retornarmos ao momento de formação dos Estados Modernos para compreender como 

este modelo se consolidou. De acordo com Perry Anderson (2004) a modernização 

jurídica foi o que reforçou o domínio de uma classe sobre o Estado monárquico, durante 

o processo de organização do Estado moderno. Isto também é apontado pelo autor como 

causa das características próprias deste Estado, que combinou modernidade e arcaísmo, 

como nas inovações institucionais que o simbolizam seu aparecimento: exército, 

burocracia, tributação, comércio e diplomacia (ANDERSON, 2004, p. 29). Os Estados 

modernos realizaram a passagem para o modelo de racionalização que Weber chamou 

de administração racional-legal (IDEM., p. 33). 

Desta forma, o conceito de Estado e seu elemento constitutivo, o poder, 

organizam a uma comunidade humana, num determinado território, conservando-a 

unida, coesa e solidária. O Estado moderno se caracteriza também pelo processo de 

despersonalização do Estado, ou seja, a passagem do poder individual, para o poder 

institucional, do poder imposto para o poder autorizado e legitimado por aqueles que 

são governados (BONEVIDES, 2010, p. 133) 

Compreendendo o Estado como forma das sociedades modernas podemos 

afirmar que  

Atua o Estado por conseguinte na ambivalência coletiva, quando 

necessário, com a máxima imperatividade e firmeza, formando aquele 

vasto círculo de segurança e ação no qual se movem outros círculos 

menores dele dependentes e acomodados, que são os grupos e 

indivíduos, cuja existência ganha ali certeza e personificação jurídica. 

(BONAVIDES, 2010, p. 135) 

. A minoria que governa a maioria dos participantes de um Estado dispõe de 

autoridade governativa. A este poder aderem outras características fundamentais do 

Estado, a natureza associativa do poder estatal, como conceituado por Weber, o segundo 

é a sua capacidade de auto-organização (IDEM., 2010, p. 136). O governo legítimo é o 

que se ergue  e atua com assentimento da população. Estes pretendem, em cada 

território a qual é destinado e por todos ali reconhecido, ter sob alguma forma de 
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controle todas as outras instituições e formas de atividades. Isso o diferencia 

estrategicamente de qualquer outra forma de organização social. Esse reconhecimento e 

aceitação estão no fato de que o povo já tem internalizado que os objetivos do Estado 

são para o bem público. A diferença substancial entre povo e população é importante na 

compreensão do conceito de Estado, para isso tratamos:  

Todas as pessoas presentes no território do Estado, num determinado 

momento, inclusive estrangeiros e apátridas, fazem parte da 

população. É, por conseguinte a população sob esse aspecto um dado 

essencialmente quantitativo, que independe de qualquer laço jurídico 

de sujeição  ao  poder  estatal.  Não se confunde  com  a  noção  de  

povo,  porquanto nesta, fundamental é  o  vínculo do indivíduo ao 

Estado através da nacionalidade  ou   cidadania.  A população  é 

conceito puramente demográfico e estatístico. Seu estudo científico 

tem sido feito pela demografia, uma das disciplinas auxiliares da 

Ciência Política e que se ocupa tanto dos aspectos quantitativos como 

qualitativos do elemento populacional. (BONAVIDES, 2000, p.81) 

O Estado é então a organização político-jurídica de uma sociedade, com 

governo próprio e território determinado, que visa através dele o bem comum. Esse bem 

comum não pode ser confundido com características comuns, como interesses e 

tradições, pois, estes são determinante da noção de outro conceito: o de Nação. 

Lembrando que essa ideia é diferente do ―bem comum‖ elaborado com significado de 

público.  

O que é preciso é eliminar conceitos usualmente propagados, que não 

contém qualquer fundamentação científica, sobretudo o costumeiro ―O 

Estado é a nação politicamente organizada‖. Isto porque nação é o 

conceito de comunidade, muito mais próprio da sociologia, da 

antropologia e da história. Já Estado é seguramente uma sociedade. 

Posto que Estado não se confunde com nação, até mesmo, note-se, 

porque nos últimos séculos observamos o fenômeno dos Estados 

―recentes‖ virem a constituir nações (Ex. Estados Unidos, Canadá, 

Brasil), cuidou a doutrina de tentar estabelecer conceitos que Dallari 

procura didaticamente dividir entre aqueles fundados na força e 

aqueles jurídicos. (BEÇAK, 2013, p. 348). 

Ao analisar o conceito de Nação, Bonavides (2000) indaga sobre a 

possibilidade de equívoco no conceito e discorre sobre argumentações de cunho 

sociológico e histórico.  

Em meados do século XIX afirmava Mancini que a nação é ―uma 

sociedade natural de homens, com unidade de território,  costumes  e  

língua,  estruturados numa comunhão de vida e consciência social‖ 

[...] O erro de tomar insuladamente alguns elementos formadores do 

conceito de Nação: raça, religião e língua. [...] Um desses elementos 
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tomados em conta vem a  elemento étnico: a raça. O nacional-

socialismo de Hitler, pouco antes da Segunda Guerra  Mundial,  quis  

fundar  todo o ideal nacional e resumir todo o conceito de nação e 

nacionalidade em bases étnicas, na  raça  alemã, tomada  precisamente  

por valor superior às demais raças, numa linha de pureza racial em 

que os alemães cuidavam apresentar-se como o ramo mais nobre da 

família ariana. (BONAVIDES, 2000, p. 97).  
 

Apesar da identificação que existe atualmente entre Estado nacional e 

Estado, o nacional, de acordo com seu significado moderno, indica o 

compartilhamento de uma mesma língua (WEBER, 2009a, p. 275). Mas isto não é 

suficiente para definir o ―sentimento nacional‖, pois uma mesma nação nem sempre 

fala apenas uma língua ou se identifica como uma comunidade unificada, formada por 

um grupo social apenas. Os sentimentos associados ao ―nacional‖ são muito 

complexos e distintos e têm como fundamento fatores distintos, tais quais crença, 

estrutura social, costumes e a língua.  

A associação entre Estado e Nação se deu, segundo Weber, pela 

vinculação de um grupo homogêneo, em algum dos sentidos destacados no parágrafo 

anterior, com o poder político abstrato e a comoção que isto causa. Este ―fervor 

emocional‖ não se relaciona com a origem econômica (WEBER, 2010, p. 120), mas 

no sentimento de prestígio, no apego e na fusão com crenças específicas.  

Buscando referenciar este debate através da teoria marxista atentamos para a 

inexistência de uma teoria marxista sobre nação, segundo Poulantzas (2000, p. 91). A 

teoria marxista, de acordo com este autor, admite um mesmo Estado pode cobrir 

diferentes nações. Por outro lado, uma nação sem Estado não é fraca e não tem menos 

direito que uma nação atrelada a um Estado, disso surge a teoria da autodeterminação 

dos povos. Isto indica que esta teoria acolhe uma dissociação relativa entre Estado e 

nação.  

No que diz respeito ao Estado moderno capitalista, Poulantzas afirma que 

sua especificidade está na estreita relação entre Estado e nação: ―Este Estado apresenta 

a tendencialidade histórica de açambarcar uma e mesma nação, no sentido moderno do 

termo, de se empenhar ativamente para o estabelecimento da unidade nacional: as 

nacionalidades modernas apresentam a tendencialidade histórica de formar seus 

próprios Estados‖ (POULANTZAS, 2000, p. 93). O Estado-nação está intrinsecamente 
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relacionado com o desenvolvimento desigual capitalista, sendo ambos, Estado e nação, 

criação do capital mercantil.  

O avanço do capitalismo alterou esta relação e a nação não pode ser 

compreendida apenas pelo território e a língua, mas deve considerar novas formas de 

organização, especialmente as representações de espaço-tempo. O Estado capitalista se 

apropria do tempo e do espaço social, reorganizando referenciais e representações 

através de redes de dominação e poder. ―A nação moderna surge assim como um 

produto do Estado: os elementos constitutivos da nação (a unidade econômica, o 

território, a tradição) modificam-se pela ação direta do Estado na organização material 

do espaço e do tempo‖ (POULANTZAS, 2000, p.98). A relação entre ambos se tornou 

profunda e coincidem no sentido que um incorpora o outro. 

Outro importante autor que refletiu sobre o conceito de nação foi Benedict 

Anderson, na obra ―Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão dos 

nacionalismos‖ (1993). Neste livro Anderson reflete sobre a nacionalidade e sua 

constante disputa por legitimidade, bem como sobre o uso dos termos nacionais na 

teoria marxista, apesar de reconhecer a ausência de uma reflexão aprofundada sobre o 

termo. O autor também reforça afirmação de Poulantzas de que o estudo sobre nação 

não figura na teoria marxista: ―el nacionalismo ha sido una anomalía incómoda para la 

teoría marxista‖ (ANDERSON, 1993, p. 20).  

A partir da identificação da ausência de teóricos e teorias sobre a nação e o 

nacionalismo, Anderson propõe a seguinte definição de nação ―una comunidad política 

imaginada como inherentemente limitada y soberana‖ (ANDERSON, 1993, p. 23). 

Imaginada porque a solidariedade, o sentimento de conhecimento dos indivíduos sobre 

todos os que compõem a nação, de serem comuns, é imaginado, com o significado de 

que não é real. É limitada porque não se imagina como universal, tem fronteiras finitas. 

Se imagina soberana como tributária dos ideais iluministas, especialmente o de 

liberdade e, por fim, se imagina comunidade porque independentemente das diferenças, 

das desigualdades e da exploração, existe uma fraternidade compartilhada.  

Assim sendo, o conceito de nação, seja na perspectiva de Weber, Poulantzas 

ou de Anderson trata de um sentimento de pertencimento, de comunidade ou de 

fraternidade. Os indivíduos se reconhecem enquanto participes deste grupo que é a 
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nação. Os fatores atribuídos a este sentimento são códigos comuns, a cultura, a língua, o 

pertencimento a um território e muitos outros que não são tangíveis. O pacto federativo 

que discutimos neste capítulo relaciona as unidades federativas e sua responsabilidade, 

enquanto parte, em relação ao todo que é o Estado. Existe, ou imagina-se que sim, um 

sentimento compartilhado de que o todo deve funcionar bem e atuar pelo bom 

desempenho das partes.   

Ainda em sua análise, apresenta que cientistas e sociólogos impugnam a 

tese racista na definição de povo ou nação, e enfatiza que ―Todos os  povos terão 

conhecido misturas em épocas recentes ou em épocas recuadas, principalmente nos 

períodos apagados da história, dos quais nenhum registro se conserva.‖ (BONAVIDES, 

2000, p.98) e ainda a língua também não pode ser determinante de uma nacionalidade já 

que ―Por uma razão bastante simples: a história está repleta, não apenas a história, mas 

toda a vida contemporânea, de Estados ou comunidades nacionais onde se falam vários 

idiomas.‖ (IDEM). 

A indagação sobre o conceito de Nação cresce de vulto quando se 

retoma aquela perplexidade com que Ernesto Renan interrogava: 

―Como a Suíça — que tem três línguas, três religiões, e não sei 

quantas raças é uma Nação,  enquanto  não  o  é,  por exemplo,  a 

Toscana, tão homogênea? Por que a Áustria é um Estado e não uma  

nação?  Fica portanto de pé aquela interrogação do ponto de partida: 

Que é uma Nação? Será porventura a raça? a religião? o idioma? 

(IBDEM) 

 

Neste sentido, a Nação seria um conceito que aglutina questões de ordem 

moral, cultural e psicológica. É um conceito amplo determinado por fatores que 

aproximam os indivíduos, independente do território em que estejam. O Estado 

Moderno apresenta-se a partir de uma estrutura. Tal estrutura é formada por suas 

instituições que o tornam material e vulnerável às ações dos sujeitos que o gerenciam. O 

Governo é um dos três elementos morfológicos do Estado. Um importante elemento que 

pode influenciar significativamente o destino do Estado no que diz respeito a sua 

vocação política. O Povo e o território são outros dois elementos que, numa combinação 

indissolúvel, dão materialidade ao Estado. 

O governo, aqui entendido pela dialética entre os três poderes e não apenas 

o exercido pelo poder executivo, mas sim o exercido pelo movimento contraditório e 

dinâmico entre o judiciário, o executivo e o legislativo teria em sua construção e 
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materialidade a soberania que nossa interpretação comunga com a ideia que:  

A soberania deve ser vista sob dois aspectos: internamente, representa 

que não há poder maior dentro do território do que o poder exercido 

pelo Estado; externamente, indica uma igualdade no plano 

internacional, entre os vários Estados soberanos, que são assim 

independentes uns dos outros. Obviamente, na prática há Estados que 

acumulam maior poder, e não respeitam plenamente a soberania de 

outros Estados. (SIMÕES, 2016, p. 73). 

O Brasil, por exemplo, na sua trajetória histórica em relação à construção do 

pacto federativo, vivencia no cotidiano das implementações de políticas de Estado a 

correlação de forças no escopo da ideia de soberania, aplicada na base deste elemento 

morfológico que o constitui. 

Começando a considerar o Federalismo do ponto de vista daquilo que 

ele nega mais do que daquilo que ele afirma, é possível, talvez, chegar 

mais facilmente a compreender o seu significado. De falo, do ponto de 

vista histórico, as determinações positivas da teoria do Federalismo 

foram se esclarecendo através da experiência da negação da divisão do 

gênero humano em Estados soberanos. E já que essa divisão se 

manifestou numa forma mais aguda na Europa das nações, 

historicamente o Federalismo se tem definido como a negação do 

Estado nacional. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 

476). 

Simões (2016) ao avançar nas ―considerações sobre Estado Moderno‖ 

discorre sobre questões sobre a modernidade, suas formas de expressão política e 

construção do estado Moderno na história:  

A modernidade constitui-se um ideário de mundo com características 

peculiares. Caracteriza seu surgimento é ―descoberta da América no 

ano de 1492. Outros eventos fundamentais para a modernidade, são o 

Renascimento, com início no século XIV se estendendo até o século 

XVI, com a redescoberta da cultura greco-romana que marcou a 

Antiguidade Clássica, e a Reforma Protestante, no século XVI, com 

oposição à autoridade absoluta da Igreja e a valorização do saber 

individual. Posteriormente, os progressos por que passaram as ciências 

naturais no século XVII, as revoluções burguesas do século XVIII, a 

Revolução Industrial no século XIX, caracterizam o período. 

(SIMÕES, 2016, p. 63) 

De acordo com as análises do autor é a partir da modernidade que o 

continente europeu passou a influenciar outros continentes com a ideia de padrão 

civilizacional, considerando este padrão europeu um modelo superior a ser seguido. Aos 

continentes colonizados ou recém-descobertos como era o caso do Brasil, esse padrão 

civilizatório foi ditado: ―Primeiro em relação aos habitantes da América, e depois em 
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relação aos habitantes de outros continentes. Ao passo que avançava a colonização, 

iniciou-se o processo de construção do Estado moderno no próprio continente europeu.‖ 

(SIMÕES, 2016, p. 63).  

Bobbio (1998) lança mão da afirmação de  Ernst Wolfgang 

Boeckenfoerde
21

:  

Para a nossa geração, reentra agora, no seguro patrimônio do 

conhecimento científico, o fato de que o conceito de 'Estado' não é um 

conceito universal, mas serve apenas para indicar e descrever uma 

forma de ordenamento político surgida na Europa a partir do século 

XIII até os fins do século XVIII ou inícios do XIX, na base de 

pressupostos e motivos específicos da história européia e que após 

esse período se estendeu — libertando-se, de certa maneira, das suas 

condições originais e concretas de nascimento — a todo o mundo 

civilizado. (BOBIBIO, 1998, p. 425).  

Neste sentido, a partir do método histórico-crítico que pode ser entendido 

como método ―destinado a dar ao fenômeno que se quer estudar a necessária espessura 

conceptual‖ (BOBBIO, 1998, p. 426), pode-se indicar o ―Estado moderno europeu‖ 

como uma forma de organização do poder historicamente determinada e, enquanto tal, 

caracterizada por conotações que a tornam peculiar e diversa de outras formas, 

historicamente também determinadas e interiormente homogêneas, de organização do 

poder‖ (IDEM).  

Percorrer reflexões clássicas sobre a origem do Estado e entender melhor o 

pensamento político e social sobre ―o espírito das leis‖ (MONTESQUIEU), assim como 

a categorização dos regimes políticos e o nascimento da ideia dos três poderes, nos 

encaminhou para a pavimentação mais consistente do caminho que teríamos que 

percorrer. Os federalistas, como ficaram historicamente conhecidos os três americanos; 

Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, também foram estudados. A análise do 

pensamento deles se deu dentro do perímetro delimitado pela obra enciclopédica ―Os 

Pensadores‖ (CIVITA, 1973). 

Segundo Bobbio et al. (1998, 475) o federalismo designa a teoria sobre o 

Estado federal ou a teoria sobre a visão global da sociedade. Historicamente, quando se 

recorda o contexto em que as teorias sobre este tema se manifestaram, durante a 

                                                           
21 Ernst-Wolfgang Böckenförde  estudioso Alemão sobre a teoria legal e constitucional, bem como a filosofia política e o 

pensamento político católico e ex- juiz no Tribunal Federal Constitucional da Alemanha. É professor emérito na Universidade de 
Freiburg. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Judge
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Freiburg
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Freiburg
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Revolução Francesa, o Federalismo surgiu como teoria que se opunha ao Estado 

nacional. Ao longo dos anos, foi se estabelecendo como a teoria do governo 

democrático supranacional (Idem., p. 477) que buscava combinar igualdade na 

distribuição de poder, relações pacificas entre as nações e autonomia, ―através da 

subordinação a um poder superior, mas limitado‖ (IDEM.). 

No federalismo o governo federal tem competência sobre o inteiro território 

da federação e os estados federais têm competência sobre seu próprio território. A 

relação entre Estados torna-se mais jurídica que militar, os acordos selados entre os 

países têm como objetivo garantir a autonomia e a soberania, equilibrar a centralidade 

do governo federal nas questões econômicas e entre os países. 

Portanto o Governo federal, diferentemente do Estado nacional, que 

visa tornar homogêneas todas as comunidades naturais que existem no 

seu território, procurando impor a todos os cidadãos a mesma língua e 

os mesmos costumes, é fortemente limitado, porque os Estados 

federados dispõem de poderes suficientes para se governar 

autonomamente. Dessa forma, as instituições típicas de centralização 

estatal (os exércitos permanentes fundados na conscrição obrigatória, 

a escola de Estado, os grandes ritos públicos, a imposição a todas as 

coletividades territoriais menores do mesmo sistema administrativo e 

da tutela prefeitoral) são desconhecidas e, de qualquer forma, nunca se 

enraizaram profundamente nos Estados de regime federal ou 

fortemente descentralizados. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 

1998, p.  481) 

 É preciso lembrar que a experiência federativa de organização política e 

territorial do Brasil é complexa. O debate se estende desde o período imperial e reflete 

sobre autonomia e centralização, bem como sobre soberania dos estados e melhores 

formas de estabelecer um sistema político democrático. Autores, como José Murilo de 

Carvalho, Maria Alice Rezende de Carvalho e Luiz Werneck Viana discutem sobre as 

influências históricas que promoveram o federalismo tal qual ele existe no Brasil hoje. 

Outros, como Raymundo Faoro e Evaldo Cabral de Mello tratam do Brasil como um 

Estado patrimonialista, herdeiro de tradições políticas do século XVIII e XIX que não 

conseguiu ultrapassar (FERREIRA, 2009).  

A história nos mostra que anos mais tarde, com a decadência do Brasil 

Império e a instituição da República, as formas de divisão territorial e de pensamento 

político se modificaram. O Estado oligárquico e patrimonial deu lugar a um Estado 

federativo e democrático, uma transição que não foi simples e que é lida pelo 
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pensamento político brasileiro sempre a partir de chaves de interpretação tais quais 

moderno vs. atrasado ou tradicionais, ordem pública vs. ordem privada, centralização 

vs. descentralização, entre outras (NUNES, 2010).  

Analisando sobre o federalismo, poder local e educação (ARAÚJO, 2013) 

aponta que estes autores mantêm seus conceitos e análises ―de modo bem acentuado 

tanto no debate sobre federalismo, poder local, poder nacional, quanto no debate sobre a 

necessidade de maior ou menor descentralização do Estado, segundo critérios de uma 

democracia mais ou menos direta‖ (ARAÚJO, 2013, p 37).  

É preciso lembrar que a experiência federativa de organização política e 

territorial do Brasil não foi genuína, como não o é na história dos países que foram 

colonizados. A forte influência do modelo de organização federativa dos Estados 

Unidos contribuiu para moldar a maneira como o Estado, a divisão de poderes entre os 

estados federados e a soberania em relação aos outros países foi construída. A 

federação, enquanto Estado composto por diversas unidades territoriais autônomas, 

embora tenha a marca de autores iluministas, como Montesquieu, é tributária do modelo 

criado nos Estados Unidos, que é distinto do modelo dos Estados Absolutistas ou das 

repúblicas europeias de então.  

A história nos mostra que anos mais tarde, com a decadência do Brasil 

Império e a instituição da República, as formas de divisão territorial e de pensamento 

político se modificam. De acordo com Horta (2003) a CRFB/88 se aproximou da ideia 

de ―federalismo de equilíbrio, descentralização legislativa, e autonomia do Estado- 

Membro‖ (HORTA, 2003, p. 314). A discriminação de competências é a técnica 

assumida pelas diferentes Constituições brasileiras para determinar a distribuição de 

poder entre os entes federados.  

O Estado é, assim, produto de um processo da divisão natural do 

poder; de um poder único, titularizado pelos membros de uma 

organização política, que se desdobra em seus componentes mais 

relevantes – o político e o econômico – os quais, num estágio mais 

avançado, entram em antagonismo, daí resultando uma nova estrutura 

política com a finalidade de coerção. (QUINTILIANO, 2012, p. 40). 

 

De acordo com Saviani a autonomia dos municípios, por exemplo, era mais 

limitada do que a autonomia da União e dos estados e Distrito Federal. Entendemos que 
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autonomia é a possibilidade de atuação de acordo as limitações impostas por 

determinadas circunstancias. Neste caso a CRFB/88 é o fator determinante das 

possibilidades e limites dos municípios, ou seja, da autonomia destes entes federados.  

A CRFB/88 é assim como todas as outras antes dela foram, assim como as 

Constituições dos estados e as leis orgânicas dos municípios, a expressão legal do 

Estado. Este aspecto jurídico do Estado embora seja um espelho de sua materialidade 

não o define completamente. A definição do Estado depende do entendimento de seus 

elementos morfológicos e da capacidade de abstração do movimento que eles 

produzem. A CRFB/88 determina autonomia, equilíbrio e cooperação entre os entes 

federados em seus artigos 18 e 33. O que deixa claro a necessidade de um pensamento 

articulado para atender a complexidade do país em qualquer que seja o setor. No caso 

da educação, como já temos evidenciado, existe uma peculiaridade que é o Art. 211. 

Neste artigo podemos observar a atribuição reservada à organização dos sistemas de 

ensino, uma das estruturas do Estado que aglomera característica física, política e 

jurídica.  

A divisão de responsabilidades entre os entes federados causa de saída o 

problema de coordenar ações e todo o território. Segundo Maria Tereza Sadek (2000, p. 

153) ―a descentralização substituiu a centralização, transformando o país em um dos 

Estados mais descentralizados do mundo no que se refere à distribuição dos recursos 

tributários e de poder político‖. Uma das perguntas que norteiam o debate sobre o 

federalismo presente na CRFB/88, como na obra de Celina Souza (1997), diz respeito à 

escolha da descentralização num país com tantos problemas de gestão de recursos 

financeiros e políticos. Por outro lado, a Constituição apresenta forte preocupação com a 

participação popular (SOUZA, 1997), gerando um federalismo singular.  

A relação entre federalismo e educação é fundamental para compreender 

como o Estado e suas diferentes esferas de poder atuam no sentido de garantir o acesso 

a este direito pelos cidadãos brasileiros. A educação não só se constitui como um 

direito, mas é condição para a melhor qualidade da democracia, segundo Marcelo 

Burgos (2009, p. 21): ―a escola pública deve se converter em um centro de animação 

cívica, o que pressupõe que ela seja capaz de mobilizar estudantes, pais/responsáveis e 

sociedade civil local em torno de uma gestão escolar participativa‖. 
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Portanto, refletir sobre Estado, Nação e Federalismo no Brasil implica em 

compreender como se dá a consolidação da democracia e mais ainda, como o 

fortalecimento do Estado de direito está relacionado com aspectos intrínsecos do 

modelo de Estado brasileiro. A arquitetura complexa do sistema federativo brasileiro, 

devido à importância e autonomia que estados e municípios possuem, torna-se mais 

problemática quando se trata das responsabilidades de cada uma dessas instâncias. De 

acordo com o documento da UNESCO, Educação e Federalismo no Brasil (OLIVEIRA, 

SANTANA, 2010), algumas questões merecem discussão permanente, tais quais:  

(...) em que medida é possível garantir padrões de unidade e qualidade 

na oferta educativa em nível nacional, levando-se em conta as 

diversidades regionais e locais? Quais são as estratégias de 

coordenação intergovernamental viáveis considerando os marcos 

legais existentes? É possível articular autonomia e interdependência 

na gestão dos sistemas educativos? Regulamentar um regime de 

colaboração entre os entes federativos é tarefa política viável? Quais 

são os ordenamentos institucionais necessários para que a oferta 

educativa no país não seja tão desigual? (OLIVEIRA, SANTANA, 

2010, p. 7).  

Um pacto federativo, por isso, aborda a união entre o governo federal, os 

estados e os municípios. A ideia de um Sistema Único de Educação ainda é distante e 

depende justamente de clareza quanto às responsabilidades dos entes federados. Sua 

formalização implicaria imediatamente na adesão destes entes a diretrizes comuns 

(OLIVEIRA, SANTANA, 2010, p. 21). Mas de acordo com o sistema federativo 

brasileiro, como estabelecer estas diretrizes sem ferir a autonomia dos estados e 

municípios? Por isso a dificuldade de organizar diretrizes comuns para a educação no 

país.  

A tensão entre centralização e descentralização é permanente e sem o 

interesse e colaboração dos envolvidos dificilmente políticas comuns serão 

implementadas. Os municípios, que passaram a figurar como entes federados a partir da 

Constituição de 1988, são um ponto nodal para compreender as desigualdades referentes 

à educação escolar. A questão orçamentária é problemática porque dificulta a execução 

das responsabilidades na oferta educacional. Por isso, em 1996, o Fundef (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Estatal e de Valorização do Magistério), 

estabeleceu novos critérios para redistribuir recursos da nação entre os municípios 

(OLIVEIRA, SOUZA, 2010, p. 17) 
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A lei de Diretrizes e Bases de 1996 e o Fundef debateram a organização 

federativa e as responsabilidades relacionadas à oferta educacional. A conclusão é a 

responsabilização da União por suplementar o orçamento de estados e municípios, com 

objetivo de garantir a oferta educacional. Os problemas orçamentários, relacionados 

com a questão federativa, esbarram também em outro obstáculo que é o sistema 

tributário brasileiro.  Segundo documento Retrato das Desigualdades na Escolarização e 

no Sistema Tributário Nacional (2009) o Brasil caminha em direção contrária à justiça 

social, isto porque os impostos incidem com maior peso sobre a população mais pobre.  

Assim sendo, identificamos dois problemas para a realização de um Sistema 

Nacional de Educação: a primeira diz respeito à questão orçamentária, relacionada com 

necessidade de uma reforma tributária; a segunda indica que tal pacto inflige a 

autonomia dos entes federados e a premissa de descentralização presente na 

Constituição de 1988. Diante destes impedimentos permanece a pergunta de como 

universalizar a educação no Brasil, respeitando as características da organização política 

e econômica?  

Tal sistema, para autores como Regina Vinhaes Gracindo (2010) só pode ser 

organizado respeitando esta autonomia. Por outro lado, como garantir a diversidade que 

aracterística do sistema nacional? Para Regina Vinhaes Gracindo (Idem., p. 47) é 

preciso estabelecer a unidade de diversidade, que será resultado do trabalho 

articuladoentre os sistemas de ensino, pois o Regime de Colaboração não fere a 

autonomia dos estados. 

Portanto, a construção de um Sistema Nacional de Educação é complexa 

pelas questões relacionadas ao Estado e a forma que adquire no sistema capitalista como 

exposto anteriormente. Ao mesmo tempo, convém recordar o conceito de nação, 

especialmente o definido por Benedict Anderson, que a define como uma comunidade 

imaginada. E, por último, o federalismo, principalmente como forma e organização 

política, demonstra que não é simples definir aspectos comuns a partir do governo 

central sem colaboração dos estados e municípios.  
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CAPÍTULO III 

 

ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENSINO EM REGIME DE 

COLABORAÇÃO 

 

Os termos SNE e regime de colaboração serão protagonistas neste capítulo e 

essenciais para o entendimento da tese. Para melhor organização, esta exposição será 

dividida, basicamente, em três momentos: o primeiro será uma recapitulação sobre 

sistema educacional, levando em conta o interesse sobre o termo SNE; o segundo será 

um debate acerca do conceito de regime e de colaboração; o último, para encerrar o 

capítulo, exprimirá o entendimento sobre as interseção dos termos e seus papeis na 

política educacional brasileira. 

O processo de instituição do SNE é matéria complexa e muito debatida. É 

complexa não só em função das múltiplas vertentes que se originam dela, mas também 

em função de seu marco temporal extenso. As leituras foram delimitadas tendo em vista 

a década de 1930, reconhecida como a gênese do debate sobre planejamento da 

educação no Brasil (TEIXEIRA, 2012), período em que a educação foi, pela primeira 

vez, posta como um problema e, assim tratada, passou a ser tópico de planejamento 

(AZEVEDO et al, 2010). 

O interesse de pesquisadores em investigar os desafios para a instituição de 

um SNE no Brasil tem sido demonstrado não só pela quantidade de publicações, mas 

também pela diversidade dos aspectos abordados. Aborda-se, por exemplo, o pacto 

federativo (ARAUJO, 2014; ABRUCIO, 2005; CURY, 2011; PINTO, 2014; 

FARENZENA; MARCHAND, 2013; etc.), o regime de colaboração (LECLERC, 2007; 

WEBER, 2008; ARAÚJO, 2010; COSTA, 2010; SHEIBE, 2010; CASSINI, 2011; 

TEIXEIRA, 2011; ARAÚJO, 2014; ABICALIL, 2014; etc.), a política de financiamento 

da educação tendo em vista o pacto federativo (ABRAHÃO, 2005; PINTO, 2007; 

COSTA, 2010; etc.), o contexto da reforma do Estado e suas implicações na gestão das 

políticas públicas (SOUZA; FARIA, 2004; ARELARO, 2007; etc.) e a relação entre 

sistemas e planos de educação, com destaque para o âmbito local (SAVIANI, 1999, 

2009, 2010, 2014). 
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No Brasil, não existe um SNE. Primeiro, porque a construção de 

mecanismos para ordenar o sistema é inviabilizada desde a década de 1930 (DIDONET, 

2005; LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOCHI, 2006; DOURADO, 2011). Segundo, porque a 

construção de um sistema de educação requer a prática intencional comum, o que parece 

ser muito difícil numa sociedade de classes (SAVIANI, 1981). E terceiro, porque, até o 

presente momento, não se regulamentou o regime de colaboração preconizado na 

Constituição Federal (CURY, 2011). 

A origem de um sistema educacional está condicionada a uma teoria 

educacional que possibilite a reflexão sobre caminhos necessários a percorrer para 

alcançar determinados objetivos que tornem possível a atividade comum intencional 

(SAVIANI, 1981; OLIVEIRA, 2011). No Brasil, existem os sistemas estaduais, o 

sistema do Distrito Federal, os sistemas municipais e o sistema federal de ensino, 

conforme reconhecidos na CRFB/88 e na LDBEN/96. O SNE é algo ainda a ser 

instituído e é pauta atual de amplo debate no cenário educacional brasileiro. 

Os Art. 16 a 18 da LDBEN/96 doutrinam a composição da estrutura dos 

sistemas de ensino existentes no País:  

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições de 

ensino mantidas pela União; II - as instituições de educação superior 

criadas e mantidas pela iniciativa privada; III - os órgãos federais de 

educação. Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito 

Federal compreendem: I - as instituições de ensino mantidas, 

respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal; 

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público 

municipal; III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas 

e mantidas pela iniciativa privada; IV - os órgãos de educação 

estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No 

Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e 

mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Art. 

18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: I - as instituições 

do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo 

Poder Público municipal; II - as instituições de educação infantil 

criadas e mantidas pela iniciativa privada; III – os órgãos municipais 

de educação. 

A Lei Federal n.º 13.005, de 25 de junho de 2014, atendendo ao que dispõe 

o Art. 214 da CRFB/88, estabelece prazo para a regulamentação do SNE. Desse modo, 

o País tem, como compromisso legal, que pensar formas de materializar ideias em torno 

do que seria o SNE. Ainda, precisa pensar sobre quais seriam suas implicações, suas 
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necessidades, sua estrutura e seus mecanismos de articulação. Toda essa tarefa deveria 

acontecer até o dia 26 de junho de 2016, exatamente dois anos após a publicação da 

lei
22

, como ela própria estabelece em seus Art. 13 e 14.  

Um levantamento bibliográfico, aqui feito, evidencia avanços nos debates 

sobre o significado e também sobre o consenso em prol da instituição de um SNE no 

Brasil. Parte-se, então, de ideias advindas da década de 1930 (AZEVEDO et al, 2010), 

tencionando a questão conceitual do termo, a sua materialização e a própria relação com 

os Planos de Educação. Esse exercício elencou alguns motivos que postergam e, mais 

recentemente, dificultam a regulamentação do SNE. 

O fato de que o Art. 13 da Lei Federal n.º 13.005/14 propõe uma 

controvérsia, quando afirma que o Sistema Nacional de Educação é responsável pela 

articulação entre os sistemas de ensino e que essa articulação deve ocorrer em regime de 

colaboração, ―para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de 

Educação‖, remete a uma lógica invertida, já que o Art. 214 da CRFB/88 estabelece 

que: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 

com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime 

de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de 

ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas que conduzam a: I - erradicação do analfabetismo; II - 

universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do 

ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção humanística, 

científica e tecnológica do País; VI - estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 

produto interno bruto. 

 

Nesse sentido, o PNE deve ordenar o SNE, sendo os planos de educação 

instrumentos de articulação entre os sistemas educacionais. Os sistemas de ensino 

existentes devem se movimentar à luz de seus respectivos planos. 

Saviani (1999) aponta para uma relação muito estreita entre os conceitos de 

Sistema de Ensino e Plano de Educação. Para ele, ―Sistema de ensino significa uma 

ordenação articulada dos vários elementos necessários à consecução dos objetivos 

educacionais preconizados para a população à qual se destina‖ (SAVIANI, 1999, p. 

                                                           
22 Publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 26 de junho de 2014. Ano CLI, nº 120-A. ISSN/1677-7042. Edição extra. 

Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/72231507/dou-edicao-extra-secao-1-26-06-2014-pg-1. Acesso em: 26 abr. 

2016. O DOU também pode ser verificado no endereço eletrônico: http://www.in.gov.br/autenticidade.html, utilizando o código 
(10002014062600001). 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/72231507/dou-edicao-extra-secao-1-26-06-2014-pg-1%3c
http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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119). Ao mesmo tempo, o autor considera que a ―condição do sistema ser a unidade de 

vários elementos intencionalmente reunidos de modo a formar um conjunto coerente e 

operante‖ (idem) implica que o sistema seja submetido às ordenações de algum plano. 

Tal relação se justifica pela exigência de intencionalidade e coerência, fatores de 

interseção entre Sistema e Plano. 

Assim, parece que as exigências de intencionalidade e coerência acarretam 

que o sistema se organize e opere à luz de um plano previamente definido, 

considerando-o em sua dinâmica. Para tanto, fica evidente a necessidade de definição de 

metas a serem alcançadas e também de estabelecimento de ações para o seu alcance.  

Segundo Saviani (1999), o termo sistema, no âmbito educacional, é 

empregado com acepções diversas, o que lhe confere um caráter, de certo modo, 

equívoco. Na mesma direção, Bobbio (1999. p. 76) defende que ―o termo ‗sistema‘ é 

um daqueles termos de muitos significados, que cada um usa conforme suas próprias 

conveniências‖. 

No entanto, partindo da educação como fenômeno fundamental, é possível 

superar essa aparência e captar seu verdadeiro sentido. A educação aparece como uma 

realidade irredutível nas sociedades humanas (SAVIANI, 2010). Como assistemática, 

ela é indiferenciada, ou seja, não se distinguem ensino, escola, graus, ramos, padrões, 

métodos etc. Segundo Saviani (1999, p. 120), quando sente a necessidade de intervir 

nesse fenômeno e erigi-lo em sistema, o homem explicita sua concepção de educação, 

enunciando os valores que a orientam e as finalidades que preconiza sobre cuja base se 

definem os critérios de ordenação dos elementos que integram o processo educativo. 

A ideia de sistema se fundamenta na articulação entre limites e 

possibilidades, estabelecidos por normas e objetivos, sendo o Estado a instância que 

define e estipula normas comuns que se impõem a toda a coletividade. De acordo com 

Saviani, só se pode falar em sistema, em sentido próprio, na esfera pública. Em suas 

palavras:  

[...] as escolas particulares integram o sistema quando fazem parte do 

sistema público de ensino, subordinando-se, em consequência, às 

normas comuns que lhes são próprias. Assim, é só por analogia que se 

pode falar em ―sistema particular de ensino‖. O abuso da analogia 

resulta responsável por boa parte das confusões e imprecisões que 

cercam a noção de sistema, dando origem a expressões como sistema 
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público ou particular de ensino, sistema escolar, sistema de ensino 

superior, primário, profissional etc. (SAVIANI, 1999, p. 121) 

 

Consoante o Art. 16 da LDBEN/96, o sistema federal de ensino compreende 

―as instituições, de educação superior, criadas e mantidas pela iniciativa privada‖. 

Segundo a interpretação aqui desenvolvida, a lei se respaldou na ideia de regulação dos 

sistemas. Nesse sentido, caberia à União regular, com base nos parâmetros estabelecidos 

nas normas legais, as instituições de ensino superior privadas. Regular com base em 

normas, no entanto, não deveria tornar tais instituições integrantes do sistema de ensino 

federal. Isto porque se parte da ideia de que sistema prevê uma articulação comum 

intencional. As instituições de ensino superior (IES) privadas não se organizam 

fundamentadas em decisões sobre a educação oriundas de um órgão central da estrutura 

do Estado. Como sistema implica organização sob normas próprias e comuns, cabe o 

estranhamento a respeito do fato de o sistema federal de ensino ser constituído por IES 

da esfera privada. 

A educação no Brasil, de acordo com a LDBEN/96, está organizada em dois 

níveis de ensino: a educação básica e o ensino superior. A educação básica se desdobra 

em etapas (sequencialmente, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio), organização que ocorre de forma sistêmica. Nessa organização e na composição 

dos sistemas de ensino da educação básica, prioritariamente gestados pelos municípios e 

pelos estados, não deveria haver inclusão de escolas ou instituições de ensino privadas. 

A dinâmica de cada sistema de ensino é impulsionada por diferentes 

motivos ou incentivos. Motivos seriam, pois, as forças internas do sistema, oriundas da 

organização como está. Incentivos, por sua vez, seriam forças externas, oriundas de 

programas e políticas educacionais. A dinâmica do sistema educacional, seja qual for, é 

lenta, porém é potencializada, acelerada, quando incentivada pelos planos educacionais 

ou pelos programas que surgem para operacionalizar os planos. De acordo com Valle, 

Menezes e Vasconcellos (2010, p. 15):  

Os sistemas de ensino são marcados pela ação político-administrativa 

dos governantes. Isto é, as instituições de ensino são criadas ou 

incorporadas por ato do governante mantida pelo poder público, mais 

especificamente, na instância nas quais estão inseridas. Por sua vez, as 

instituições de ensino privadas [...] dividem-se nas seguintes 

categorias: particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas. 
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No Parecer n.º 30, de 2000, da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, há uma revisão do conceito de sistema. O Parecer, cujo relator é 

Carlos Roberto Jamil Cury, ressalta que: 

Etimologicamente, o termo sistema provém do grego de systêma que 

significa, entre outros, todo e corpo de elementos. A rigor, systêma é 

uma composição de syn (em latim cum, em português com) + ístemi 

(estar ao lado de). Entende-se sistema como elementos coexistentes 

lado a lado e que, convivendo dentro de um mesmo ordenamento, 

formam um conjunto articulado. O dicionário Aurélio diz que sistema 

é uma disposição das partes ou dos elementos de um todo, 

coordenados entre si, e que funcionam como estrutura organizada. O 

vocabulário jurídico de Silva (SILVA, De Plácido e. Vocabulário 

Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1991) diz que: sistema... exprime o 

conjunto de regras e princípios sobre uma matéria, tendo relações 

entre si, formando um corpo de doutrinas e contribuindo para a 

realização de um fim. É o regime, a que se subordinam as coisas. 

(BRASIL, 2000) 

Ainda, de acordo com o Parecer, ―a maioria dos estudiosos do assunto 

parece convergir para uma noção de sistema‖, tal como expressa por Saviani (1999), no 

sentido de que ―um sistema implica tanto a unidade e a multiplicidade em vista de uma 

finalidade comum quanto o modo como se procura articular tais elementos‖ (BRASIL, 

2000). 

Para Cury (2008), o SNE, com a virtude da igualdade, buscando abarcar a 

execução federativa, não teve sucesso em sua inscrição legal. Esse insucesso é atrelado 

a outro, revelado pelo autor no escopo de dois desafios ainda não superados, os quais 

ganham corpo ao longo dos anos. O primeiro desafio está ―posto pelo caráter da nossa 

sociedade‖ (CURY, 2008, p. 1188), um caráter capitalista, em que os modos de 

produção regulamentam a organização do trabalho e potencializam a desigualdade. 

Com efeito, o capitalismo é uma forma histórica de organização da 

existência social na qual se radica um sistema de produção de tal 

modo que os capitalistas, proprietários dos meios de produção, mesmo 

competindo entre si, regulamentam a organização do trabalho. De 

outro lado, os trabalhadores, também concorrendo entre si na busca 

por trabalho, não possuem o direito institucional à alocação ou 

distribuição dos produtos da organização do trabalho (Przeworski, 

1989, p. 24). Resulta daí uma desigualdade sistêmica que é congênita 

à sociedade capitalista ainda que dentro de um movimento 

contraditório. (CURY, 2008, p. 1189) 
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A escola, na interpretação de Cury (2008), não gera a desigualdade como 

um desafio capaz de interferir na organização de um sistema unificado (ou único) de 

educação. Essa questão advém do sistema social. A escola, instituição que recebe 

influência da sociedade, pode ser mantenedora da desigualdade. No entanto, esta não é 

sua única opção, visto que esse espaço também exerce influência na sociedade e, 

tomando outra postura, a de rompimento, pode trabalhar para que a questão da 

desigualdade seja superada. 

Cury (2008) recorre à educação (configurada como direito social) por meio 

dos registros das legislações brasileiras, pontualmente das Constituições, para 

argumentar sobre o primeiro desafio exposto há pouco. ―O ordenamento jurídico pode 

ser um bom patamar de leitura e de compreensão de como a desigualdade impactou a 

educação escolar‖ (CURY, 2008, p.1189). Para o autor, o desafio da superação da 

desigualdade gera o desafio da construção de um sistema único de educação. 

 

[...] esse desafio não impede a consecução de valores, princípios e 

normas comuns, além de normas específicas, afirmados no 

ordenamento jurídico atual. Hoje, dessa dinâmica da busca por uma 

escola única, restaram algumas consequências importantes: o Estado 

detentor do monopólio da validade dos certificados e diplomas, 

detentor exclusivo da autorização de funcionamento de instituições e 

estabelecimentos escolares, titular das diretrizes e bases da educação 

nacional e a emersão do conceito de educação básica. (CURY, 2008, 

p. 1196) 

O segundo desafio, exposto pelo autor, remete ao debate acerca da 

descentralização e da autonomia. Cury (2008) realiza uma retrospectiva desde a 

primeira Constituição do Brasil (1824) para apoiar a sua argumentação a respeito de 

como a questão da autonomia e da atuação do Estado se movimentou ao longo dos anos 

e interferiu na organização do sistema educacional. Para ele, 

Há um temor de invasão indébita na autonomia dos entes federativos 

e, com isso, a eventual perda de autonomia destes. Após 164 anos de 

descentralização, há o medo de uma centralização por parte do Estado 

federal na qualidade de Estado nacional. Há o receio, por parte do 

segmento privado na educação escolar, de se ferir a liberdade de 

ensino e não falta quem assinale o perigo do monopólio estatal. E há 

também precaução da parte da própria União quanto a uma presença 

mais efetiva na educação básica, sobretudo no que se refere ao 

financiamento desta. (CURY, 2008, p.1200) 
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Não seria a questão geográfica do Brasil um problema, mas sim as formas 

encontradas para oferecer a educação (configurada como direito) e também para 

potencializá-la como política pública. Sobre esta última, por exemplo, existe o 

argumento de que a justiciabilidade no campo da educação é, de certa forma, a aceitação 

da falência das formas de relação e da fragilidade das políticas públicas (CURY; 

FERREIRA, 2010). 

 

Ora, devido ao número de espaços e poderes implicados, devido ao 

conjunto bastante intrincado da legislação, da regulamentação e dos 

diversos níveis, etapas e modalidades da educação escolar, decorre 

uma administração complexa que, na existência de um polo nacional 

apenas supletivo e subsidiário e que deveria ser organizador e 

vinculante, torna o conjunto tão aberto que tal abertura fica mais 

sensível à dispersão do que à criatividade implícita na autonomia e na 

cooperação. (CURY, 2011, p. 7) 

 

A judicialização da educação, mesmo indicando falência e fragilidade das 

formas de relação no contexto das políticas públicas, é um fenômeno cada vez mais 

recorrente. Os Planos de Educação, por exemplo, são elementos da política educacional 

brasileira que acabam por se configurar em mecanismos vulneráveis à utilização da 

justiça. Para Cury e Ferreira (2010), existem várias consequências geradas pela relação 

estabelecida entre educação e justiça. Em relação ao Sistema de Educação, por exemplo, 

os autores destacam a transferência de responsabilidade e o reconhecimento da 

legislação relacionada à criança e ao adolescente. Enfatizam que ―não está se 

pretendendo que todo e qualquer profissional da educação tenha conhecimento do 

direito. No entanto, toda a legislação que lhe diga respeito diretamente não pode ser 

ignorada‖ (CURY; FERREIRA, 2010, p. 99). 

O terceiro desafio, apontado por Cury (2008), decorre do pacto federativo 

existente no País, focado na descentralização e no regime de colaboração. O Sistema de 

Educação deve ser organizado tendo em vista esses preceitos legais, porém essa 

atividade também se confronta com algumas limitações, a exemplo da carência de lei 

regulamentar exigida no Art. 23 da CRFB/88 (CURY, 2008, p. 1202). 

O MEC incide sobre o tema SNE, no contexto do PDE, um programa de 

metas voltado para o enfrentamento dos problemas que o País tem enfrentado no âmbito 

da educação básica (SAVIANI, 2008), retomando e impulsionando o protagonismo no 
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debate sobre a necessidade e sobre a importância da instituição de um SNE no Brasil. 

Para Saviani (1981), o uso do termo sistema no campo educacional 

brasileiro é marcado por imprecisões. 

 

O fenômeno dos sistemas nacionais de ensino generalizou, na 

educação, o uso do termo sistema que se configurou como uma 

espécie de termo primitivo não carecendo, pois, de definição. Daí sua 

polissemia com as imprecisões e confusões decorrentes, o que nos 

impõe a exigência de examinar, preliminarmente, o significado da 

expressão ―sistema educacional‖. (SAVIANI, 2008, p. 1) 

 

Essas imprecisões poderiam impactar a instituição do SNE, principalmente 

porque elas advêm do próprio desenvolvimento da sociedade moderna. Para o autor, 

esse desenvolvimento ―corresponde ao processo em que a educação passa do ensino 

individual ministrado no espaço doméstico por preceptores privados para o ensino 

coletivo ministrado em espaços públicos denominados escolas‖ (SAVIANI, 2008, p. 1). 

Nesse sentido, a educação sistematizada é própria das instituições escolares que se 

relacionam sistematicamente ―dando origem aos sistemas educacionais organizados 

pelo poder público‖ (IDEM).  

Como visto, a CRFB/88 estendeu aos municípios o direito de organizar seus 

sistemas de ensino com base na ideia materializada nos Art. 1º e 18, que conferem ao 

município o status de ente federado dotado de autonomia. 

Art. 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático de Direito [...]. Art. 18: A organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos [...]. (BRASIL, 1988) 

A gestão da educação básica é, portanto, redimensionada a partir da 

CRBF/88. Isto porque, além de passarem a ser reconhecidos como entes federados, os 

municípios são incumbidos da tarefa de organizar seus respectivos sistemas de ensino, 

em regime de colaboração. No entanto, enfrentam a controvérsia de não terem a 

prerrogativa legal para legislar sobre a educação (SAVIANI, 2008). 

A LDBEN /96, em seu Art. 11, parágrafo único, facultou aos municípios, 

sob a forma de incumbência, a opção ―por se integrar ao sistema estadual de ensino ou 
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compor com ele um sistema único de educação básica‖. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 5.570 municípios, dos 

quais nem todos possuem seu próprio sistema de ensino, posto que a instituição dos 

Sistemas Municipais de Ensino ocorreu de forma vagarosa (SARMENTO, 2004).  

As políticas educacionais implementadas na segunda metade dos anos 2000 

refletem decisões tomadas pós-promulgação da CRBF/88 e também da legislação geral 

específica da educação, a LDBEN/96. O PAR é um exemplo de política educacional 

que permite pensar o efetivo lugar da gestão educacional no que tange à formulação da 

política, tendo como pano de fundo o relacionamento entre os entes federados. 

No caso do PAR, são necessárias ações que somente poderão ser conduzidas 

em colaboração entre, pelo menos, dois entes federados. Sempre presente, está a União. 

Já na elaboração e na execução do PME ou do PEE, as ações podem acontecer de forma 

mais independente. Embora seja preconizado na legislação educacional vigente que os 

PME devem estar ajustados aos Planos de Educação da esfera estadual e nacional e os 

PEE ao PNE, não se pode afirmar que tais ajustes garantam indícios ou mecanismos que 

tornem a colaboração uma ação planejada e materializada no PAR. 

O PAR, dispositivo do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

é considerado por diferentes autores, como Adrião e Garcia (2008), Saviani (2007) e 

Sousa (2011), como importante instrumento de gestão. Apesar de algumas limitações, é 

reconhecido na literatura como importante instrumento de colaboração entre os entes 

federados. O Art. 9º do Decreto n.º 6.094, de 24 de abril de 2007, doutrina o PAR da 

seguinte forma: ―O PAR é o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou 

financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o (sic) cumprimento das metas 

do Compromisso e a observância das suas diretrizes‖. 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação foi instituído no 

mesmo ano em que os municípios e o estado do Rio de Janeiro se articulavam para 

organizar seus planos em 2007. Na época, o estado do Rio de Janeiro ainda não possuía 

o PEE, o que causou, no âmbito dos municípios, sensação de incoerência. Isto por dois 

motivos: a) o estado do RJ não tinha um planejamento para o território fluminense que 

se articulasse à educação dos municípios que o compõem; e b) o governo federal lançou 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
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o PDE concomitantemente aos movimentos dos municípios do estado do Rio de Janeiro 

de produção de seus PME. Sobre esse primeiro motivo, destaca-se o registro da fala da 

professora Eliana, na ATA da 15.ª Audiência Pública da Comissão de Educação da 

ALERJ, realizada em 19 de agosto de 2009: 

A SRA. ELIANA – O meu nome é Eliana. Sou do Município de 

Varre-Sai, do Estado do Rio de Janeiro. Além de ser professora 

também municipal, estou representando a secretaria. Eu trabalho 

dentro da Secretaria de Educação, mas sou professora também. Além 

de ser professora da rede municipal, também sou do estado. Então, 

consequentemente, acompanho, sofro todos esses processos, já passei 

por todos esses processos e continuo passando. [...] Porque eu vim 

participar dessa audiência, justamente para buscar subsídios para o 

nosso plano. Porque o tempo todo a gente recebe e-mails, contatos, em 

que se exige a implementação desses planos. Então, teoricamente, os 

planos municipais, eles teriam que estar o quê? Agregados, vamos 

dizer, em consonância com o Plano Estadual. Então, o que... pelo que 

eu estou vendo, das poucas falas que eu ouvi até agora, que também 

está sem esses direcionamentos. 

Em 1996, o governador do estado do Rio de Janeiro, Marcello Alencar, 

baixa o Decreto Estadual n.º 22.115, de 16 de abril, em vigor até os dias atuais. Esse 

documento ―dispõe sobre a organização em regime de colaboração entre o estado e os 

municípios do sistema público de ensino no estado do Rio de Janeiro‖, remetendo-se à 

CRFB/88 (Art. 211, 212 e 214) e à Constituição Estadual do RJ (Art. 314, 315 e 316). O 

teor dessa norma remete mais uma vez ao fato de que ―O formato que a gestão das 

políticas públicas educacionais e, de resto, as políticas sociais em geral vêm adquirindo 

nos governos latino-americanos é definido pela formulação no nível central e a 

descentralização na implementação ou execução local‖ (OLIVEIRA, 2009, p. 18). 

Quando os gestores que dirigem a administração pública estão voltados a 

desenvolver políticas exclusivamente de acordo com suas concepções sobre o mundo, 

desconsiderando os outros sujeitos políticos, corre-se o risco de tornar privado o que é 

público. Essa ação tende a ser ―descentralizada‖, em função da diminuição do papel do 

Estado no discurso neoliberal hegemônico, e a ser privatizada, em razão da apropriação 

privada de muitos dos resultados dessas políticas. Isso significa que o termo políticas 

públicas é ambivalente, pois seu contexto de implementação é que definirá seu 

significado. Nessa linha, 
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[...] as políticas públicas, como qualquer ação humana, são definidas, 

implementadas, reformuladas ou desativadas com base na memória da 

sociedade ou do Estado em que têm curso. Constroem-se, pois, a partir 

das representações sociais que cada sociedade desenvolve a respeito 

de si própria. Segundo esta ótica, as políticas públicas são ações que 

guardam intrínseca conexão com o universo cultural e simbólico ou, 

melhor dizendo, com o sistema de significações que é próprio de uma 

determinada realidade social. (AZEVEDO, 2001, p. 62) 

Para Santos (2007), a ação do Estado, dentro do contexto das relações 

sociais de produção e distribuição capitalistas, é pautada por certa ambiguidade, 

possuindo elementos da esfera do público e da esfera do privado, muitas vezes mais da 

segunda do que da primeira. As políticas públicas ganham maior status na esfera da 

administração pública, quando o seu desempenho passa a ser referencial para a tomada 

de decisões. Essas decisões sobre as políticas públicas em tal esfera trazem questões 

sobre a relação entre público e privado.  

Há algumas décadas, passou a predominar, na agenda de muitos países, 

principalmente na dos países em desenvolvimento, a adoção de políticas para a 

racionalização de gastos. De acordo com Souza (2006, p. 20), ―foi a partir dessas 

políticas que o desenho e a execução de políticas públicas, tanto as econômicas como as 

sociais, ganharam maior visibilidade‖. Oliveira (2011, p. 71) assevera que ―a discussão 

acerca das políticas públicas em educação ou a ela dirigidas, ou ainda as políticas 

públicas que se relacionam com a educação, ultrapassam em muito o domínio da 

pedagogia, das teorias pedagógicas e exige a contribuição de outros campos do 

conhecimento para a sua análise‖. 

Assim, não seria incorreto afirmar que o campo das políticas educacionais é 

amplo e de difícil apreensão. A partir da década de 1960, diferentes planos e programas 

surgiram, adequando o objetivo da racionalização de recursos à sensação de 

participação e controle. A gestão da educação e o papel do dirigente municipal são 

vertentes importantes para a eficiência e para a eficácia das políticas educacionais.  

O tratamento dado à elaboração de um Plano de Educação é dependente do 

tipo de gestão (TEIXEIRA, 2012). A gestão governamental, no caso, é diretamente 

exercida pelo Ministério da Educação e pelas Secretarias Estaduais, Distrital e 

Municipais de Educação. O exercício dessa gestão é efetivado por meio de instrumentos 
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que podem ou não lançar mão de estratégias de colaboração. Um dos aderidos mais 

recentemente pelos entes federados e consagrado com sua inserção no PNE 2014-24 é o 

PAR, instrumento que, embora tenha um calabouço mais amplo do que o Decreto 

Estadual n.º 22.115, de 1996, traz em seu teor, evidentemente, um mesmo significado 

para as relações entre os entes federados: de subordinação e regulação, e não de 

colaboração. 

A agenda política do PDE sugere, a priori, revisitar o cenário das políticas 

educacionais em que foram produzidas. Para isso, considera-se o marco temporal de 

2003 a 2010, período em que perpassam o primeiro e o segundo mandato do governo do 

presidente Lula. Autores como Saviani (2007, 2009), Adrião e Garcia (2008), Camini 

(2009, 2010), Mafassioli e Marchand (2011) e Araújo (2007) já se debruçaram sobre a 

questão. Destacar-se-ão, porém, apenas aspectos que revelem eixos dessa 

contextualização que possam auxiliar este debate. 

De acordo com um dos estudos, o final do primeiro governo Lula, no que se 

refere à educação básica, ―foi caracterizado pela ausência de políticas regulares e de 

ação firme no sentido de contrapor-se ao movimento de reformas iniciadas no governo 

anterior‖ (CAMINI, 2009, p. 117), de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Camini 

(2009) ressalta que, nos quatro primeiros anos de governo que sucedeu a era FHC, 

houve ―ações esparsas e uma grande diversidade de programas especiais‖ dos quais 

destaca, como exemplo, ―a criação de programas com nomes de impacto, mas que 

careciam de clareza de formulação (Escola Ideal, Brasil Escolarizado, Escola Moderna, 

Universidade do Século XXI, etc.), sugeridos na curta gestão (2003) do então Ministro 

da Educação Cristovam Buarque‖. 

Araújo (2007) destacou três fios condutores do PDE. Para o autor, os fios da 

regulação, da desvalorização e do financiamento conduziram o PDE de forma a 

evidenciar que tal política se configurou, apenas, como a ―continuidade do ideário 

político e pedagógico implementado nos anos FHC‖ (ARAÚJO, 2007, p. 24). O autor 

analisa os temas que caracteriza como fios condutores do PDE, porém não aponta outras 

expectativas para o Plano, como a estratégia de resolver o problema ―mal colocado‖ 

(TEIXEIRA, 2012) relativo ao regime de colaboração. 
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Adrião e Garcia (2008, p. 780) afirmam que ―Durante a década de 1990, 

tivemos no Brasil um conjunto de medidas com impacto no campo da gestão da 

educação, protagonizadas pelo governo federal, cujas consequências começam a se 

evidenciar passada uma década de sua vigência‖. 

No segundo governo Lula, ―a descentralização do processo de 

implementação das políticas públicas para a educação se intensifica, devido, 

principalmente, ao estabelecimento do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação‖ (MAFASSIOLI; MARCHAND, 2011, p. 5). Destaca-se, no último ano do 

primeiro mandato e no primeiro ano do segundo mandato de Lula, a criação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB): 

Foi somente no último ano do primeiro mandato que, por meio da 

Emenda Constitucional n. 53, de 19/12/2006, atribuindo nova redação 

ao parágrafo 5º do art. 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, o governo criou o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O Fundo foi 

então regulamentado pela Medida Provisória n. 339, de 28/12/2006, 

que foi convertida na Lei n. 11.494, de 20/06/2007, estabelecendo 

finalmente o FUNDEB e ampliando, em relação ao Fundo anterior – o 

Fundo de Financiamento e Manutenção do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério, o FUNDEF1 –, o principal mecanismo de 

financiamento da educação básica, compreendendo agora suas três 

etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, com 

duração prevista para 14 anos. (OLIVEIRA, 2009, p. 198-199) 

Em um cenário desenhado por políticas neoliberais, na perspectiva de 

desconcentração da gestão e do processo decisório, evidenciaram-se políticas 

educacionais cuja ruptura não ocorreria em curto prazo. Algumas estratégias foram 

realizadas tendo em vista as condições socioeconômicas do País e, também, a própria 

legislação em vigor, que precisava ser respeitada. 

O PDE foi lançado oficialmente pelo MEC, tendo como principal objetivo 

melhorar a qualidade da educação no Brasil. Foi regulamentado pelo Decreto 

Presidencial n.º 6.094, de 24 de abril de 2007 (DP n.º 6.094/07), que:  

Dispõe sobre a implementação do plano de metas compromisso todos 

pela educação, pela união federal, em regime de colaboração com 

municípios, distrito federal e estados, e a participação das famílias e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument


 
 

99 
 
 

da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e 

financeira, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da 

educação básica. (BRASIL, 2007) 

O Decreto sobre o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação se 

constitui como o carro-chefe do PDE. O DP n.º 6.094/07 possui 13 artigos distribuídos 

em quatro capítulos. O PAR está previsto no Capítulo IV à luz das 28 diretrizes 

constituídas no Art. 2º do Capítulo I. Para Saviani (2007), o PDE ou Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação acabou agregando outras ações do MEC que já 

estavam em percurso, em processo de formulação, ou mesmo em plena execução: 

Na verdade, o denominado PDE aparece como um grande guarda-

chuva que abriga praticamente todos os programas em 

desenvolvimento pelo MEC. Ao que parece, na circunstância do 

lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pelo 

governo federal, cada ministério teria que indicar as ações que se 

enquadrariam no referido Programa. O MEC aproveitou, então, o 

ensejo e lançou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) e a ele atrelou as diversas ações que já se encontravam na 

pauta do Ministério, ajustando e atualizando algumas delas. Trata-se, 

com efeito, de ações que cobrem todas as áreas de atuação do MEC, 

abrangendo os níveis e modalidades de ensino, além de medidas de 

apoio e de infraestrutura. (SAVIANI, 2007, p. 1233) 

Tal opção configurada na atitude do governo federal em agregar ações ao 

invés de inovar com planejamento que projetasse a educação com base em diagnósticos 

e, dessa forma, com suporte em avaliações sobre programas e projetos em andamento 

deu-se com o fito de ―regulamentar‖, de certa forma, o regime de colaboração entre os 

sistemas de ensino, previsto no Art. 211 da CRFB/88. 

Para Camini (2010, p. 537-538), o PDE: 

[...] constitui-se em uma política pública desencadeada em âmbito 

nacional cuja dimensão, amplitude e diversidade no seu 

desenvolvimento não obedecem às etapas lineares, por isso só pode 

ser entendida no contexto mais geral em que foi produzida, 

considerando-se também as condições para o efetivo desenvolvimento 

de seus programas e ações. 

Nesse sentido, o regime de colaboração poderia ser regulamentado ou 

considerado no PDE de forma legítima e legal, mas com característica arbitrária face ao 

que o próprio dispositivo constitucional estabelece: a colaboração. Essa ―colaboração‖, 
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porém, depende de participação nos processos decisórios com ênfase aos que pautam o 

orçamento e o financeiro da educação. 

Da mesma maneira que outras entidades só foram incorporadas à discussão 

sobre a elaboração do PDE após seu encaminhamento à Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e ao Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF), os estados, os municípios e o Distrito Federal foram convidados 

pelo MEC apenas para aderir à proposta (CAMINI, 2010). Na mesma medida, os 

sistemas de ensino deliberam regras sobre a gestão democrática. São encadeamentos 

proporcionais, realizados em escala. 

Após a adesão, estados, municípios e Distrito Federal passaram à elaboração 

do PAR como um dos compromissos iniciais. Em contrapartida, a União, em 

cumprimento ao acordo celebrado com os entes que o aderiram, ficou responsável por 

prestar-lhes assessoria técnica e transferir-lhes recursos para a execução dos programas. 

Esse movimento sistemático conduz à leitura de que o PDE não se configura 

exatamente como um plano, mas sim como um agrupamento de ações que, 

―teoricamente, se constituiriam em estratégias para a realização dos objetivos e metas 

previstos no PNE‖ (SAVIANI, 2007, p. 1239). 

O PAR, previsto no Capítulo IV do DP n.º 6.094/07, aparece primeiramente 

no parágrafo 5º, do Art. 8º, como uma condição para a realização do apoio da União aos 

entes federados. O Decreto Presidencial define o PAR como o ―conjunto articulado de 

ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o 

cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes‖ (BRASIL, 

2007). Como propósito, indica que o instrumento ―será base para termo de convênio ou 

de cooperação, firmado entre o Ministério da Educação e o ente apoiado‖. 

No texto do referencial elaborado pelo MEC, intitulado Plano de 

Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas, afirma-se que: 

O PAR é, portanto, multidimensional e sua temporalidade o protege 

daquilo que tem sido o maior impeditivo do desenvolvimento do 

regime de colaboração: a descontinuidade das ações, a destruição da 

memória do que foi adotado, a reinvenção, a cada troca de equipe, do 

que já foi inventado. Em outras palavras, a intermitência. Só assim se 

torna possível estabelecer metas de qualidade de longo prazo para que 
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cada escola ou rede de ensino tome a si como parâmetro e encontre 

apoio para seu desenvolvimento institucional. (MEC, 2007, p. 25) 

Para auxiliar na elaboração do PAR, o MEC criou o Sistema Integrado de 

Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC) – Módulo 

PAR Plano de Metas, um novo sistema operacional, dependente de internet e de 

atualização sistemática. Tal atualização, realizada pelos entes federados, tem como um 

dos objetivos potencializar a transparência nos processos de elaboração, análise e 

apresentação de resultados dos PAR.  

Como elementos constitutivos do PAR, tem-se o que denominaram de 

―quatro dimensões‖: a) Gestão Educacional; b) Formação de Professores e dos 

Profissionais de Serviço e Apoio Escolar; c) Práticas Pedagógicas e Avaliação; e d) 

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. 

De acordo com Relatório Público do PAR (BRASIL, 2009), cada uma 

dessas dimensões é composta por áreas de atuação que apresentam indicadores 

específicos. Tais indicadores são pontuados em critérios correspondentes a quatro 

níveis. A pontuação gerada para cada indicador é fator determinante para a elaboração 

do PAR. E, ainda, os entes federados precisam elaborar um relatório, contendo: 1) 

Síntese por indicador: resultado detalhado da realização do diagnóstico; 2) Síntese da 

dimensão: resultado quantitativo da realização do diagnóstico; 3) Síntese do PAR: 

detalhamento das ações e subações selecionadas por cada estado ou município; 4) 

Termo de Cooperação: relação de ações e subações que contarão com o apoio técnico 

do MEC; 5) Liberação dos recursos: relação de ações que geraram convênio. Ou seja, é 

preciso acessar o SIMEC para que se possam gerar ações em seu âmbito. 

De acordo com Souza e Batista (2016, p. 107): 

Em 25 de julho de 2012, por intermédio da Lei 12.695 (BRASIL, 

2012), o PAR deixa de limitar-se ao Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, passando a observar as metas, diretrizes e 

estratégias dos Planos Nacionais de Educação (PNEs), em geral, vindo 

a ser regulado por lei própria, sendo elevado da condição de política 

de Governo à de Estado. Na atualidade, abrange os 5.570 municípios 

brasileiros, tratando-se de uma ação pública que tem como objetivo 

central melhorar a qualidade da Educação Básica no âmbito dos 

estados e municípios por meio do planejamento educacional. 
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Nesse sentido, o PAR se constituiu como um instrumento de colaboração 

que visa ao fortalecimento da gestão da educação básica. Sua configuração, mesmo que 

ainda em processo de melhoria, contribui para organizar as relações entre os entes 

federados por intermédio de seus sistemas de ensino. Outra característica, aqui 

enfatizada, é a de ter sido absorvido pelos movimentos que planejaram a educação para 

o decênio de 2014 a 2024. Esse movimento, que inclui o PAR ao PNE, agrega ao 

instrumento um valor coletivo, de importância reconhecida. É também um instrumento 

que materializa a ideia de regime de colaboração, mesmo que ainda careça de análises 

que o façam se redimensionar nessa direção. 

A relação entre os sistemas de ensino pode acontecer de várias formas. 

Entretanto, elencou-se o PAR por ser um instrumento de gestão que, agregado ao 

planejamento educacional, configura-se como um importante movimento para a 

consolidação de políticas educacionais de Estado. É também o mais avançado 

instrumento que provoca o regime de colaboração. 

A instituição do SNE, dependente de vários fatores não resolvidos, como já 

apontado no início deste capítulo, ganhou mais força e protagonismo nas intenções e 

nas ações em sua direção a partir da CONAE 2010. De acordo com o Documento Final 

da CONAE 2010, ―SNE é entendido como mecanismo articulador do regime de 

colaboração no pacto federativo, que preconiza a unidade nacional, respeitando a 

autonomia dos entes federados‖ (BRASIL, 2010, p.14). 

Foi deliberada na CONAE 2010 e também na CONAE 2014 a ideia, 

expressa em seus documentos, de que a não efetivação de um SNE é um dos fatores que 

contribui para a fragilidade na escolarização formal. Parte-se do princípio de que a 

educação é direito social inalienável e cabe ao Estado sua oferta. Nesse sentido, cabe 

também ao Estado organizar-se para garantir o cumprimento desse direito. Essa 

organização de que carece a educação é o SNE. 

A construção de um SNE deve considerar as metas do PNE (Lei n.º 

13.005/14) e os princípios explícitos no Art. 206 da Constituição Federal. Para isso, 

reconhece-se (BRASIL, 2010) que, na construção do SNE, é preciso garantir uma nova 
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configuração das ações dos entes federados, assegurando diretrizes educacionais 

comuns a serem implementadas em todo o território nacional.  

As discussões realizadas na CONAE, ocorrida em 2010, pautaram-se no 

tema central Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação. Essas 

discussões serviram de base para a elaboração do mais recente PNE e fomentou a 

urgente necessidade do cumprimento do dever constitucional da União em coordenar 

políticas educacionais que dessem conta das determinações legais. Considerando o 

pacto federativo e a competência soberana da União, foi criada a Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), por meio do Decreto n.º 7.480, de 16 

de maio de 2011. Essa Secretaria surgiu também no momento de reorganização 

estrutural do MEC com a principal tarefa de propiciar caminhos para a instituição do 

SNE: 

Art. 32. À Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino 

compete: I - estimular a ampliação do regime de cooperação entre os 

entes federativos e apoiar o desenvolvimento de ações para a criação 

de um Sistema Nacional de Educação; II - assistir os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios na elaboração, adequação, 

monitoramento e avaliação democrática de seus planos de educação, 

em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no 

PNE, e promover a articulação e a pactuação entre os sistemas de 

ensino; III - monitorar periodicamente e avaliar continuamente o PNE, 

em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV 

- assistir os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na promoção 

de políticas de valorização dos profissionais da educação; V - 

promover a articulação com as demais secretarias e entidades 

vinculadas ao Ministério da Educação, visando à consecução das 

políticas educacionais junto aos sistemas de ensino no cumprimento 

das metas do PNE; e VI - apoiar a formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação, a estruturação de suas carreiras e 

remuneração e as relações democráticas de trabalho no âmbito da 

educação. 

A estrutura da SASE conta com a Diretoria de Cooperação e Planos de 

Educação, com a Diretoria de Articulação com os Sistemas de Ensino e com Diretoria 

de Valorização dos Profissionais da Educação. Cada diretoria tem competências 

distintas, mas que se articulam e se constituem em formas de colaboração: 

Quadro 4: Estrutura da SASE. 
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Diretoria de Cooperação 

e Planos de Educação 
I - prestar assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios na elaboração, adequação, monitoramento e avaliação de seus 

planos de educação em consonância com o PNE e contribuir para a coesão 

da política educacional em cada ente federativo; II - desenvolver, em 

conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, indicadores 

de resultados e padrões de avaliação da implementação dos planos de 

educação; III - propor o desenvolvimento de estratégias e instrumentos de 

avaliação e colaboração entre os sistemas de ensino para alcançar as metas 

do PNE; e IV - propor o aperfeiçoamento de instrumentos legais para 

fortalecer a cooperação federativa. 

Diretoria de Articulação 

com os Sistemas de 

Ensino 

I - propor e apoiar a articulação dos sistemas de ensino com organizações 

governamentais e não governamentais; II - apoiar o processo de ampliação 

de vagas em cursos técnicos e a gratuidade dos serviços de educação 

ofertados pelas instituições de ensino vinculadas a representações sindicais 

patronais; III - prestar assistência técnica aos sistemas de ensino para a 

formulação de normas a partir de diretrizes e orientações nacionais; IV - 

propor mecanismos de articulação entre a União e os sistemas de ensino, 

visando ao aperfeiçoamento do regime de colaboração e à promoção da 

qualidade social da educação; V - apoiar e estimular o funcionamento dos 

conselhos vinculados aos sistemas de ensino no âmbito da União, do 

Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios; VI - apoiar ações para 

mobilização da comunidade educacional; e VII - estabelecer, em 

articulação com os sistemas de ensino, os indicadores da educação básica. 

Diretoria de Valorização 

dos Profissionais da 

Educação 

I - contribuir para a criação e o funcionamento de espaços de diálogo com 

representação dos entes federativos e dos profissionais da educação para: 

a) a construção de parâmetros nacionais de carreira e remuneração dos 

profissionais da educação; e b) o acompanhamento da atualização 

progressiva do valor do piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica e demais políticas 

de valorização dos profissionais da educação; II - prestar assistência 

técnica aos sistemas de ensino para elaboração ou adequação dos planos de 

carreira e remuneração dos profissionais da educação e para a melhoria das 

condições de trabalho e estimular a atualização profissional em serviço; III 

- apoiar os sistemas de ensino estaduais, distrital e municipais no 

desenvolvimento de políticas de formação dos profissionais de educação; 

IV - coordenar, em regime de colaboração com os sistemas de ensino, o 

censo de funcionários de escola da educação básica; V - coordenar, 

acompanhar e avaliar ações voltadas para o protagonismo dos profissionais 

da educação e contribuir para: a) o fortalecimento, apoio, articulação e 

divulgação de práticas e experiências escolares exitosas, por meios digitais, 

audiovisuais e impressos; e b) a atualização profissional em serviço, com a 

utilização de mídias audiovisuais, digitais e impressas viabilizadas por 

meio das secretarias e entidades vinculadas ao Ministério da Educação; e 

VI - auxiliar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na definição de 

critérios técnicos de mérito e desempenho e das formas de participação da 

comunidade escolar para a escolha de diretores de escolas. 

De acordo com o PNE 2014-24, o poder público deveria ter instituído o 

SNE até o prazo de 26 de junho de 2016, exatamente dois anos após a promulgação do 

PNE. Tendo em vista que a SASE foi criada no interstício de tempo em que o Brasil 
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ficou sem PNE, já cabia a essa organização do Estado a demanda urgente de instituição 

do SNE. O prazo dado pelo PNE 2014-24, nessa circunstância, foi até generoso. 

Ao considerar sua criação como uma forma de colaboração, a SASE passa a 

ser um exemplo de como o regime de colaboração pode ser ativado. Ou seja, a 

Secretaria criada é um instrumento do Estado que propicia a materialização do que fora 

planejado como política educacional. Como é de sua natureza e atribuição a articulação 

entre mais de um ente federado, a SASE está a favor do regime de colaboração e se 

insere no arranjo do pacto federativo por considerar que suas atribuições serão 

cumpridas dentro de tal contexto. 

Regime de colaboração entre os sistemas de ensino na educação brasileira 

A década de 1990 é considerada a que potencializou o descompromisso do 

Estado com a educação. O Estado passou a atribuir maior responsabilidade aos âmbitos 

locais sem garantir que a eles, na mesma proporção, fosse conferido maior poder de 

decisão (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOCHI, 2006). Esse poder de decisão está 

necessariamente atrelado ao financiamento. 

Tal década também foi marcada por embates importantes, como a efetivação 

de leis regulamentares para a CRFB/88. Em vários momentos, durante a década de 

1990, o planejamento para a educação no Brasil se constituiu como ponto de destaque
23

. 

A partir daí, a efetivação do PNE ganhou mais força. A instituição do SNE e o debate 

sobre o regime de colaboração foram reforçados. 

No início de junho de 2010, o Congresso Nacional enviou o PL n.º 8.035/10 

para sanção da Presidenta Dilma Rousseff. Esse Projeto de Lei previa a instituição do 

novo PNE e se configurou em matéria complexa, tendo sido debatido amplamente por 

mais de três anos. O último PNE, instituído pela Lei Federal n.º 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001
24

, cuja vigência foi encerrada em 2010, previa que estados e municípios 

elaborassem seus respectivos Planos de Educação. O debate sobre o PL n.º 8.035/10 foi 

amplo e envolveu diferentes frentes de pensamento, fator que foi favorável ao 

                                                           
23 A fim de aprofundamento, conferir Dambros e Mussio (2014). 
24

 Em pesquisa anterior, efetivou-se uma sistematização, de cunho histórico reflexivo, sobre os Planos de Educação no Brasil 

(TEIXEIRA, 2012, p. 27-45). Nessa sistematização, contextualizou-se melhor o PNE 2001-10. 
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cumprimento da legislação brasileira que garante um movimento amplo e democrático 

pelas disputas dadas aos projetos estabelecidos em cada meta e estratégia. 

Em 25 de junho de 2014, a Lei n.º 13.005 foi sancionada, sem vetos, e 

promulgada no dia seguinte. À luz da EC n.º 59/2009, o novo PNE foi instituído como 

decenal ao invés de plurianual. Essa diferença é importante porque retifica que o 

instrumento de gestão é um instrumento de Estado e não de governo. O PNE que o 

antecedeu também teve duração de uma década, ultrapassando pioneiramente o recorte 

de tempo de mandatos político-partidários, mas não tinha o respaldo constitucional 

como o novo PNE tem. 

O PNE 2014-24 foi organizado em 20 metas e 254 estratégias que visam 

melhorar a qualidade da educação brasileira. Trata-se de um instrumento de 

ordenamento e gestão de um SNE. As metas compreendem todos os níveis e 

modalidades previstos na LDBEN/96. Também estão sistematizados, nas metas, os 

objetivos, que passam pela gestão, pelo financiamento e pela formação e valorização 

dos profissionais, tendo em vista a necessidade da existência de um SNE. 

De acordo com MEC/SASE (2014), as metas podem ser organizadas, para 

melhor compreensão, em seis categorias: 1) Metas estruturantes para a garantia do 

direito à educação básica com qualidade (Metas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,10 e 11); 2) Metas 

relativas à superação das desigualdades e à valorização da diversidade (Metas 4 e 8); 3) 

Metas que dizem respeito à qualidade e à ampliação de acesso à educação superior 

(Metas 12, 13 e 14); 4) Metas sobre valorização dos profissionais da educação (Metas 

15, 16, 17 e 18); 5) Meta de fortalecimento da gestão democrática (Meta 19); e 6) Meta 

de financiamento da educação (Meta 20). 

A instituição de um SNE é urgente no País. No entanto, esse movimento é 

complexo e, somente com a promulgação da Lei Federal n.º 13.005/14, ganhou prazo 

para acontecer. De acordo com Saviani (2000), a atual LDBEN/96 expressa a existência 

de um Sistema Educacional. No entanto, tal documento ―[...] não preenche as condições 

características próprias da noção de sistema [...] impõe-se, pois, a conclusão: não existe 

sistema educacional no Brasil‖ (SAVIANI, 2000, p. 109). Nessa lacuna, trabalha-se 

com a consequência de que, após a instituição do PNE 2014-24, os embates sobre a 
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instituição do SNE refletem, diretamente, no debate e na regulamentação do regime de 

colaboração. 

Entender o debate acerca do regime de colaboração pressupõe entender o 

princípio federativo, pois são conceitos com uma ligação muito estreita. Destacam-se 

três entendimentos necessários sobre ele para avançar nas reflexões sobre o regime de 

colaboração. Em primeiro lugar, a consolidação do pacto federativo acontece através de 

um processo longo. Em segundo, a hierarquia não está presente nas relações dos entes 

federados. Por fim, a herança cultural da subordinação interfere nas interpretações, nas 

condutas e nas relações dos entes federados. 

Dito isso, o pacto federativo ainda em aperfeiçoamento está entrelaçado aos 

avanços necessários de outros conceitos e outras políticas, como, por exemplo, o regime 

de colaboração e a instituição do PNE. No mesmo sentido, somente a prática, as 

relações dos sujeitos e suas aplicações dos conceitos desenvolvidos social e 

historicamente poderão atualizar e prumar o sentido das relações entre os entes 

federados, incluindo os municípios, para o que a República Federativa do Brasil foi 

direcionada desde 1988. O Brasil é uma República Federativa, e a CRFB/88 não deixa 

dúvidas de que o pacto federativo é, inclusive, uma de suas cláusulas pétreas, não 

podendo sofrer alteração, exceto por um novo poder constituinte originário. 

A forma federativa do Estado, que não pode sofrer alteração, deve superar 

suas dificuldades mantendo-se e aperfeiçoando-se. O pacto federativo é um processo, 

um projeto em construção. No campo das políticas sociais, essa questão se torna um 

pano de fundo de difícil leitura. Quando se trata especificamente do regime de 

colaboração, que também é um dispositivo constitucional especificamente direcionado 

aos Sistemas de Ensino, não é possível ignorar que, para pensar sobre ele, é preciso 

compreender o pacto federativo e, ainda, os obstáculos que o fazem complexo.  

A amplitude geográfica do País, a autonomia dos entes federados e as 

diferentes posições sobre centralização e descentralização que, muitas vezes, 

pavimentam os caminhos das políticas públicas repercutem, de maneira complexa, na 

regulamentação do regime de colaboração. Para autores como Gouveia et al (2004) e 

França (2014), as reformas relacionadas à gestão e ao financiamento, que redefinem o 

papel do Estado, corroboram com o regime de colaboração, como, por exemplo, as 
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políticas educacionais de Fundos, o FUNDEF, de 2007, e, posteriormente, o FUNDEB, 

em vigência. O pacto federativo, visto como um processo e, portanto, em permanente 

construção, depende de mecanismos cada vez mais significativos tanto para as 

instituições que dele fazem parte quanto para os diferentes sujeitos que nelas atuam. 

O regime de colaboração é um dispositivo constitucional e está 

objetivamente direcionado aos sistemas de ensino. Há, inicialmente, dois grandes 

problemas, o primeiro justaposto numa única questão e o segundo desdobrado em outras 

três: 1) problema relativo ao próprio dispositivo, que até o presente momento não foi 

regulamentado; e 2) problema relativo aos sistemas de ensino. Quanto ao segundo, a) 

até o presente momento, não existe um SNE, mas existem 26 Sistemas Estaduais que 

dependendo da legislação que os criaram denominam os como Sistemas de ensino ou 

como sistemas de educação, embora nem todos os municípios do Brasil possuam seus 

sistemas próprios, ficando, conforme permite a LDBEN n.º 9.394/96, no escopo dos 

respectivos Sistemas dos estados a que pertencem; b) as formas existentes de 

colaboração podem fazer parte da regulamentação do regime de colaboração, 

automaticamente; e c) os instrumentos que viabilizam ou viabilizariam o regime de 

colaboração ou já estão vigorando ou estão em debate, como é o caso do PAR, do 

PNAIC, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, ainda, dos Arranjos de 

Desenvolvimento da Educação (ADE). 

No Art. 211 da CRFB/88, enfatiza-se a palavra ―prioritariamente‖ para se 

referir à abrangência de atuação dos entes federados. Essa palavra também parece 

reforçar o objetivo da lei em relação à universalização do ensino obrigatório, ou seja, o 

fato de os entes federados terem prioridade não significa que estão limitados. A 

prioridade não pode ser justificativa para a omissão. Parece que o parágrafo 4.º do Art. 

211 da CRFB/88, que sofreu alteração com a EC n.º 59/2009, antecipou esse possível 

problema e ordenou que: ―§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 

assegurar a universalização do ensino obrigatório‖. 

Os dois parágrafos originais do artigo, desde a promulgação da CRFB/88, 

sofreram alterações por Emendas Constitucionais, assim como foram incluídos outros 

três parágrafos. A EC n.º 14, de 1996, alterou o 1º e 2º parágrafos e incluiu o 3º e 4º 
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parágrafos. O 5º parágrafo foi incluído pela EC n.º 53, de 2006 e, em 2009, a EC n.º 

59/2009 alterou o 4º parágrafo que, antes, fora incluído pela EC n.º 14, de 1996. As 

alterações realizadas estão sistematizadas no Quadro a seguir. 

Quadro 5: Alterações na CRFB/88 em virtude da EC 59/09 

TEXTO ORIGINAL TEXTO ALTERADO COMENTÁRIO 

§ 1º A União organizará e 

financiará o sistema federal de 

ensino e o dos Territórios, e 

prestará assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios 

para o desenvolvimento de seus 

sistemas de ensino e o 

atendimento prioritário à 

escolaridade obrigatória. 

§ 1º A União organizará o sistema 

federal de ensino e o dos Territórios, 

financiará as instituições de ensino 

públicas federais e exercerá, em 

matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a 

garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de 

qualidade do ensino mediante 

assistência técnica e financeira aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios. 

Parágrafo alterado - Exclui a 

competência da União em organizar e 

financiar o sistema federal de ensino e 

o dos territórios. Passa a ter como 

competência relativa a estes somente a 

organização. O financiamento fica 

direcionado apenas às instituições de 

ensino públicas federais. 

Passa a exercer função redistributiva e 

supletiva mediante a assistência 

técnica e financeira para os Estados, 

Distrito Federal e para os Municípios 

visando garantir equalização de 

oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade do ensino em 

detrimento do desenvolvimento de 

seus sistemas de ensino e o 

atendimento prioritário à escolaridade 

obrigatória. 

§ 2º Os Municípios atuarão 

prioritariamente no ensino 

fundamental e pré-escolar. 

§ 2º Os Municípios atuarão 

prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil. 

Parágrafo alterado - Inclui a creche na 

atuação prioritária do município. 

 -  § 3º Os Estados e o Distrito Federal 

atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio. 

Parágrafo novo - Inclui atribuição 

prioritária aos Estados e ao Distrito 

Federal. 

- § 4º Na organização de seus sistemas 

de ensino, os Estados e os Municípios 

definirão formas de colaboração, de 

modo a assegurar a universalização do 

ensino obrigatório. 

 

§ 4º Na organização de seus sistemas 

de ensino, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios 

definirão formas de colaboração, de 

modo a assegurar a universalização do 

ensino obrigatório. 

Parágrafo novo - Inclui a definição de 

que os Estados e os Municípios 

organizem seus sistemas de ensino, 

definindo formas de colaboração, de 

modo a assegurar a universalização do 

ensino obrigatório. 

Parágrafo novo - Inclui a União na 

tarefa de que os entes federados 

deverão organizar seus sistemas de 

ensino, definindo formas de 

colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. 

- § 5º A educação básica pública 

atenderá prioritariamente ao ensino 

regular. 

Parágrafo novo - Inclui o ensino 

regular na educação básica pública 

como prioridade. 

Fonte: Brasil (2010) /Elaboração da autora.  

 

Preconizado na CRFB/88, o regime de colaboração foi matéria de 

preocupação e debate durante todo processo de elaboração do novo PNE. Os Art. 23 e 

211 da CRFB/88 se apresentaram, nesse sentido, como alvo de estudos e pesquisas em 
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função da complexidade e da importância de seus conteúdos. Destaca-se que, nesse 

percurso de estudo, não fugiu a percepção de que o termo formas de colaboração 

passou a fazer parte da Constituição, assim como deu nova ênfase ao Art. 211, 

principalmente, a partir das EC n.º 53/1996 e n.º 59/2009. 

A ausência de regulamentação do regime de colaboração (DOURADO, 

2007) se tornou mais um problema. Esse fator evidencia, com certa veemência, que o 

teor do Art. 211 é complexo. E, apesar de toda a sua complexidade, não define que seja 

instituído o SNE. Essa tarefa fica a critério e no âmbito das formulações de outras leis.  

Para Ganzeli et al (2015, p. 27), ―a análise do regime de colaboração está 

relacionada à distribuição de competências legislativas, normativas e financeiras entre 

os entes federados, em que a independência é uma característica do federalismo‖. Os 

autores reuniram, mediante a organização da investigação do Laboratório de Gestão 

Educacional (LAGE) da UNICAMP, teses disponíveis no Banco de Dissertações e 

Teses da CAPES. Usaram como descritores cinco palavras-chave: política educacional, 

regime de colaboração, plano de educação, região metropolitana de campinas, 

federalismo. O trabalho de busca foi realizado entre novembro de 2012 e maio de 2013, 

sendo publicado em 2015. No recorte sobre regime de colaboração, ―buscou-se 

responder: quais os fatores apontados pelos trabalhos que favorecem ou dificultam a 

construção do regime de colaboração na área da educação‖. Em suma, o pacto 

federativo apareceu como propulsor de concorrência em igualdade da colaboração entre 

as ações governamentais; a ausência de regulamentação do parágrafo único do Art. 23 

desempenhou certa centralidade nas análises configurando certo ―entrave à existência 

do regime de colaboração‖ (GANZELI et al, 2015, p. 44); a falta de distribuição de 

recursos de maneira proporcional e isonômica entre os entes federados apareceu como 

preocupação em parte das investigações; a presença marcante do viés neoliberal na 

transferência de competências em resposta à diversidade de interpretações dos textos 

legais contribuiu para a reflexão sobre a problemática da materialização do regime de 

colaboração no contexto político.  
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A obra também apresenta levantamento bibliográfico feito na base 

SciELO
25

 que teve ―por objetivo realizar um mapeamento sobre a produção científica 

realizada a temática principal da pesquisa – regime de colaboração [...]‖ (GANZELI et 

al, 2015, p. 52). Os pesquisadores depreenderam que ―o termo regime de colaboração 

presente nos artigos analisados apresentou-se como elemento multissemiótico‖ 

(GANZELI et al, 2015, p. 62). Além disso, os autores verificaram, nas publicações, que 

as dificuldades para a formalização de um SNE estão relacionadas à fragilidade do 

regime de colaboração no Brasil. 

O regime de colaboração entre os sistemas de ensino, preceito 

constitucional, é materializado nas políticas educacionais e acontece no bojo do pacto 

federativo. A ausência de norma que o regulamente constitui como um problema 

consensual. Entretanto, mesmo com a falta de regulamentação daquele mecanismo, as 

políticas acontecem. Feita uma análise que pretendeu minuciar o regime de colaboração 

e, mais especificamente, detalhar interpretações sobre o termo, propôs-se um debate 

sobre o seu propósito, o que está claro na CRFB/88: organização dos sistemas de ensino 

em regime de colaboração.  

Foram selecionadas teses e dissertações de universidades públicas federais, 

disponíveis no banco de dados da CAPES, entre os anos de 2000 e 2016, com base nas 

temáticas: regime de colaboração entre os sistemas de ensino, regime de colaboração 

entre os entes federados e regulamentação do regime de colaboração. Além disso, foram 

explorados artigos disponíveis na SciELO, coletados com suporte das seguintes 

palavras-chave: regime de colaboração; colaboração; articulação entre sistemas de 

ensino e formas de colaboração. 

O regime de colaboração em teses e dissertações (2000-2016) 

O regime de colaboração, além de ser um caminho para organizar o SNE, 

como apontou Saviani (2009), é também um mecanismo de gestão da educação. Essa 

premissa foi a gênese destas reflexões. Tratou-se, então, de munir a pesquisa de 

possíveis elementos que permitissem avançar na análise do significado do termo. Como 

                                                           
25

 ―A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos 

científicos brasileiros. A SciELO é o resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo, em parceria com a BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. A partir 

de 2002, o Projeto conta com o apoio do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico‖. Disponível 

em: www.scielo.br. Acesso: 10 maio 2014. 

http://www.fapesp.br/
http://www.bireme.br/
http://www.cnpq.br/
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muitos caminhos seriam possíveis para tal ação, procuraram-se, em teses e dissertações, 

pesquisas que versassem sobre regime de colaboração. Embora a tarefa fosse ampla e 

recolhesse muito tempo, além de, possivelmente, desviar-se do objetivo geral da tese, 

não era possível abandonar a ideia, que seria útil e esclareceria sobre o termo e, 

sobretudo, sobre como ele é interpretado. Nesse sentido, após sistematizar a busca, 

selecionaram-se apenas aquelas que parecessem contribuir para a construção dos 

argumentos e das reflexões sobre o termo constitucional: regime de colaboração. 

O movimento que fez escalar regras para a busca na internet foi 

impulsionado pelo próprio site da CAPES. A plataforma de banco de teses e 

dissertações é de fácil acesso e interpretação. Ela proporcionou, inicialmente, quase um 

milhão de produções relativas à regime de colaboração. Tendo em vista a amplitude de 

possibilidades, lançou-se mão dos filtros disponíveis na própria plataforma e de critérios 

de seleção das palavras. 

Como um percurso que se aproxima, em certa medida, ao que Ganzeli et al 

(2015) realizaram, mapearam-se, no período compreendido entre 2000 a 2016, teses e 

dissertações que abarcassem produções que pudessem contribuir com as análises. Os 

critérios de busca disponíveis no Banco de teses e dissertações da CAPES foram 

utilizados. Houve, então, a necessidade de excluir algumas produções anteriores ao ano 

de 2014 porque muitas não estavam vinculadas à Plataforma Sucupira
26

 e, por esse 

motivo, o acesso aos seus detalhes, como resumos e texto completo, foram 

inviabilizados. Além de atentar para as produções científicas das ciências humanas, da 

educação, que estivessem vinculadas à Plataforma Sucupira, outro critério também foi 

utilizado para chegar às produções utilizadas nesta tese: foram excluídas todas as 

pesquisas que não foram produzidas em programas de pós-graduação de universidades 

federais e que não respondessem aos eixos de busca elaborados. 

Como critérios de seleção, utilizaram-se eixos de busca que funcionaram 

como palavras-chave: regime de colaboração entre os sistemas de ensino; regime de 

colaboração entre os entes federados; regulamentação do regime de colaboração; e 

conceito normativo do regime de colaboração. Obtiveram-se 47 dissertações ou teses, 

defendidas entre os anos de 2000 e 2016. Após analisar todos os seus resumos, as teses 

                                                           
26 A Plataforma Sucupira foi lançada no dia 27 de março de 2014, como consta no site http://www.capes.gov.br/36-noticias/6810-
capes-lanca-plataforma-sucupira-para-gestao-da-pos-graduacao e também no site oficial https://sucupira.capes.gov.br.  

http://www.capes.gov.br/36-noticias/6810-capes-lanca-plataforma-sucupira-para-gestao-da-pos-graduacao
http://www.capes.gov.br/36-noticias/6810-capes-lanca-plataforma-sucupira-para-gestao-da-pos-graduacao
https://sucupira.capes.gov.br/
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e as dissertações foram separadas nas categorias correspondentes às palavras-chave 

utilizadas como filtro da pesquisa nas plataformas CAPES e Sucupira. 

As pesquisas se declinaram para diferentes metodologias e caminhos 

investigativos, mas todas apresentaram dados e conceitos importantes para esta reflexão. 

Sobre os eixos ―regime de colaboração entre os sistemas de ensino e regime de 

colaboração entre os entes federados‖, Fernandes (2013) expôs os resultados da 

pesquisa Sistema Municipal de Educação de Juiz de Fora: as interfaces dos caminhos 

da cooperação e colaboração, em que analisou ações colaborativas entre o Sistema 

Estadual e o Sistema Municipal de Educação de Juiz de Fora em cumprimento da 

responsabilidade pelo Ensino Fundamental, pós-CRFB/88 e LDBEN/96. Concluiu com 

evidências de que o conceito de colaboração, embora estivesse presente em vários 

documentos publicados, não tinha uma definição consensual. Também demonstrou que 

a colaboração se apresentou através de ações pontuais como, por exemplo, o cadastro 

escolar, que, em sua análise, foi a única ação conjunta contínua em todo o período do 

estudo. Por fim, concluiu que a pesquisa revela a ausência de uma colaboração efetiva 

entre o estado de Minas Gerais e o município de Juiz de Fora no que diz respeito ao 

ensino fundamental. 

Mello (2015), que objetivou estudar a Educação Autoritária no período do 

Estado Novo da Bahia entre os anos de 1938 e 1942, verificou que, nesse período, ―Em 

termos de gestão, Isaías Alves espelha-se nos Estados Unidos e propõe um sistema 

descentralizado e compartilhado com outros agentes sociais. Admite a autonomia dos 

Estados e dos Municípios, mas com os princípios gerais e os objetivos a atingir ditados 

pelo poder federal‖ (MELLO, 2015, p. 111). Segundo o autor, o regime de colaboração 

é: 

[...] visto como justificativa para a atual política educacional, apesar 

da sua flexibilidade e tentativa de respeito à autonomia dos sistemas 

de ensino, prima pela centralização de medidas dos programas 

governamentais federais, na maioria das vezes justificadas pelo 

regime de colaboração entre as instâncias federativas, instituído 

constitucionalmente. (MELLO, 2015, p. 8) 

 

Moura (2015) analisou a política de financiamento e de atendimento do 

transporte escolar dos estudantes das escolas públicas municipais de Teresina (PI), no 

período de 2012 e 2013. Verificou que as fontes para as despesas com transporte escolar 
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terceirizado decorreram do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 

(PNATE), do FUNDEB e dos fundos para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

(MDE). A autora destacou que a participação do governo federal é um percentual muito 

baixo, apenas 6%, e que, desse percentual, o município só pode, de acordo com o 

apresentado, financiar a oferta do transporte rural. Nessa pesquisa, a colaboração do 

governo federal por meio do PNATE aparece, em pequena porcentagem, na área do 

financiamento que auxilia o município na execução do serviço a ser prestado. 

Belniaki (2014), que também traz à tona a política do transporte escolar no 

Brasil, constatou que ainda existe a necessidade de definição dos papéis de cada ente 

federado no regime de colaboração, tanto no financiamento, por meio da busca do 

equilíbrio entre a capacidade tributária e a sua participação na política do transporte 

escolar, como na definição de critérios, na normatização e no seu acompanhamento.  

A Avaliação da Educação Superior no contexto das Instituições Estaduais de 

Ensino Superior (IEES) foi apresentada como objeto de estudo na pesquisa de Oliveira 

(2015), que buscou examinar, no contexto da Lei n.º 10.861, de 2004, as ações 

promovidas pelo governo federal no que diz respeito aos processos avaliativos das 

referidas Instituições, particularmente, no Paraná. Embora o estudo tenha afirmado que, na 

lei supracitada, está descrito o regime de colaboração, verifica-se que esta apenas cita, no 

2º parágrafo do Art. 1º, que ―O SINAES será desenvolvido em cooperação com os 

sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal‖. Isto não descreve o regime de 

colaboração. Em relação aos movimentos de integração, o autor concluiu que os sistemas 

estaduais e federal estão mitigados em função de alguns entraves, dentre eles o ―entrave da 

legislação face ao regime federativo adotado no Brasil‖ (OLIVEIRA, 2015, p. 7). A 

pesquisa ainda revelou um aspecto interessante que aponta que, no caso do Sistema 

Estadual do Paraná, a criação de um sistema híbrido é um caminho percorrido que, por sua 

vez, demonstra-se totalmente oposto à vontade do Sistema Nacional. Em suas 

considerações finais, o autor apontou que, embora tenha explicitado ―a crítica ao SINAES, 

pelos desvios em seu projeto original, ainda assim, acreditamos que este modelo possa ser 

aperfeiçoado e implementado em todas as unidades da federação, guardadas as diferenças 

e assimetrias de cada um‖ (OLIVEIRA, 2015, p. 226). Para isso, é preciso que o Sistema 

Estadual de Ensino Superior do Paraná encontre caminhos para uma colaboração mais 

efetiva com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 
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A pesquisa de Silva (2013) partiu da premissa de que a construção do SNE, tal 

como acontece no setor da saúde, seria uma alternativa para superar dificuldades que 

desencadeiam desigualdades na oferta e na qualidade da educação no Brasil. Essas 

desigualdades, para autora, acontecem em razão da desarticulação entre os sistemas de 

ensino. Nesse sentido, o SNE articularia e integraria os sistemas dos entes federativos. Em 

sua pesquisa, encontrou elementos que se estruturam com base em uma concepção de 

território e no princípio da participação que reiteram a importância das relações 

interfederativas na efetivação de políticas públicas. 

As pesquisas de Silva (2015) e Souza (2015) buscaram analisar o PAR na 

dimensão da gestão, discutindo, nesse caminho, o regime de colaboração. Na definição de 

Silva (2015), em relação ao regime de colaboração, o PAR é um contrato formalizado 

entre os entes federados para materializar as metas referentes à educação básica 

estabelecidas no PDE e para agilizar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino. 

Em suas constatações, apresentou que a União impulsiona a coordenação federativa a 

partir de sua capacidade decisória. Para Souza (2015), o PAR foi criado, também, como 

mecanismo de articulação entre a União, os estados e os municípios na tentativa de 

materializar o regime de colaboração.  

Silveira (2006) investigou o desenvolvimento do regime de colaboração 

entre os Sistemas de Ensino em Pernambuco no período de 1999 a 2003. Pontuou dois 

objetivos que visaram à análise em torno da formulação de políticas educacionais e do 

fortalecimento da autonomia municipal. Para apreender o exercício do regime de 

colaboração, procurou analisar o processo de construção da redistribuição da Quota 

Estadual do Salário-Educação entre os Sistemas de Ensino e da Base Curricular Comum 

nas Redes Públicas de Ensino do estado de Pernambuco. Apontou, como resultado da 

pesquisa, que houve avanços na formulação de políticas conjuntas para a rede pública, 

tendo estas fortalecido o exercício do regime de colaboração. Destacou o processo de 

amadurecimento dos entes federados no enfrentamento da cultura de dependência e de 

tutelamento que permeia as relações intergovernamentais. 

Araújo (2015) analisou relações intergovernamentais no âmbito do PAR 

para compreender como ocorreu a implementação local de programas federais em 

municípios do estado da Bahia. No decorrer da pesquisa, observou que, na literatura de 

política educacional pesquisada, aparece uma polifonia em torno do termo regime de 

colaboração e que os discursos construídos a sua volta advogavam a organização de um 
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SNE em um país federativo. O estudo constatou que a concepção de regime de 

colaboração efetivou-se a partir do PDE. O PAR surgiu como um novo mecanismo de 

monitoramento das relações intergovernamentais e de implementação local de 

programas federais via PAR. Verificou que o número de programas federais aumentou, 

mas sem acréscimos expressivos nos recursos financeiros, mediante transferências 

voluntárias da União.  

Arruda (2013), Costa (2014) e Costa (2015) declinaram no mesmo sentido 

em relação à indução do governo federal aos demais entes federados nas propostas e na 

implementação das políticas educacionais. As pesquisas reconheceram o PAR como 

instrumento que visa, de certa forma, engrenar o regime de colaboração. Arruda (2013) 

pressupôs que o PAR, ao invés efetivar o regime de colaboração, poderia servir apenas 

como um instrumento de efetivação de ações propostas pelo poder central. Mostrou que 

o regime colaborativo não se concretizou devidamente na implementação do PAR, 

argumentando que isso aconteceu porque o poder central criou esse instrumento de 

modo unilateral, induziu e praticamente impôs sua adesão aos municípios. 

Costa (2015) considerou o PAR como instrumento que visa efetivar formas 

de colaboração, cooperação e coordenação intergovernamental na educação. Apresentou 

dados que revelam uma experiência do governo federal de indução da política 

educacional por meio do planejamento centralizado, cuja execução é atribuída aos 

demais entes federados. A autora analisou o processo de elaboração e implementação do 

PAR no estado do Pará, no período de 2008 a 2011. De acordo com a análise, o PAR é 

um valioso instrumento para a organização da gestão da educação municipal que 

permite ao ente federado conhecer a sua realidade e também auxilia o município no 

planejamento da educação local por meio da sistematização de ações e subações de 

acordo com a realidade, também sistematizada no PAR. Reconheceu que a execução do 

PAR depende de fatores alheios para que o município atinja a execução total do que foi 

planejado. Em muitas ações, é necessário um aporte financeiro específico que, apesar de 

ter representado uma inovação no planejamento, constituiu-se em um complexo desafio 

em termos de sua efetivação (pois revelou a fragilidade de articulação e de cumprimento 

de metas) e em termos da efetividade de um legítimo regime de colaboração entre os 

entes federados.  
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Souza, Marcia Helena (2015) investigou os desdobramentos, em Mato 

Grosso, da implantação da política de educação do Governo Federal, a partir de 2007. O 

PDE e o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (DP n.º 6.094/07) 

trouxeram o PAR como ferramenta de planejamento estratégico, adotada pelo MEC, 

para o mapeamento da realidade da educação nos estados e municípios, e investiram na 

efetivação do regime de colaboração proposto constitucionalmente para os entes 

federados, na busca pela melhoria dos resultados qualitativos da educação básica. A 

pesquisa apresentou a tese de que os diferentes modos de assinatura, no processo de 

adesão dos gestores à política nacional, impactaram a condução da articulação requerida 

no regime de colaboração para os entes federados, independentes e autônomos em 

relação à educação. 

Já a pesquisa de Valadão (2015) analisou o processo de implementação do 

PAR em quatro municípios sul-mato-grossenses no período de 2007-2010 e buscou 

identificar as contribuições do apoio técnico e financeiro da União para a melhoria do 

planejamento educacional naqueles municípios. Realizou uma contextualização da 

gestão educacional e abordou a relação entre os entes federados na gestão municipal a 

partir da CRFB/88. Verificou se o apoio técnico e financeiro da União no atendimento 

às demandas educacionais elaboradas no diagnóstico do PAR era condizente com o 

planejado, procurando compreender o processo de descentralização das políticas 

educacionais, com vistas a identificar a autonomia do município na elaboração do 

planejamento e na implementação das ações do PAR. Constatou que, apesar de os 

municípios elaborarem seus planejamentos por meio do PAR, os recursos enviados pelo 

MEC para os programas educacionais são uma forma por meio da qual os municípios 

são conduzidos a aceitar as políticas induzidas pelo governo federal por não possuírem 

autossuficiência administrativa e financeira para implementar suas próprias políticas. 

Os estudos de Avila (2014) e Machado (2012) tiveram como objeto o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). O primeiro 

partiu do princípio de que as políticas educacionais se materializam no âmbito das 

relações federativas brasileiras, as quais se desenham na interdependência e na 

autonomia dos entes federados. A pesquisa denunciou o fato de o estado do Mato 

Grosso do Sul ter se omitido quando se retirou da coordenação dos cursos oferecidos 

pelo PARFOR, deixando essa responsabilidade em exclusividade para a Universidade 
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Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) que, embora integrasse o sistema educacional 

estadual, não teve respaldo financeiro do estado para manter o Programa. A pesquisa 

apontou que a omissão por parte do estado de Mato Grosso do Sul, no contexto 

federativo, induziu os municípios a não cumprirem também a sua parcela de 

responsabilidade relacionada à implantação do PARFOR. O segundo autor analisou as 

ações e as estratégias da Política Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica, viabilizadas por meio do PARFOR-Presencial, desenvolvido no Estado da 

Bahia. A análise considerou a relação dos entes federados na implementação do 

programa, tendo em vista o regime de colaboração. Os resultados demonstraram 

fragilidade na efetivação do regime de colaboração em razão da dificuldade em 

compreender as atribuições e as contribuições de cada ente.  

Cortes (2013) realizou uma análise comparativa entre México e Brasil 

visando obter melhor compreensão sobre os contornos do federalismo cooperativo. Para 

isso, buscou, mediante análise de legislações, em especial as constituições, compreender 

qual é a proteção constitucional conferida ao direito à educação básica pública. A 

comparação permitiu concluir que o Brasil e o México protegem o direito à educação de 

forma distinta, trazem preocupações específicas quanto ao problema das desigualdades 

geográficas e distribuem de modo particular as competências legislativas e materiais no 

que concerne à educação básica pública, apresentando diferentes formas de 

compensação e colaboração entre seus entes federativos. No caso brasileiro, a pesquisa 

mostrou que a promoção do equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional é o objetivo das normas para a cooperação entre os entes federativos em 

relação às matérias de competência material comum da União, do Distrito Federal e dos 

Municípios, entre as quais está a educação. Essas normas, que deveriam ter sido fixadas 

por lei complementar específica para o setor educacional, ainda se encontram pendentes 

de regulamentação. O regime de colaboração, por ter crescente referência na legislação 

brasileira, mesmo sem ter sido regulamentado, pode limitar-se a apoiar práticas 

informais erráticas em lugar de institucionalizar formalmente o modo como os entes 

federativos devem colaborar entre si. 

Firmino (2013) abordou a questão da colaboração dos entes federados como 

uma das duas dimensões que organizou a sua pesquisa. Para a autora, a expansão do 

Ensino Superior tem sido um dos principais objetivos da Educação a Distância (EaD) no 



 
 

119 
 
 

Brasil, com foco na formação de professores, na democratização e na inclusão. Tendo 

esse cenário em vista, debruçou-se na tarefa de analisar a estrutura e o funcionamento 

do Consórcio CEDERJ que, em sua concepção, é uma Política Pública de 

democratização e inclusão no Ensino Superior. O regime de colaboração entre os entes 

federados é elencado para fim de problematização e, a partir desse movimento, a 

pesquisa apontou que a ação política interna das prefeituras fragiliza o ambiente dos 

polos CEDERJ. 

Na pesquisa de Melo (2014), o regime de colaboração aparece como um 

movimento na área técnica da gestão educacional. Nesse estudo, o governo federal 

aparece como agente avaliador do desempenho educacional nas subunidades federadas, ao 

mesmo tempo que exerce regulação ao estabelecer metas de aferição da educação. Nesse 

sentido, o regime de colaboração é restrito ao técnico financeiro. Na análise da autora, o 

regime de colaboração, no âmbito do FUNDEF/FUNDEB, em certa medida, garante a 

autonomia dos entes federados na direção da aplicação dos recursos da educação. Tais 

aplicações são objeto de controle do Tribunal de Contas do Estado. Para a autora, a 

competência para a execução da política social da educação observa a regra do 

federalismo, já que cada ente federado é responsável por determinado nível de ensino em 

regime de colaboração técnica e financeira entre eles. 

O FUNDEF e o FUNDEB também foram elencados por Oliveira (2014) 

para fins da análise realizada sobre o financiamento da educação na rede estadual 

pública de ensino do Rio Grande do Norte no período de 1996-2012, tendo como 

referência o federalismo e o regime de colaboração. Os resultados da pesquisa 

demonstraram que a política de financiamento da educação, por meio de vinculações e 

fundos contábeis, não constitui instrumento de equalização dos gastos por nível de 

ensino. Segundo a autora, isso acontece porque, apesar de os mecanismos serem uma 

tentativa de equilibrar as demandas da população nas diversas localidades, precisam de 

aprimoramento, tendo em vista a transferência financeira da União aos entes federados 

que possuam menor capacidade de arrecadação própria. Nesse sentido, o regime de 

colaboração fica comprometido pela fragilidade de sua eficácia.  

Zampiri (2014) examinou as formas de entrada nos processos de escolarização 

pública como condição primordial ao acesso e à fruição ao direito à educação, tendo por 

base o pacto federativo reorganizado na CRFB/88 e a assimetria socioeconômica que 
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marca os entes federados. Objetivou, com a análise, compor um panorama das formas 

acordadas entre os entes federados, estado e municípios para a oferta de matrículas 

públicas. A autora afirma que: 

 

[...] a análise autoriza a pensar que os entes federados, na ausência de 

regulamentação do regime de colaboração, se eximem das obrigações 

para com a oferta educacional, especialmente as esferas mais 

abrangentes, quando empurram os encargos para os municípios. Talvez 

isso revele o quanto o Estado, enquanto responsável incontroverso da 

disponibilização deste direito, tem se eximido da obrigação 

constitucional e, consequentemente, quanto dessa fratura é sua 

responsabilidade. (ZAMPIRI, 2014, p. 149) 
 

Concluiu que, apesar de a CRFB/88 indicar o regime de colaboração como 

instrumento para modelar os acordos na responsabilização com os encargos educacionais, 

ao não o regulamentar, abriu possibilidade para a elaboração de variadas formas nos 

acordos, mais precisamente, tantos quantos são os entes federados, já que todos são 

autônomos e legalmente aptos a formular suas próprias políticas educacionais.  

Nazario (2014) verificou a política municipal de educação de jovens e 

adultos do Município de Glória do Goitá, tomando como referente o regime de 

colaboração. Buscou investigar como são desenvolvidas as políticas de/para a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) no município e como se expressa a colaboração entre o 

poder local e os demais entes federados. Para a autora, as relações colaborativas são 

mais indutivas do que recíprocas, uma vez que Estado e Federação ainda continuam 

ditando ações para que o Município apenas as execute. Ainda, a análise apontou para o 

fato de que há desresponsabilização frente às ações colaborativas com ausência de ações 

efetivas que caracterizem o regime de colaboração.  

Sousa (2015) debruçou-se sobre o tema planejamento de políticas públicas 

no campo da educação municipal. Apreendeu, especificamente, os planos municipais de 

educação no Tocantins, elaborados nos anos de 2013 a 2015, e procurou compreender a 

política pública de planejamento da educação municipal do MEC, em especial, a 

deflagrada no ano de 2013 por meio da Secretaria de Articulação com os Sistemas de 

Ensino, segundo a qual, a partir da publicação do PNE, por meio da Lei Federal n.º 

13.005, de 24 de junho de 2014, estados, Distrito Federal e municípios deveriam 

elaborar seus respectivos Planos de Educação. A pesquisa mostrou a arena de disputas 

de projetos societários no campo do planejamento, os quais foram denominados de 
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intencionalidades, havendo a conservadora/alienadora e a transformadora/comprometida 

socialmente. De acordo com o resultado da pesquisa, essas concepções permeiam e 

disputam as bases normativas e os documentos oficiais, refletindo-se significativamente 

nas orientações e nas diretrizes, a partir da CRFB/88, para o processo de planejamento 

da educação pelos municípios brasileiros. Evidenciou-se a necessidade de atenção às 

ressignificações de termos com vistas à manutenção de dada intencionalidade. Como 

conclusão, a pesquisa reiterou a discussão do pacto federativo e do regime de 

colaboração no campo da educação.  

De acordo com a legislação vigente
27

, ―A União, o Distrito Federal, os 

Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação 

inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério‖ (BRASIL, 1996). 

Essa formação contribui para a elevação dos indicadores educacionais que, desde 2007, 

se configuraram como mecanismos oficiais na avaliação de ampla escala da educação 

escolar, assim como, na maioria das vezes, dos sistemas em que as escolas estão 

inseridas. O regime de colaboração representa uma possibilidade de equalização das 

políticas, inclusive das políticas pedagógicas, de modo a tornar mais eficazes as formas 

de ensino e mais efetivos os processos de aprendizagem. 

O regime de colaboração, termo constitucional, é uma forma de gestão entre 

os sistemas de ensino (CASSINI, 2011). Efetiva-se por meio de políticas educacionais e 

seus desdobramentos como programas e projetos. É imprescindível para a instituição do 

SNE porque a articulação intencional e planejada precisa acontecer entre os entes 

federados por intermédio de uma gestão colaborativa, sequenciada e permanente. 

Diferencia-se das formas de colaboração, que são as políticas educacionais e seus 

desdobramentos, por seu caráter permanente, que provoca o rompimento das políticas 

ziguezagueantes (CUNHA, 1991) e fortalece a ideia de políticas de Estado e não de 

governo.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 

Art. 62 da LDBEN n.º 9.394/96. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 24 fev. 

2015 (BRASIL, 1996). 
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CAPITULO IV 

 

REGIME DE COLABORAÇÃO NO PLANEJAMENTO FLUMINENSE: O QUE 

DIZEM OS DOCUMENTOS? 

A Lei n.º 13.005/2014 estabelece que os entes federados devem atuar em 

regime de colaboração para alcançar as metas do PNE 2014-24. Reconhece também que 

a articulação para atender a essa determinação passa pelos governos e que as estruturas, 

responsáveis pela criação de mecanismos para a consecução das metas do PNE 2014-

24, são os sistemas de ensino (BRASIL, 2014, Art. 7º). Para ajudar na argumentação, 

tratou-se de isolar a Meta 16 do PNE, que não foi escolhida aleatoriamente. Cabe dizer 

que foi uma análise feita para a proposta inicial desta tese, cujo objetivo era identificar, 

nos Planos de Educação, políticas de valorização e formação de professores que 

tivessem sido planejadas com características que pudessem ser consideradas regime de 

colaboração. Essa ideia, como já dito, foi descartada e substituída pelo caminho 

investigativo apresentado agora. O importante é que ela propiciou recortes que auxiliam 

na síntese do pensamento aqui discorrido. 

A Meta 16 do PNE 2014-24 é na integra o seguinte:  

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste 

PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica 

formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Estratégias: 16.1. realizar, em regime de colaboração, o planejamento 

estratégico para dimensionamento da demanda por formação 

continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições 

públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às 

políticas de formação dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios; 16.2. consolidar política nacional de formação de 

professores e professoras da educação básica, definindo diretrizes 

nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de 

certificação das atividades formativas; Plano Nacional de Educação 

2014-2024 81 16.3. expandir programa de composição de acervo de 

obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e 

programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e 

materiais produzidos em libras e em braile, sem prejuízo de outros, a 

serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede 

pública de educação básica, favorecendo a construção do 

conhecimento e a valorização da cultura da investigação; 16.4. 

ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos 

professores e das professoras da educação básica, disponibilizando 

gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, 

inclusive aqueles com formato acessível; 16.5. ampliar a oferta de 

bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das professoras 

e demais profissionais da educação básica; 16.6. fortalecer a formação 
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dos professores e das professoras das escolas pú- blicas de educação 

básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do 

Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de 

disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo 

magistério público 

Desde que o debate sobre o PNE ganhou mais centralidade, a partir da 

CONAE 2010, foram realizados vários movimentos que visam auxiliar o 

monitoramento e a avaliação de suas metas e de suas estratégias. Trata-se de um 

exemplo, como já dito, para servir de suporte para a argumentação, o Observatório do 

PNE. Como consta no próprio site
28

, o Observatório do PNE foi lançado em 2013 e é 

uma plataforma que objetiva contribuir para que o PNE ―se mantenha vivo e cumpra seu 

papel como agenda norteadora das políticas educacionais no país‖. É uma iniciativa 

coordenada pelo movimento Todos pela Educação, que conta com a participação de 24 

organizações
29

. 

O monitoramento da Meta 16, publicado pelo Observatório do PNE, 

auxiliou, em certa medida, a organização e a efetivação desta análise. Nesse 

experimento, focaram-se apenas as questões, contidas nas metas e nas estratégias, que 

configurassem formas de colaboração ou implicassem regime de colaboração.  

Para chegar a esse recorte, foram selecionadas metas e estratégias 

estabelecidas no PNE (Lei Federal n.º 13.005, de 2014), no PEE/RJ (Lei Estadual n.º 

5.597, de 2009) e na Versão Preliminar de adequação do PEERJ ao PNE. Metas e 

estratégias de municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro também foram 

visitadas a fim de verificar, de maneira introdutória e sob um foco
30

, se os municípios, 

ao adequarem seus planos, consideraram as metas do PEE/RJ 2009/19 e do PNE. 

Nessa ordem, apresenta-se primeiro a análise do Plano de Educação 

Nacional, do Plano de Educação do Estado do Rio de Janeiro e do Plano de Educação 

do Município de Rio Bonito, tendo em vista a formação de professores e, depois, 

apresenta-se a análise dos documentos selecionados para a pesquisa.  

                                                           
28 Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/sobre-observatorio. Acesso: 23 ago. 2017. 
29 São elas: Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca), Associação Nova Escola, Capes, Cenpec, Comunidade Educativa 
Cedac, Fundação Itaú Social, Fundação Lemann, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho/Canal Futura, 

Fundação Santillana, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Victor Civita, Instituto Avisa Lá, Instituto Ayrton Senna, Instituto 

Natura, Instituto Paulo Montenegro, Instituto Rodrigo Mendes, Instituto Unibanco, Ipea, Mais Diferenças, SBPC, Todos Pela 
Educação, UNESCO e Unicef.  
30 O regime de colaboração pode materializar-se a partir das formas de colaboração que se apresentam no escopo de diferentes 

temáticas das políticas educacionais. Nesse sentido, analisou-se o tema formação de professores nos planos municipais de educação 
que foram adequados em 2015. 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/448712/DLFE-31621.pdf/planoestadualdeeducacao.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/448712/DLFE-31621.pdf/planoestadualdeeducacao.pdf
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Nos quadros a seguir, estão sistematizadas informações que mostram como 

o tema formação de professores aparece nos Planos de Educação Nacional, Estadual e 

de um dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Este último, o plano do município de Rio 

Bonito, ainda não havia sido adequado ao PNE à época desta análise, feita em março de 

2015. A Tabela foi feita de maneira introdutória para auxiliar a construção de um 

caminho que possibilitasse analisar as formas de colaboração nos documentos 

selecionados para a tese.  

Para melhor visualização, os quadros foram sistematizados apenas com a 

indicação das Metas e das Estratégias (ou dos Objetivos e das Metas) que podem ser 

consultadas nas respectivas leis, atualmente disponíveis na internet
31

. Essa atividade 

permitiu verificar que a estrutura textual dos Planos de Educação não segue uma regra. 

Os quadros elaborados, por exemplo, se adequam às informações dos textos. Isto já 

indicou que apreender as formas de colaboração no planejamento da educação 

fluminense custaria elevado esforço de sistematização, principalmente porque optou-se 

em investigá-las em todas as suas expressões nas políticas educacionais. 

Quadro 1 – Plano Nacional de Educação 

O PNE, instituído pela Lei n.º 13.005/14, não possui texto diagnóstico. Sua 

estrutura está definida em 14 artigos e um anexo. O anexo dessa lei contém 20 metas e 

254 estratégias definidas. 

Metas específicas sobre o tema formação de professores 

Meta 15 Meta 16 

Estratégias específicas sobre o tema formação de professores 

15.1 15.4 15.5 15.8 15.10 15.11 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 

Estratégias que contêm o tema formação de professores com o termo formação de 

professores 

7.5 7.34 12.4 16.2 

Estratégias que contêm o tema formação de professores com o termo formação 

                                                           
31 Plano Nacional de Educação. Lei Federal n.º 13.005, de 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em: 15 fev. 2015. 
Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Lei Estadual n.º 5.597, de 2009. Disponível em: 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=451607. Acesso em: 15 fev. 2015. 

Plano Municipal de Educação de Rio Bonito. Lei Municipal n.º 1.669, de 2009. Disponível em: 

https://docs.google.com/document/d/1NwVKfthweZkeQZqSkUF-D-wRFGmlwRj7kuc6-b_7-J4/edit. Acesso em: 15 fev. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm%3c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm%3c
https://docs.google.com/document/d/1NwVKfthweZkeQZqSkUF-D-wRFGmlwRj7kuc6-b_7-J4/edit%3c
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continuada de professores 

3.1 4.3 5.6 

Estratégias que contêm o tema formação de professores com o termo formação dos 

profissionais da educação 

1.8 1.9 4.1 4.13 4.16 7.3 7.4 7.26 7.31 

 

Quadro 2 – Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

O PEE/RJ, instituído pela Lei n.º 5.597/09, possui textos que definem o 

diagnóstico de temas relacionados à educação. Sua estrutura está definida em sete 

artigos e um texto. O texto dessa lei contém seis temas da educação. Seis dos cinco 

temas possuem subtemas e, dentre eles, os que são destinados a Objetivos e Metas. Os 

subtemas Objetivos e Metas de cada tema possuem 137 objetivos e metas definidos e 

distribuídos em cada tema.  

Objetivos e Metas específicas sobre o tema formação de professores*  

1.11.3 2.1.21 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 

4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.4.13 4.4.17 6.1.10 6.1.14 6.1.21 

* Incluindo o exercício de função como gestor. 

 

Quadro 3 – Plano Municipal de Educação de Rio Bonito/RJ 

O PME de Rio Bonito, instituído pela Lei n.º 1.669/09, possui textos que 

definem o diagnóstico de temas relacionados à educação. Sua estrutura está definida em 

sete artigos e um anexo. De acordo com Teixeira (2012, p. 125): 

O Plano Municipal de Rio Bonito é dividido em dez itens que podem 

ser visualizados no seu índice. Os dez itens podem ser agrupados em 

três blocos. O primeiro bloco compreende os cinco primeiros itens e 

de uma maneira ampla introduz o tema. O segundo bloco, formado 

pelo sexto item, subdivide-se em mais dezenove subitens e 

compreende a descrição de alguns aspectos sobre o município 

seguido da proposta de diretrizes e metas para cada eixo temático. 

Por fim, o bloco três, que abrange os itens sete, oito, nove e dez, 

trata do financiamento da educação, acompanhamento e avaliação do 

PME, assim como informa as instituições envolvidas no processo de 

elaboração. 

São 158 metas distribuídas nos eixos temáticos do PME de Rio Bonito/RJ, 

sendo:  
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Metas específicas sobre o tema formação de professores 

Eixo 4 Eixo 3 Eixo 6 

Metas 1,2,3, 5 

e 7 

Meta 3 6.4.1 6.4.2 6.4.4 6.4.5 6.4.6 

Metas 

2,11,22,24,25 

Meta 

5 

Metas 5,8,13 

e 17 

Meta 4 Meta 4 e 

5 

Os Planos de Educação analisados não possuem uma coerência entre si 

sobre o tema formação de professores. Não é possível identificar em objetivos, metas e 

estratégias problemas comuns e específicos. Nenhum dos textos analisados conceituou 

o termo formação de professores e, por esse motivo, há de se considerar outros termos 

como formação dos trabalhadores de educação, formação dos profissionais de 

educação ou até mesmo formação para os que atuam na, para que seja possível 

entender o que se pretende em relação à formação de professores. 

As metas, as estratégias e os objetivos sobre o tema formação de 

professores aparecem sempre direcionados a um nível ou a uma modalidade da 

educação básica. Em nenhum dos textos, verificou-se a necessidade, em qualquer 

âmbito, seja de fomento, seja financeiro, seja de continuidade, referente aos professores 

do nível superior.  

Nessa análise introdutória, realizada a fim de fazer um exercício de 

pesquisa, não foram detectadas formas de colaboração nem políticas educacionais que 

dependessem da articulação colaborativa entre mais de um ente federado. Isto reforça o 

pressuposto desta tese, já que o termo regime de colaboração é, muitas vezes, pautado 

por ser protocolar. Ou seja, a partir de 2015, foi o termo que não poderia ficar de fora 

dos textos, mesmo que não fosse compreendido e seu significado não tivesse sido 

devidamente apropriado pelos sujeitos que planejaram ou sistematizaram o 

planejamento realizado. O regime de colaboração, a partir do ano de 2015, ganhou mais 

protagonismo nos textos e, por isso, aparece com mais frequência na Versão Preliminar 

do PEE/RJ 2009-19: Adequação ao PNE 2014-24. 

PEE/RJ 2009-19 e a Versão Preliminar 2015: adequação ao PNE 2014-24 

O PEE foi instituído pela Lei n.º 5.597, de 18 de dezembro de 2009. A lei 

foi assinada pelo governador Sérgio Cabral, com autoria da Comissão de Educação da 
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ALERJ. Sua gênese decorre de amplo debate e de muitas controvérsias no âmbito do 

processo de elaboração, acontecido nas conferências de educação. Esse debate originou 

o Projeto de Lei n.º 2.776/09. O PEE/RJ é o conjunto dos artigos da lei somado ao único 

anexo, legitimado e reafirmado pelo artigo primeiro, que diz: ―Fica instituído o Plano 

Estadual de Educação PEE/RJ-09-2019, encaminhado pelo poder executivo constante 

no anexo desta lei‖. 

Embora o conjunto de artigos da lei, de autoria da Comissão de Educação da 

ALERJ, seja também objeto desta análise, dedicar-se-á este estudo, em grande medida, 

ao anexo. Seu teor foi planejado no âmbito da Conferência Estadual de Educação (II 

COED), iniciada em 2007 e findada em 2009. Tal opção se baseia no fato de que o 

PEE/RJ 2009-19 se constitui no anexo e não no conjunto dos artigos. O anexo é o 

portador do diagnóstico da educação fluminense e dos objetivos e metas planejados para 

o decênio de 2009 a 2019. 

Os sete artigos que doutrinam o anexo dispõem de temas variados. O 

primeiro e o último, respectivamente os Art. 1º e 7º, de uma maneira geral, instituem e 

determinam a validade da lei, assim como assinalam o tempo da promulgação. Os Art. 

2º, 3º e 4º dizem respeito ao cumprimento, ao acompanhamento, à avaliação e à revisão 

do PEE/RJ 2009-19. Destacam-se os Art. 3º e 6º por fazerem alusão às formas de 

colaboração. O Art. 3º propõe articulação com as três esferas de governo para que o 

estado seja facilitador, permitindo que sejam atingidos os objetivos e as metas do 

PEE/RJ 2009-19. Já o Art. 6º prevê a divulgação do PEE/RJ 2009-19 e da progressiva 

realização de seus objetivos e metas, visando que a sociedade o conheça amplamente e 

acompanhe sua implementação. No caso, o Art. 6º determina que essa forma de 

colaboração dar-se-á entre os três poderes do estado: Legislativo, Executivo e 

Judiciário. 

O PEE/RJ tem sistematizado em seu texto o reconhecimento do que trata a 

LDBEN/96 em relação às responsabilidades dos entes federados: 

A LDBEN, além de definir educação infantil como primeira etapa da 

educação básica, ao apresentar as responsabilidades dos entes 

federados para com os níveis desta educação, determina que: (1) os 

municípios tem por incumbência ―oferecer Educação Infantil em 

creches e pré-escolas, e, com prioridade, o Ensino Fundamental‖ (art. 

11, inciso V) e, que (2) os estados devem ―assegurar o Ensino 
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Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio‖ (art. 10, 
inciso VI). (RIO DE JANEIRO, 2009) 

Apresenta preocupação com a distribuição das matrículas das creches em 

um intrínseco debate sobre o público e o privado no texto produzido para fins de 

diagnóstico: ―ao mesmo tempo em que as matrículas das pré-escolas estaduais passaram 

por uma redução da ordem de 85,1%, as redes municipais ampliaram sua oferta em 

apenas 1,0%‖ (RIO DE JANEIRO, 2009). Complementando o frágil diagnóstico 

realizado para Educação Infantil Fluminense, o PEE/RJ 2009-19 enfatiza que: 

[...] é importante registrar que ainda existem ambientes inadequados 

para o desenvolvimento integral da faixa etária de 0 a 5 anos. Os 

programas educativos em grande parte das escolas não contam com 

espaços físicos adequados, materiais pedagógicos e profissionais 

qualificados para exercerem as funções de cuidar e educar, em todas 

as faixas etárias e, em especial, nessa. Há um expressivo contingente 

de professores atuando, principalmente nas creches, sem formação 

mínima exigida, ou seja, sem o ensino médio, na modalidade normal, 

como mostra este Plano, no capítulo referente a Formação e 

Valorização dos Profissionais da Educação. (RIO DE JANEIRO, 

2009) 

Lança mão da EC n.º 59/2009, para expor a ampliação da obrigatoriedade e 

da gratuidade da educação básica, assumindo o avanço da CRFB/88. Escapole, no 

entanto, a Representação de Inconstitucionalidade n.º 49/2007, relativa ao que 

determinava o Art. 62 da Lei Estadual n.º 4.528, de 2005
32

, citada como fundamentação 

no PEE/RJ 2009-19. 

O total de matrículas no Ensino Fundamental, no estado do Rio de 

Janeiro, diminuiu 3,4% no período 2004-2008, sendo que este 

decréscimo incidiu prioritariamente os anos iniciais. As matrículas no 

Ensino Fundamental, no ano de 2008, estavam assim distribuídas: 

redes municipais (59,2%); rede estadual (19,4%); esfera privada 

(21,0%) e rede federal (0,4%). O total de matrículas na esfera estadual 

passou por um decréscimo da ordem de 19,6%, sendo que esta 

diminuição atingiu ambos os segmentos: anos iniciais (41,4%) e anos 

finais (8,4%). Já as redes municipais, e também apresentaram 

diminuição de matrículas nos anos iniciais (2,9%), ampliaram sua 

oferta nos anos finais (5,4%). Constatou-se, também, que, ao mesmo 

tempo em que as redes estadual e municipais apresentaram 

decréscimo de matrículas nos anos iniciais, a rede privada ampliou sua 

oferta neste segmento (10,4%). (RIO DE JANEIRO, 2009)  

 

                                                           
32 Art. 62 - O Estado, através das escolas de sua rede pública, deverá, no prazo de dez anos, a contar da data de publicação desta Lei, 

suspender a oferta de ensino fundamental nas séries iniciais até a quarta ou equivalente. Parágrafo único - As escolas ou classes 

multisseriadas deverão ser extintas progressivamente, no prazo estabelecido no caput deste artigo. Artigo 62 - declarado 
inconstitucional - Representação de Inconstitucionalidade n.º 49/2007. 
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Percebe-se, logo, certo truncamento em relação à projeção dos dados para 

fundamentar o planejamento da Educação do estado Rio de Janeiro, transparecendo 

prioridades e protagonismo para o planejamento e para a gestão do Sistema de Ensino 

Estadual. Ainda mais, quando reforça o cumprimento inconstitucional do Art. 62 da Lei 

n.º 4.528, de 2005. 

Tendo por base os dados da tabela 3, constata-se a tentativa de 

adequação da rede estadual ao art. 62 da Lei nº 4.528 de 2005, sendo 

que, no entanto, as redes municipais não aumentaram sua oferta nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Já a esfera privada teve 

ampliado seu atendimento no primeiro segmento deste nível de ensino 

(6,0%), no período analisado. (RIO DE JANEIRO, 2009)  

 

Sobre essa questão, é destaque que a CRFB/88 (em seu Art. 211), a 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro (em seu Art. 308) e a LDBEN/96 (em seu Art. 

10) não deixam dúvidas sobre o dever do estado, enquanto ente federado, em atuar, 

ofertar e assegurar o ensino fundamental. No entanto, existe um forte movimento, 

configurado também na chamada Lei do Sistema do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 

Estadual n.º 4.528, de 29 de março de 2005, que desvencilha o estado do Rio de Janeiro 

de suas obrigações legais em relação ao ensino fundamental. 

Além da distribuição das matrículas entre os sistemas municipais e estadual 

e as escolas privadas, o diagnóstico do ensino fundamental discorre sobre rendimento 

escolar, distorção idade-série, fluxo, acesso e permanência nos níveis e nas modalidades 

da educação básica, em especial no ensino fundamental. A jornada escolar, mais 

especificamente a implementação do tempo integral, também é evidenciada e situada no 

ordenamento jurídico da Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001, e do Decreto n.º 6.253, 

de 2007. Em relação ao ensino médio, o diagnóstico do PEE/RJ 2009-19 assume que ―a 

rede estadual, historicamente, vem se constituindo a principal responsável pelas 

matrículas no Ensino Médio no Estado do Rio de Janeiro, tendo respondido, em 2008, 

por 79,9% desta oferta, ao mesmo tempo em que a esfera privada foi responsável por 

16,6%‖ (RIO DE JANEIRO, 2009). 

Mesmo assim, a ampliação da oferta de vagas para o ensino médio pela rede 

estadual do Rio de Janeiro é posta como desafio para a década de vigência do referido 

PEE/RJ 2009-19. Quando o texto compara os dados do estado do Rio de Janeiro com os 

dados dos demais estados da região Sudeste do Brasil, pode se considerar que exprime a 
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projeção de dados para um diagnóstico da educação do estado do Rio de Janeiro e não 

somente para seu sistema e/ou rede de ensino. 

Os dados anteriores evidenciam, ainda, que, durante o período 

investigado, as taxas de reprovação e abandono do ensino médio no 

estado do Rio de Janeiro foram superiores às taxas verificadas para o 

país e para região sudeste. Também é possível constatar que, embora a 

taxa de abandono do estado do Rio de Janeiro tenha diminuído, a de 

reprovação tem progressivamente aumentando. Nesse sentido, 

constata-se que o índice de aprovação do ensino médio do estado do 

Rio de Janeiro é baixo, estando conjugado a altos índices de 

reprovação e abandono. (RIO DE JANEIRO, 2009)  

 

Após o texto diagnóstico, o PEE/RJ 2009-19 apresenta os objetivos e as 

metas. Aproximadamente 60% do texto foi destinado aos objetivos e às metas da 

educação do estado do Rio de Janeiro. Esse bloco foi dividido em seis capítulos, 

chamados aqui de eixos. Somente os cinco últimos eixos foram nominados no sumário. 

São eles: (1) educação básica; (2) educação profissional; (3) educação superior; (4) 

formação e valorização dos profissionais da educação; (5) financiamento da educação e 

(6) acompanhamento e avaliação do plano. 

As palavras objetivos e metas constituem-se um termo que procura 

representar um reforço daquilo que se pretendeu projetar e/ou alcançar. O PEE/RJ 2009-

19, como já dito, foi organizado no que se denominou de blocos e eixos. Destaca-se que 

o texto que sistematiza o diagnóstico da educação fluminense ocupa 25 laudas do total 

de 58 do PEE/RJ 2009-19, isto considerando o formato da folha, disponibilizado na 

internet, no site da SEEDUC
33

. Além desse destaque, chama-se a atenção para o fato de 

que fora feita uma introdução antecedendo os objetivos e as metas do PEE/RJ 2009-19, 

o qual, em certa medida, também revela um diagnóstico de cada eixo. 

Os objetivos e as metas do PEE/RJ 2009-19 foram planejados tendo como 

diretriz cada um dos seis eixos: Educação Básica, Educação Profissional, Educação 

Superior, Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, Financiamento e 

Gestão da Educação, Acompanhamento e Avaliação dos Planos. No total, são 145 

objetivos e metas (O/M). No PEE/RJ 2009-19, não aparece o termo estratégias para 

demarcar os caminhos planejados para alcançar os O/M. No Quadro a seguir, são 

distribuídos os objetivos e as metas. 

                                                           
33 Folha A4, com margem 2 cm esquerda e direita e 3 cm superior e inferior. Disponível em: 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=451607. Acesso em: 13 ago. 2016.  

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=451607%3c
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Quadro 6: Objetivos e metas planejados para o decênio 2009-2019 da educação 

fluminense 

145 Objetivos e Metas (O/M) 

 

        Temas  

 

 

 

Eixos  

 

Vagas, 
acesso 

permanência 

 

Modalidades da Educação 

Gestão, 

Organização 
escolar e/ou 

pedagógica 

Específicos 

para a rede ou 
sistema 

estadual de 

ensino do RJ 

Outros 

Educação 

Especial 

EJA Ea

D 
Indígena 

Quilombola 
Campo 

Prisional 

Educação 

Básica 

O/M- 01 a 54 

1, 2, 5, 4, 
13, 14, 25, 

40, 41, 42, 

50. 

17, 18, 
19, 20, 

21, 23, 

42. 

13, 
14, 

15, 

32. 

35, 
38. 

43, 44, 45, 
47, 48, 49. 

6, 8, 9, 10, 
11, 16, 22, 

24, 28, 29, 

30, 32, 33, 

35, 37, 39, 

46, 51. 

8,9, 26, 27, 31, 
34, 36, 54. 

- 

Educação 

Profissional 

O/M- 01 a 22 

 

11, 14. 19, 20. - 17. - 5, 8, 9, 10, 
13, 15, 19, 

21. 

1, 2, 3, 4, 12, 
18, 20, 22. 

6, 7, 16. 

Educação 

Superior 

O/M- 01 a17 

 

3, 4, 16. - - 17 - 1, 7, 9, 10, 
12, 13, 14, 

15. 

2, 5, 6, 8, 11. - 

Formação e 

Valorização dos 

Profissionais da 

Educação 

O/M- 01 a 18 

 

3, 7, 12, 21, 

39. 

7. 9. 5, 

9. 

- 8, 10, 15, 16, 

18. 

1, 4, 11, 12, 13, 

14, 17. 

2, 6.  

Financiamento e 

Gestão da 

Educação 

O/M- 01 a 29 

 

- - - - - 3, 5, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 

17, 18, 21, 

22, 24, 29. 

1,2,4,6,10,14,1

5,16,19,20,25,2

6,28,29. 

- 

Acompanhamen

to e avaliava dos 

Planos 

O/M- 01 a 05. 

 

- - - - - 1, 2, 3, 4, 5. - - 

Quadro elaborado pela autora com base no PEE/RJ 2009-19  

Destaca-se, a priori, que aproximadamente 31% dos objetivos e das metas 

foram destinados à rede e/ou ao sistema de ensino estadual. Um Plano Decenal de 

Educação tem como princípio sistematizar o planejamento para o território ao qual é 

destinado. Pensar na rede de ensino ou no sistema de ensino público estadual não é 

proibido. Pelo contrário, deve-se levá-los em consideração, em ampla consideração, no 

planejamento da educação daquele território, ainda mais se considerarem que o Plano 

servirá para ordenamento da educação escolar. No PEE/RJ 2009-19, aparecem os O/M 

específicos para a rede e/ou para o sistema estadual, o que, com efeito, remete à 

compreensão confusa em relação à articulação que precisa ser feita ao planejar e 

incorporar, nesse planejamento, as redes e os sistemas existentes no território 

fluminense. 
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As redes e os sistemas existentes, estaduais ou municipais, assim como as 

instituições de ensino privadas devem estar presentes no diagnóstico. Logo, suas 

estruturas, que viabilizam a educação escolar e que configuram a participação do 

Estado, intimando-o à sua responsabilidade, devem ser consideradas. A partir desse 

diagnóstico, caberiam os O/M que visassem à ampliação, à avaliação e ao 

remanejamento, de acordo com as necessidades de demanda dessa estrutura. O que 

efetivamente não caberia é o planejamento voltado para a rede ou para o sistema sem 

considerar que esses elementos fazem parte do território fluminense ‒ e é o território 

fluminense o campo do planejamento. 

O PEE/RJ 2009-19 remete a um planejamento que oscila entre o 

entendimento de que o Plano Decenal serve para o território e é um plano de estado e 

entre o entendimento de que serve para o sistema e/ou para a rede de ensino e está para 

a serventia do governo por meio de seus órgãos gestores.  

A Versão Preliminar do Plano Estadual de Educação: Adequação ao PNE 

2014-24 é o documento, disponível ao público, que sistematiza o movimento realizado 

para atender ao que determina o Art. 8º da Lei Federal n.º 13.005, de 26 de junho de 

2014. Nesse artigo, está previsto que os estados, o Distrito Federal e os municípios 

deverão adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, 

com as metas e com as estratégias previstas no PNE. O estado do Rio de Janeiro 

deveria ter seu PEE/RJ 2009-19 adequado ao PNE 2014-24, o que não é 

apresentado na Versão Preliminar 2015 aqui debatida. 

A Versão Preliminar 2015 publicada não atende à determinação do Art. 

8º da Lei Federal n.º 13.005/14 porque seu texto apresenta, do início ao fim, um 

novo planejamento. Esse planejamento desconsidera os O/M da Lei Estadual n.º 

5.597, de 18 de dezembro de 2009. Embora, na introdução do texto da Versão 

Preliminar, apareça uma alusão ao cumprimento dessa determinação, constata-se 

que a adequação apresentada é, em inteiro teor, um novo planejamento e não uma 

adequação, daquele planejamento existente ao PNE.  

A Versão Preliminar 2015 apresenta a compilação das 20 metas do PNE 

e uma projeção de como essas metas serão atingidas pelo estado do Rio de Janeiro. 

Não se avalia se essa decisão, que se configura nesta Versão Preliminar, é boa ou 
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ruim. Nesta interpretação, pesou mais a informação contida no Art. 8º, que se refere 

à adequação dos planos em consonância com as diretrizes, com as metas e com as 

estratégias do PNE, do que ―adequar os planos já aprovados‖. 

Art. 8º Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão 

elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os 

planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, 

metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de um ano 

contado da publicação desta lei. (BRASIL, 2014) 

Tanto o PEE/RJ 2009-19 quanto a Versão Preliminar 2015 sistematizam 

os últimos movimentos realizados no sentido de planejar a educação fluminense. 

Dessa forma, o conteúdo desses documentos, que se refere à possibilidade de 

configuração do regime de colaboração, por meio de formas de colaboração, é o 

foco. Dito isto, a partir desta seção, apresentar-se-á uma descrição analítica e 

comparativa do PEE/RJ 2009-19 e da Versão Preliminar 2015, tendo em vista o 

planejamento da educação fluminense à luz do PNE. 

Formas de colaboração no PEE/RJ 2009-19 e na Versão Preliminar 2015 à luz do 

PNE: encontram-se possibilidades para um regime de colaboração? 

O regime de colaboração pode se materializar a partir de formas de 

colaboração que se apresentam no escopo de diferentes temáticas das políticas 

educacionais. Inicialmente, procuram-se como palavras-chave as expressões forma de 

colaboração e/ou regime de colaboração nos Objetivos e Metas dos documentos 

analisados. Em seguida, buscam-se políticas educacionais, programas ou projetos ou 

algum indicador de fomento a estes que, de certa forma, pudessem constar no texto dos 

planejamentos. Este segundo momento é iniciado, assim como no primeiro momento, 

com o uso de palavras-chave. Logo, foram utilizados os três termos: política 

educacional, programa ou projeto para a busca. No entanto, foi necessário captar 

fragmentos de textos que tivessem o significado de política educacional, programa ou 

projeto, o qual configurasse, em seu teor, a utilidade da colaboração entre entes 

federados, organizando os sistemas de ensino, para que estes pudessem ser 

materializados. 

Do PNE 2014-24, do PEE/RJ 2009-19 e da Versão Preliminar 2015, 

capturou-se a frequência dos termos formas de colaboração e regime de colaboração. 

Nessa tarefa, a tentativa era a de localizar onde esses termos estavam nos textos. O 
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primeiro movimento foi isolar as categorias por meio da busca por palavras-chave no 

mecanismo disponível no Word. Em seguida, sua frequência foi apreendida e distribuída 

no Quadro abaixo. Por fim, com base nos indicadores dos próprios textos, foram 

identificados, por exemplo, artigos da lei, objetivos e metas (O/M) e estratégias. 

Também, apresenta-se a captura dos fragmentos de texto que tiveram 

significado de política educacional, programa ou projeto, o qual remeteu à configuração 

de formas de colaboração entre entes federados e, por consequência, a regime de 

colaboração. 

Quadro 7: análise de categorias 

Documento Categorias Artigos da lei O/M Estratégias 

 

 

 

 

PNE 

2014-24 

Formas de 

colaboração 

- - - 

Regime de 

colaboração 

Art. 7º - § 4º; § 

6º; § 7º; 

Art. 13. 

 

Meta 15 1.1; 1.3; 1.5; 6.2; 

6.3; 7.19; 7.21; 

9.5; 9.8; 10.8; 

10.10; 15.11; 

16.1; 18.5 e 20.9. 

Política 

educacional, 

programa ou 

projeto 

Art. 6º - § 1º; § 2º; 

Art. 7º - § 1º; § 2º; § 3º; § 

4º;§ 5º ;§ 6º;§ 7º; 

Art. 9º; Art. 10; Art. 11 - § 

1º; § 2º § 3º § 5º; 

Art. 13. 

- 1.16; 2.1; 2.2; 3.2; 

3.3; 7.1; 7.3; 7.10; 

7.29; 7.32; 7.34; 

8.5; 15.1; 17.1. 

Versão 

Preliminar 

2015 

Formas de 

colaboração 

 

 

 

A Versão Preliminar 

não possui proposta 

de artigos de lei. 

- - 

Regime de 

colaboração 

Meta 15 1.1; 1.4; 1.9; 3.9; 

5.1; 6.7; 6.8; 7.18; 

8.5; 9.4; 9.6; 10.8; 

10.10; 11.15 e 

16.1. 

Política 

educacional, 

programa ou 

projeto 

- 1.3; 2.1; 2.2; 3.2; 

5.2; 5.3; 7.1; 7.4; 

7.12; 7.24; 8.3; 

9.2; 9.8; 11.2; 

13.15; 14.13; 

14.19 e 20.03. 

PEE/RJ 

2009-19 
Formas de 

colaboração 

- -  

 

 

 

O PEE/RJ-09-

Regime de 

colaboração 

- 

 

 

Metas 1,4 e 41 do Item 

1.11 - Educação 

Básica.  
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Política 

educacional, 

programa ou 

projeto 

 

 

Art. 3º. 

Metas 2, 13, 38 e 13 do 

Eixo 1.11 - Educação 

Básica; Meta 4, 8, 9, 13 

e 17 do Eixo 3.5 - 

Educação Superior; 

Meta 16 do Eixo 4.4 -

Formação e 

valorização; Metas 3, 

13 e 24 do Eixo 5.1 - 

Financiamento da 

Educação.  

2019 não possui 

estratégias 

planejadas. 

Quadro elaborado pela autora com base nos documentos: PNE 2014-2024, PEERJ 2009-2019 e Versão Preliminar.  

Na análise do conteúdo do texto das estratégias, categoria utilizada para 

definir os caminhos possíveis para alcançar os O/M dos Planos de Educação, lançou-se 

mão somente daquelas que apresentaram os termos formas de colaboração e/ou regime 

de colaboração, que tiveram, em seu texto, uma relação planejada entre mais de um 

ente federado e/ou trouxeram, como já dito, fragmentos de textos que tivessem 

significado de política educacional, programa ou projeto. Em seguida, escalonou-se o 

critério de que as formas de colaboração precisariam apresentar frequência (uma 

proposta de perpassar o tempo) e continuidade (uma proposta que propiciasse a 

avaliação e o redimensionamento, adaptando-se às novas condições impostas pelo 

contexto modificado ao longo do tempo). O início da análise foca as estratégias da 

Versão Preliminar. 

Nos espaços reservados aos Objetivos e Metas do PNE, do PEE/RJ 2009-19 

e da Versão Preliminar, não foi encontrado o termo formas de colaboração. Já o termo 

regime de colaboração aparece uma vez na Meta 15 do PNE e três vezes nos Objetivos 

e Metas do PEE/RJ 2009-19. Aparece também na Versão Preliminar, nas Metas 1, 4 e 

41 do Eixo 1 da Educação Básica na Meta 15. 

Em relação ao conteúdo do texto, que diz respeito à universalização da pré-

escola e à ampliação da oferta de creche, o PEE/RJ 2009-19 tratou o regime de 

colaboração como um caminho para alcançar aquele O/M. Em relação à formação dos 

professores, a Versão Preliminar 2015 direciona a meta com exclusividade ao sistema 

estadual de educação. Já no PNE, a meta se traduz em um anseio de política de Estado, 

engloba a apropriação de política educacional e determina que os entes federados a 

garantam em regime de colaboração. Sobre a Meta 15 do PNE, não foram identificados 

enxertos no PEE/RJ 2009-19 que indicassem planejamento para esse O/M. No caso do 
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tema transporte escolar, o regime de colaboração se torna uma meta e não um caminho 

para alcançá-la.  

Estratégias planejadas na Versão Preliminar 2015 com projeção ao regime de 

colaboração 

A Versão Preliminar 2015 é uma proposta de novo planejamento para a 

educação fluminense. Caso tramitasse para se tornar uma lei, não atenderia à atribuição 

de adequação do PEE/RJ 2009-19 ao PNE 2014-24. Nesta pesquisa, a Versão 

Preliminar 2015 só cumpre o papel de trazer dados sobre o processo de elaboração do 

planejamento da educação fluminense com base na ideia de plano decenal de educação, 

porque é o único documento público que traz registrado o movimento em prol do que 

determina o Art. 8º da Lei n.º 13.005, de 26 de junho de 2014, que seria a adequação do 

PEE/RJ 2009-19 ao PNE. 

A Versão Preliminar 2015 possui 21 metas e 323 estratégias. Destaca-se que 

24 das 323 estratégias foram elaboradas fazendo alusão à colaboração entre entes 

federados. Dessas 24 estratégias, sete não lançam mão do termo regime de colaboração, 

mas fazem referência à colaboração, à parceria ou a políticas de colaboração entre os 

entes federados.  

A Versão Preliminar apresenta 15 estratégias planejadas para alcançar a 

Meta 1, que consiste em: 

[...] universalizar, até o segundo ano de vigência deste PEE, a 

educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PEE. 

Dessas 15 estratégias, três recuperam o termo regime de colaboração e uma, 

a estratégia 1.3 da Meta 1, não lança mão do termo regime de colaboração, mas 

pressupõe a colaboração da União para que estados e municípios realizem e publiquem, 

―a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação para a população de 

zero a três anos (creche) e de 4 e 5 anos (pré-escola), como forma de planejar e verificar 

o atendimento, utilizando, inclusive, consultas públicas‖ (RIO DE JANEIRO, 2015 – 

Versão Preliminar). 
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A estratégia 1.1 da Meta 1 propõe que as metas de expansão da rede pública 

de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as 

peculiaridades locais, sejam definidas em regime de colaboração com a União e com os 

municípios. Nesse caso, o estado do Rio de Janeiro está implícito na estratégia e atua 

como ente que articulará esse regime de colaboração para definir essas metas de 

expansão da rede pública da educação infantil. 

A estratégia 1.4, no que se refere à manutenção e à ampliação do programa 

nacional de construção e reestruturação de escolas, propõe que essa manutenção e essa 

ampliação sejam em regime de colaboração. O programa a que essa estratégia se refere 

pode ser o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (ProInfância)
34

, mas, com efeito, não é o que está no texto. 

Nesse sentido, há a suposição de que a estratégia tenha sido pensada tendo em vista esse 

programa porque ele cabe no contexto da Meta 1, além de não haver nenhum outro 

programa similar que pudesse se encaixar no contexto e fazer parte da estratégia. Nesse 

caso, o regime de colaboração seria, a priori, entre o governo federal e os municípios do 

estado do Rio de Janeiro, já que o programa não contempla os estados. Diz a estratégia: 

―manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, 

programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 

equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de 

educação infantil‖ (RIO DE JANEIRO, 2015 – Versão Preliminar). 

A estratégia 1.9 da Meta 1 da Versão Preliminar coloca o regime de 

colaboração como um caminho para garantir ―o atendimento das populações do campo 

e das comunidades indígenas e quilombolas na educação infantil nas respectivas 

comunidades [...]‖. A perspectiva dessa estratégia é a limitação da nucleação de 

escolas e o deslocamento de crianças, precisando que seja realizado ―o 

redimensionamento da distribuição territorial da oferta‖ (RIO DE JANEIRO, 2015 – 

Versão Preliminar). 

                                                           
34 No portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), aparece a seguinte definição para o Programa: ―O 

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(PROINFÂNCIA), instituído pela Resolução n.º 6, de 24 de abril de 2007, é uma das ações do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) do Ministério da Educação, visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da 

infraestrutura física da rede de Educação Infantil. O programa atua sobre dois eixos principais, indispensáveis à melhoria da 

qualidade da educação: Construção de creches e pré-escolas, por meio de assistência técnica e financeira do FNDE, com projetos 
padronizados que são fornecidos pelo FNDE ou projetos próprios elaborados pelos proponentes; Aquisição de mobiliário e 

equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da educação infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, 

geladeiras, fogões e bebedouros‖. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/sobre-o-plano-ou-

programa/sobre-o-proinfancia. Acesso em: 8 jan. 2017. 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000006&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-proinfancia%20%3c
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-proinfancia%20%3c
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Para alcançar a Meta 2, que consiste em ―Universalizar o ensino 

fundamental de 9 (nove) anos para toda população de 6 a 14 anos e garantir [que] pelo 

menos 80% (oitenta por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, 

até o último ano de vigência deste PEE‖, foram planejadas oito estratégias. Nenhuma 

delas apresentou o termo regime de colaboração, no entanto duas configuraram a 

necessidade de articulação com mais de um ente federado. A estratégia 2.1 diz que ―o 

estado deverá colaborar com [o] Ministério da Educação, em articulação com os 

Municípios, na elaboração, de proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental com vistas a formar a base 

nacional comum curricular do ensino fundamental‖ (IBDEM). Já a estratégia 2.2 se 

distancia da ideia de colaboração e se aproxima de uma ideia de persuasão por meio de 

mecanismos promovidos pelo estado para que os municípios adiram ao Sistema de 

Avaliação de Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ). 

Para alcance da Meta 3, ―Ampliar o atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento), até o final do período de vigência 

deste PEE‖ (RIO DE JANEIRO, 2015 – Versão preliminar), foram planejadas 24 

estratégias, das quais duas sugerem articulação de alguma maneira com mais de um 

ente federado e apenas uma delas lança mão do termo regime de colaboração. A 

estratégia 3.2 da Meta 3 solicita que seja estabelecida ―parceria‖ com a União e com os 

municípios ―para a implantação da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os alunos de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e 

etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica 

comum‖ e determina que essa estratégia seja desenvolvida ―em consonância [com] as 

orientações do CEE/RJ e com a política curricular instituída na rede pública estadual‖. 

A estratégia 3.9 da Meta 3 da Versão Preliminar deixa facultativo às redes públicas de 

ensino municipais e estadual tomar o regime de colaboração como caminho para 

―estimular a implantação de sistema de avaliação nas redes públicas de ensino‖.  

Para a Meta 5, que visa alfabetizar todas as crianças no máximo até o final 

do 3º ano do ensino fundamental, foram planejadas sete estratégias, das quais duas 

pressupõem a colaboração. A estratégia 5.1 é bem ousada, pois propõe que a 

colaboração seja em regime de colaboração: 
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5.1. Colaborar, em regime de colaboração com os municípios, para a 

estruturação dos processos pedagógicos de alfabetização, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias 

desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos 

professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim 

de garantir a alfabetização plena de todas as crianças. (RIO DE 

JANEIRO, 2015, Versão Preliminar) 
 

Já a estratégia 5.2 coloca o estado do Rio de Janeiro como um ente que 

deve ―colaborar com a união e os municípios na aplicação de instrumentos de 

avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças 

aplicados a cada ano‖ (RIO DE JANEIRO, 2015, Versão Preliminar). 

A Meta 6, que determina que o estado do Rio de Janeiro deva ―oferecer 

educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 

alunos (as) da educação básica‖, possui 11 estratégias, das quais duas apresentam o 

regime de colaboração como caminho para desenvolvê-las. 

6.7 - instituir, em regime de colaboração, programa de construção de 

escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para 

atendimento em tempo integral; 6.8 - garantir, em regime de 

colaboração, programa de ampliação e reestruturação das escolas 

públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, 

laboratórios e insumos necessários, inclusive de informática, espaços 

para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, 

refeitórios, banheiros e outros equipamentos. (RIO DE JANEIRO, 

2015 – Versão Preliminar) 

Para a Meta 7, ―fomentar a qualidade da educação básica em todas as 

etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as médias estaduais
35

 para o IDEB‖, foram planejadas 27 estratégias, sendo as 

estratégias 7.4 e 7.18 as únicas a terem, em seu texto, a colaboração entre os entes 

federados como caminho para realizá-las. Somente a estratégia 7.18 faz alusão ao 

regime de colaboração: 

7.4 - constituir, em colaboração entre a União e os Municípios, um 

conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base 

no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas 

                                                           
35 As metas para o IDEB no estado do RJ são: para os anos iniciais do ensino fundamental: 5.6 até 2015, 5.9 até 2017, 6.1 até 2019 

e 6.4 até 2021. Para os anos finais do ensino fundamental: 4.9 até 2015, 5.1 até 2017, 5.4 até 2019 e 5.6 até 2021. Para o ensino 

médio: 4.2 até 2015, 4.6 até 2017, 5.0 até 2019 e 5.2 até 2021. 
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condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos 

disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões 

relevantes, considerando as especificidades das modalidades de 

ensino; 7.18- Fomentar, em regime de colaboração, programa de 

reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, 

visando à equalização regional das oportunidades educacionais (RIO 

DE JANEIRO, 2015 – Versão Preliminar). 

 

A Meta 8 possui seis estratégias para garantir o alcance de seu complexo 

objetivo:  

[...] elevar a escolaridade média da população de 15 (quinze) anos ou 

mais, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo ao 

longo da vigência deste Plano, para as populações do campo*, da 

região de menor escolaridade no Estado e igualar a escolaridade 

média entre negros, não negros e indígenas declarados à Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Uma dessas seis estratégias elenca o termo regime de colaboração em seu 

texto e determina que a identificação de motivos de absenteísmo deva ser em regime de 

colaboração com os municípios ―para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, 

de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede 

pública regular de ensino‖.  

Das 10 estratégias elaboradas para alcançar a Meta 9, duas lançam mão do 

termo regime de colaboração em seus textos: 

9.4 - realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e 

adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre 

entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil; 

9.6 assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de 

ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em 

todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica 

dos professores e implementação de diretrizes nacionais em regime de 

colaboração. 

No planejamento dessas estratégias, o regime de colaboração também 

aparece como a maneira como elas deverão ser materializadas. Uma dessas estratégias 

diz respeito a ações que envolvem os entes federados para a oferta da EJA. A outra 

estratégia, a 9.6, elenca o regime de colaboração para implementação de uma política 

educacional que é, nessa estratégia, ―diretrizes nacionais‖. 

Para atingir a Meta 10, que visa ―oferecer, no mínimo, 15% (quinze por 
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cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 

médio, na forma integrada e/ou subsequente à educação profissional, durante a vigência 

deste Plano‖, foram planejadas 13 estratégias, das quais duas apresentam o termo 

regime de colaboração. Nas duas estratégias, tanto a 10.08 quanto a 10.10, não aparece 

com quais entes federados dar-se-ia o regime de colaboração. 

10.8 Promover a oferta pública de formação inicial e continuada para 

trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e 

adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades públicas 

e privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e 

de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com 

deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 10.10- Assegurar 

formação específica dos professores, e implementação de diretrizes 

nacionais em regime de colaboração. 

Para alcançar a Meta 11, ―ampliar as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e da expansão no segmento 

público, em pelo menos 50% (cinquenta por cento), respeitando os arranjos produtivos 

locais‖, foram planejadas 19 estratégias. Nesse caso, apenas a estratégia 11.15 teve em 

seu texto o termo regime de colaboração, mesmo tendo sido elencado como um 

caminho facultativo para ―estimular as redes de ensino a implementarem sistemas de 

avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio‖. 

A Meta 16 visa: 

Assegurar, em 50% (cinquenta por cento), até o último ano de 

vigência deste Plano, a elevação de titulação do docente, em nível de 

pós-graduação, na sua respectiva área de atuação, e garantir a todos 

(as) os profissionais da educação básica formação continuada, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino.  

 Tal Meta, para garantir o seu cumprimento, possui 16 estratégias, das quais 

apenas uma tem em seu texto o termo regime de colaboração. No entanto, o termo não 

diz respeito ao significado dado pela CRFB/88. Nessa estratégia, é elencado, 

especificamente, para o relacionamento entre órgãos do sistema de ensino estadual. 

Seu texto diz que: ―16.1 - Realizar, em regime de colaboração, entre os órgãos do 

sistema estadual, o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por 

formação continuada, nas modalidades presencial e à distância‖. 

A Meta 20 da Versão Preliminar possui 16 estratégias planejadas a fim de: 
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―Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, 

o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado no 5º 

(quinto) ano de vigência deste Plano e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por 

cento) do PIB ao final do decênio‖ (RIO DE JANEIRO, 2015 – Versão Preliminar). 

Das 16 estratégias, nenhuma lança mão do termo regime de colaboração, mas duas 

elencam como caminho as políticas de colaboração e a colaboração entre os órgãos de 

gestão da educação dos entes federados: 

20.2 - garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis 

para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, 

observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, 

em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e 

do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas 

demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional; 20.3 - 

fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos 

termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização 

dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a 

realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de 

transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração 

entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação do 

Estado e dos Municípios e os Tribunais de Contas da União, do 

Estado e dos Municípios. (IDEM) 

As Metas 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 não apresentam planejamento que 

necessite da articulação entre outros entes federados ou colaboração entre eles para que 

sejam cumpridas.  

Nas estratégias, o regime de colaboração na Versão Preliminar é elencado 

majoritariamente como um caminho para que a estratégia seja realizada. Em poucos 

momentos, aparece como objetivo a ser alcançado e, em nenhum momento, são 

planejadas formas de colaboração que implicassem o regime de colaboração tal como se 

entende nesta tese, ou seja, como forma de gestão a partir de políticas educacionais que 

mantivessem o vínculo dos entes federados em articulação permanente e sequenciada 

por intermédio de órgãos de gestão da educação, por intermédio dos sistemas de ensino 

existentes.  
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Planejamento da educação fluminense no PEE/RJ 2009-19 com projeção ao regime 

de colaboração 

O planejamento da educação fluminense, registrado no documento 

intitulado Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro e regulamentado pela Lei 

Estadual n.º 5.597, de 18 de dezembro de 2009, possui cinco grandes blocos de 

objetivos e metas que se destinam aos eixos do planejamento. São eles: Objetivos e 

metas. 1) da Educação Básica; 2) da Educação Profissional; 3) da Educação Superior; 4) 

da Formação e Valorização dos Profissionais de Educação; e 5) do Financiamento da 

Educação.  

No PEE/RJ 2009-19, não foram planejadas estratégias para alcançar as 

metas e os objetivos traçados. O PEE/RJ 2009-19 foi feito à luz da Lei Federal n.º 

10.172, de 2009, lei que instituiu o PNE 2001-10. Nesse PNE, o prazo para que os 

municípios, os estados e o Distrito Federal elaborassem seus Planos de Educação era, 

em tese, o seu próprio prazo de vigência. Nesse sentido, muitos municípios e estados 

elaboraram e instituíram lei que regulamentasse seus planos nos últimos anos de 

vigência daquele PNE. O Rio de Janeiro, por exemplo, instituiu seu PDE apenas em 

2009. Vale ressaltar que esse exercício teve como referência o PNE planejado no final 

da década de 1990 e regulamentado em 2001. 

Em pesquisa anterior, apontou-se que: 

À luz da lei nº 10.172/01, em 2001, iniciou-se a elaboração do Plano 

Estadual de Educação (PEE) do Rio de Janeiro, porém, apenas em 

2002 foi instituída uma Comissão responsável pelo planejamento e 

continuidade da elaboração do PEE. Somente em 2006 a ideia de 

envolvimento de construção coletiva do PEE começou a ganhar 

fôlego. Tal fato fomentou a elaboração de Planos Municipais de 

Educação em vários municípios do estado. (TEIXEIRA, 2012) 

Na época de elaboração do PEE/RJ 2009-19, não havia prazos legais para a 

sua elaboração tampouco para os PME (UNDIME, 2002). No entanto, Monlevade 

(2004) já advertia que, da leitura do texto do PNE e da realidade educacional, infere-se 

a necessidade da urgência da construção, simultânea ou consecutiva, dos PEE e dos 

PME. 

Enfim, o PEE/RJ 2009-19 foi instituído apenas no final da vigência daquele 

PNE, cuja vigência foi de dez anos, de 2001 a 2010. É verificável que a formatação do 
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PEE/RJ 2009-19 é similar àquele PNE. Nesse sentido, como o texto do PNE 2001-10 

não possui estratégias, o do PEE/RJ 2009-19 também não possui. 

No PEE/RJ 2009-19, não foi encontrada nenhuma incidência da expressão 

forma de colaboração. Já a expressão regime de colaboração aparece três vezes nos 

textos reservados aos Objetivos e Metas, todas essas vezes no Eixo 1: Educação Básica; 

Subitem 1.4 - Objetivos e Metas 1, 4 e 41. 

1. Assegurar, em regime de colaboração com os municípios, no prazo 

de 5 (cinco) anos, a partir da publicação deste Plano, a 

universalização do atendimento à demanda da pré-escola (4 e 5 anos) 

e o crescimento da oferta de vagas em creches (0 a 3 anos), 

acompanhando o crescimento populacional, conforme o que 

estabelece a Lei Estadual nº 4.528/2005 (art.71). 

 

4. Garantir o acesso e viabilizar a permanência do aluno no Ensino 

Fundamental obrigatório de qualidade, com duração de nove anos, 

planejando em regime de colaboração com os municípios, no prazo 

de 10 (dez) anos, a partir da publicação deste Plano, a progressiva 

transferência das matrículas dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

para a rede municipal, conforme o que estabelece a Lei Estadual nº 

4.528/2005 (art.62). 

 

41. Estabelecer, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da publicação deste 

Plano, o Regime de Colaboração entre as redes estadual e 

municipais, em relação ao transporte escolar, garantido que o Estado 

venha a ressarcir financeiramente os municípios, proporcionalmente 

aos alunos transportados. 

 

As formas de colaboração entre mais de um ente federado foram previstas 

nos O/M dos eixos Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior, 

Formação e Valorização dos Profissionais de Educação e Financiamento e Gestão da 

Educação no PEE/RJ 2009-19 por meio de políticas educacionais, como se apresenta no 

Quadro a seguir. 

Quadro8: formas de colaboração nos O/M 

Eixo Objetivos e Metas 

 

 

 

 

 

 

Educação 

Básica 

2 - Apoiar a expansão da oferta de Educação Infantil nas redes municipais e excluir 

essa oferta do sistema estadual, no prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação deste 

Plano, como prevê a Lei Estadual 4.528/2005, com nova redação dada pela Lei 

Estadual 5.311/2008. 

13 - Efetivar, em parceria com o governo federal e com todos os municípios do 

Estado, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da publicação deste Plano, o censo 

educacional, a fim de contabilizar jovens e adultos não-alfabetizados e/ou pouco 

escolarizados e as formas de atendimento a jovens e adultos existentes nas suas 

respectivas abrangências, objetivando a expansão ordenada do atendimento, por meio 

do desenvolvimento de políticas públicas de educação apropriadas, ao longo de toda 
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Educação Básica, garantindo, no prazo de 8 (oito) anos, a partir da publicação deste 

Plano, o acesso e permanência dos jovens e adultos afastados do mundo escolar. 

14 - Ampliar, manter e divulgar, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da publicação 

deste Plano, em parceria com os municípios e com a iniciativa privada, o 

funcionamento de Distritos de Tecnologia Educacional, Núcleos de Tecnologia 

Educacional, Polos de Tecnologia Educacional, necessários ao oferecimento da 

Educação a Distância. 

 

Educação 

Profissional 

 

13 - Articular, no prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação deste Plano, juntamente 

com os sistemas federal e municipais, um Plano de Expansão da Educação 

Profissional no Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para que não haja duplicidade 

de oferta nas mesmas regiões e evitando aplicação de recursos públicos com 

finalidades idênticas. 

 

 

Educação 

Superior 

 

4 - Promover, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da publicação deste Plano, a 

interiorização das Instituições de Ensino Superior públicas, de acordo com as 

demandas específicas de cada local e região, visando atender às oito regiões 

administrativas do Estado, prevendo-se dotação orçamentária para tal, além da 

realização pelo Poder Executivo de parcerias municipais e/ou federais destinadas à 

expansão e à interiorização. 

8 - Implantar, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da publicação deste Plano, 

programas interinstitucionais de pós-graduação stricto sensu no interior do Estado do 

Rio de Janeiro, oriundos de programas acadêmicos de alto nível, já consolidados nas 

Universidades do Estado, de maneira a promover também a integração entre as 

Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro, na capital e no interior. 

9 - Constituir grupo de trabalho que proponha, no prazo máximo de 1 (um) ano, a 

partir da publicação deste Plano, um conjunto de ações visando à integração 

cooperativa entre os sistemas estadual e federal, buscando a homogeneização 

normativa e avaliativa do ensino superior, nos níveis de graduação e de pós-

graduação, no território fluminense. 

13 - Fortalecer e consolidar, a partir da publicação deste Plano, os grupos de pesquisa 

do Estado do Rio de Janeiro, junto a instâncias estaduais e federais de fomento à 

pesquisa, considerando as especificidades de demandas regionais. 

17 - Oferecer, a partir da publicação deste Plano, cursos de graduação, pós-graduação 

e extensão a Distância, na modalidade semipresencial, observando-se os padrões de 

qualidade exigidos para cada formação, por meio da Fundação CECIERJ / Consórcio 

CEDERJ, buscando atingir todas as regiões do território fluminense. 

Formação e 

Valorização dos 

Profissionais de 

Educação 

 

16 - Garantir aos sistemas municipais de educação do Estado do Rio de Janeiro, que, 

a partir da publicação deste Plano, durante o processo de municipalização de classes e 

de escolas que ofereçam os anos iniciais do Ensino Fundamental, os professores da 

rede estadual lotados neste segmento, caso desejem, possam permanecer atuando 

nestas redes, mantendo seu vínculo empregatício com a Secretaria de Estado de 

Educação (SEEDUC), garantidas todas as promoções salariais da categoria e sem 

ônus financeiros para o respectivo município, desde que não gere carência nas turmas 

oferecidas pela rede estadual de ensino. 

Financiamento 

e Gestão da 

Educação 

 

3 - Apoiar, técnica e financeiramente, a partir da publicação deste Plano, tanto os 

municípios que receberem em suas unidades escolares alunos transferidos das escolas 

estaduais que cessarem sua oferta no primeiro e/ou no segundo segmento do ensino 

fundamental, quanto àqueles que receberem escolas municipalizadas durante o 

período de 1 (um) ano. 

13 - Estimular, a partir da publicação deste Plano, a criação e o efetivo funcionamento 

dos Conselhos Municipais de Educação, por meio de Comissão Especial do Conselho 

Estadual de Educação. 

24 - Auxiliar, progressivamente, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da publicação 

deste Plano, todas as Secretarias Municipais de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro, na implantação de gerenciamento de informações e estatísticas educacionais, 

integrados ao sistema estadual. 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Não se pode afirmar que o propósito do regime de colaboração, previsto no 

Art. 211 da CRFB/88, é materializado no planejamento da educação fluminense 

realizado entre os anos de 2009 a 2015. De fato, embora o termo tenha ganhado 

protagonismo nos debates e nas agendas das políticas educacionais nos últimos anos, 

não se pode negar que é utilizado a partir de diferentes interpretações para diferentes 

contextos e finalidades, inclusive as que nada têm a ver com organização de sistemas de 

ensino. 

O regime de colaboração entre os entes federados, para organizarem seus 

sistemas de ensino, é dependente de políticas educacionais sistematizadas e 

implementadas no bojo do Estado e deve considerar o federalismo brasileiro. As 

políticas educacionais são formas de colaboração quando planejadas e executadas entre 

mais de um ente federado, além de perpassarem pela estrutura existente no Estado, no 

caso seus órgãos de gestão: no âmbito federal, o MEC; nos âmbitos estaduais, as 

Secretarias de Estado de Educação; e, nos âmbitos municipais, as Secretarias 

Municipais de Educação. As formas de colaboração terão características de políticas de 

Estado ou de governo de acordo com a vontade humana, isso porque todas as coisas 

estão sujeitas às intenções, inclusive as instituições políticas.  

Assim, só haverá, propriamente, um regime de colaboração entre os entes 

federados para a organização dos sistemas de ensino, se as formas de colaboração 

tiverem um movimento com continuidade e frequência. Para isso, é preciso que os 

sujeitos envolvidos na estrutura política do Estado fomentem e propiciem esse 

movimento. Nesse sentido, cabe ressaltar a importância no planejamento participativo, 

balizado pelos princípios democráticos. Ou seja, as formas de colaboração serão 

efetivas e poderão materializar o regime de colaboração, se os sujeitos que ativam as 

políticas educacionais tiverem comprometimento com o que fora planejado. 

Esse comprometimento é mais consistente quando, no processo de 

elaboração do planejamento, o sujeito exerce uma posição protagonista e se reconhece 

como autor daquele tratado. Todavia, há interesses velados, de paradigmas históricos ou 

contemporâneos, políticos, coletivos ou individuais, que fazem parte do movimento 

contraditório e se revelam nos documentos de formas diferentes. A ausência de 
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planejamento de políticas educacionais com características de formas de colaboração 

que visassem ao regime de colaboração foi um elemento desafiador destas análises. 

Verificou-se que o planejamento sistemático, com o propósito de articulação entre mais 

de um ente federado para a organização dos sistemas de ensino, é frágil. Os 

pressupostos deste estudo, no que diz respeito à ausência de intencionalidade à 

materialização do regime de colaboração para a organização dos sistemas de ensino, 

foram reforçados. 

Com efeito, a despeito da possibilidade das diversas formas de colaboração 

entre os entes federados, mesmo que essas não tenham se apresentado nos documentos 

analisados e seus conteúdos não tenham remetido ao planejamento sistemático delas, é 

possível encontrar elementos característicos para a materialização do regime de 

colaboração. A distinção essencial, no entanto, é de intencionalidade. Tal como não é 

possível engrenar um Sistema de Educação sem intencionalidade, também não é 

possível obter um regime de colaboração entre os sistemas de ensino sem essa ignição. 

É possível admitir a existência de Estados federativos menos 

descentralizados e Estados unitários mais centralizados. Nesse sentido, não incorre em 

equívoco considerar que o Estado brasileiro é federativo e é centralizado. Essa 

característica implica grande barreira para a materialização do regime de colaboração, 

ao mesmo tempo que a proposta do regime de colaboração serve para provocar uma 

ruptura na estrutura posta de Estado centralizado.  

Tal vinculação pode ser explicada pelo movimento realizado nos últimos 

anos para a instituição do SNE, tendo em vista o regime de colaboração como condição 

indispensável. Não se nega que o regime de colaboração entre os sistemas de ensino 

vislumbra um fortalecimento do pacto federativo e um redimensionamento da nação 

brasileira com potencial na educação do povo. 

A regulamentação do regime de colaboração é urgente para que o SNE 

tenha garantido ações objetivas e com intenções claras a fim de que os sujeitos que 

trabalham no seu âmbito tenham claro o caminho a percorrer para efetivar as políticas 

educacionais com eficiência e eficácia. Dessa forma, os planos de educação e os 

documentos elaborados nesse contexto passariam a exprimir, com mais clareza, as 

formas como alcançariam metas e estratégias de ensino para uma década, perpassando 
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as competências, as atribuições e as responsabilidades pelos sistemas de ensino 

existentes. 

O planejamento da educação fluminense foi tratado nesta pesquisa como 

uma amostra de análise, haja vista que o objeto de estudo perpassa as preocupações e 

também os desafios de todo o País. Esse recorte, imprescindível para a realização desta 

análise, permitiu debater e refletir sobre questões elencadas na CRFB/88, ao considerar 

que, para o planejamento da educação no estado do Rio de Janeiro, dever-se-ia 

considerar sua formação administrativa, que compõe, em seu território, 92 municípios. 

Os municípios têm se movimentado na direção do fortalecimento de sua 

autonomia, consagrada na Carta Magna, que os determinou como entes federados da 

República do Brasil. Até então, em todos os aspectos, a relação do município com os 

demais entes federados do Brasil era de subordinação. Nessa evolução doutrinária e, de 

certa forma, de apropriação desse princípio, a autonomia, que não é algo a ser dado ou 

retirado, seria exercida na prática da própria administração política, jurídica e técnica do 

ente federado. Em relação à educação, a LDBEN/96 deixou facultativa aos municípios a 

tarefa de criarem seus próprios Sistemas de Ensino.  

A ausência de esclarecimento de um propósito definido para o regime de 

colaboração se configurou na ausência de planejamento de políticas educacionais que 

visassem à sua materialização. Quando a legislação determina que a ―União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas 

de ensino‖ e não esclarece o que seriam os ―sistemas de ensino‖ e também não esclarece 

que essa organização desdobrar-se-ia na estruturação do SNE, deixa a definição à mercê 

das interpretações e contradições existentes nas arenas de disputa. O modo de 

abordagem do objeto é fundamental para sua definição, ainda mais em se tratando 

de um pensamento que precisa ser construído e compreendido por todos os 

envolvidos. A razão, tal como apontou Bobbio e Bovero (1994), não esteve presente 

no modo de abordagem e, por isso, não foi apresentada na sistematização do 

planejamento da educação fluminense uma amostra que levasse a considerar que 

fora feita uma distinção entre sistemas e estruturas. Isto porque a intencionalidade 

em materializar formas de colaboração para propiciar o regime de colaboração não 

foi captada e, com efeito, não poderia ser considerada como engrenagem de 
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funcionamento e configuração de existência. Nesse sentido, a organização dos 

sistemas de ensino, da forma como solicitada pela CRFB/88, se abordada 

racionalmente, garantiria a materialização do SNE e efetivaria, em sua existência, o 

regime de colaboração. 

Ao atribuir à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal a 

função de definir formas de colaboração quando organizassem seus sistemas de ensino, 

a CRFB/88 preconizou a possibilidade de um ente federado exercer o papel (prioritário) 

do outro. Nesse sentido, o planejamento em âmbito nacional, que é necessário, pode não 

ser exatamente o documento intitulado Plano Nacional de Educação. Pode ser o 

resultado do movimento que os entes federados realizaram para se adequar ao PNE, ou 

seja, pode ser o planejamento materializado em cada PEE ou em cada PME existente no 

País. Cada ente federado, planejando formas de colaboração, tendo em vista atingir as 

metas do PNE, cumpriria o papel de formalizar o regime de colaboração. 

No entanto, no Rio de Janeiro, esse planejamento não materializou como o 

sistema de ensino estadual se organizaria, em regime de colaboração, com os demais 

sistemas para atingir às metas do PNE. A articulação entre os diferentes sistemas 

existentes, realizada por meio da materialização do planejamento analisado, não 

contempla formas de colaboração que garantam frequência e continuidade de modo a 

gerar um regime de colaboração. Nesta análise, a contribuição com o debate e, 

paralelamente ou mais tarde, a contribuição com a instituição do SNE ficaram 

comprometidas. 

A ausência de regulamentação do regime de colaboração, concordando com 

os autores que se debruçaram melhor sobre essa questão, é um obstáculo para instituir o 

SNE. As novas formas de relacionamento entre os entes federados ainda precisam ser 

sistematizadas em uma perspectiva de política de Estado. Essas formas de relação entre 

os entes federados acontecem, como visto nos exemplos do PDE, PAR, PNAIC. No 

entanto, para que funcionem de forma que ativem o regime de colaboração, precisam ter 

o propósito construído a partir das necessidades oriundas do próprio relacionamento 

entre os entes federados. Precisam ter os sistemas de ensino como principal caminho 

para suas concretizações e, dessa forma, estarem refletidas no registro, no planejamento 

coletivo a que atualmente se recorre, que são os PNE, os PEE e os PME. Isto é 



 
 

150 
 
 

reforçado ao se assumir que o regime de colaboração e o princípio federativo possuem 

uma ligação muito estreita. Nesse sentido, somente a prática, as relações dos sujeitos e 

suas aplicações dos conceitos desenvolvidos social e historicamente poderão atualizar e 

aprumar o sentido das relações entre os entes federados. É a questão da 

intencionalidade, também da racionalidade e do trabalho coletivo. Tanto que a EC n.º 

59/2009 inseriu o termo regime de colaboração no Art. 214 da CRFB/88, com o 

propósito de articular o SNE, e definiu que as formas de colaboração devem ser 

construídas em colaboração, reforçando sempre o papel dos sujeitos.  

O PNE, por sua vez, é um instrumento à disposição de todos que 

potencializa as formas de relacionamento entre Estado e Sociedade Civil de maneira 

organizada e com metas comuns. Sua implementação, na perspectiva da colaboração 

entre os entes federados, é um desafio e, ao mesmo tempo, um dos caminhos mais 

férteis para ativar o regime de colaboração porque, nesse instrumento, todos os entes 

federados devem pautar suas ações diante das prioridades da educação nacional. 

As formas de colaboração entre os entes federados seriam as políticas 

educacionais sistematizadas com características morfológicas e com agenda no bojo do 

Estado. Não foi possível pensar sobre quais formas de colaboração, no sentido de 

nomear e categorizar cada uma delas, definindo-as ordinariamente, mas foi possível 

determinar que as formas de colaboração são políticas educacionais. E são políticas 

educacionais que se diferenciam de outras por terem, em suas características, a presença 

planejada de continuidade e frequência, a presença da dependência de mais de um ente 

federado relacionado para sua execução, eficiência e eficácia, o qual colabore na 

organização dos sistemas de ensino, tornando-os compatíveis com o diálogo e com as 

ações concretas. Nesse sentido, as formas de colaboração podem ser construídas de 

várias maneiras e devem ter em vista a estrutura ou as estruturas de que dependerão para 

se concretizarem e fomentarem o movimento dinâmico e contraditório que as tornará 

engrenagem daqueles sistemas. Ou seja, além daquelas características citadas, as formas 

de colaboração, ao serem planejadas, devem prever financiamento, aparato técnico, 

perspectiva filosófica e teórica de trabalho, além de ter clara e definida a meta do PNE a 

que elas servirão. 

Efetivar o regime de colaboração requer o entendimento de que ele é 

condição para a instituição do SNE. Nesta análise, verificou-se que sua aplicação é 



 
 

151 
 
 

obstruída porque o mecanismo ainda não foi regulamentado, e essa questão refletiu 

negativamente na compreensão de seu propósito. Ficou reforçada a ideia de que a 

previsão constitucional que restringe o regime de colaboração à organização dos 

sistemas de ensino foi redimensionada ao longo dos debates e da construção de políticas 

que apenas elencaram o termo por ele estar no rol da obrigatoriedade. É como se, ao 

citá-lo, cumprisse-se a CRFB/88, o que, de fato, é um equívoco danoso. Elementos 

básicos de um planejamento devem ser considerados. Quando não se preocupa em 

distinguir educação de ensino, compromete-se a viabilidade daquele planejamento. Uma 

coisa é planejar tendo em vista a educação, outra coisa é planejar tendo em vista o 

ensino. Isso ficou ainda mais transparente quando, ao analisar os documentos, as metas 

e as estratégias ou só as metas oscilavam na expressão de objetividade, ora para redes, 

ora para os sistemas. Saviani (1999) captou essa tendência e conferiu ao termo sistema 

de ensino a ideia de que são necessários vários elementos ordenados e articulados para 

que os objetivos educacionais sejam alcançados e de que a intencionalidade é uma 

característica indispensável ao planejamento e à sua execução. 

O regime de colaboração aparece, nos Planos de Educação analisados, de 

maneira frágil, sendo o termo citado, mas não explicitado. Não há condições expressas 

para a sua materialização porque as formas de colaboração apresentadas como políticas 

educacionais e suas variações (projetos, programas etc.) não possuíam em suas 

características requisitos que dessem conta de um regime (continuidade e frequência) de 

colaboração (articulação entre mais ente federado para sua execução). Este último é 

mais complexo porque se adentra, enfim, na questão das competências dos entes 

federados. Nesta análise, a maioria das poucas formas de colaboração encontradas foi 

planejada tendo em vista o atendimento à União de cumprir a sua competência de 

coordenação. Nessa discussão, destaca-se que coordenar não significa conduzir. 

Coordenar, no ideal democrático, atendendo à autonomia dos entes federados no 

espírito republicano e fortalecendo o pacto federativo, significaria propiciar caminhos 

de diálogo e acordos entre todos os envolvidos, para que se configurassem ações que 

organizassem os sistemas de ensino em prol dos acordos realizados. A dinâmica deveria 

ter proposta simétrica, mas não hierárquica. 
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A ideia da criação da SASE, por exemplo, precisaria transcender aquela da 

sua criação e fluir na prática de seus agentes cuja intencionalidade se configurasse na 

concretização da colaboração e não naquela coordenação que se baseia em conduzir. 

Algumas formas de colaboração existentes, como os consórcios, aqueles 

trazidos à lente da pesquisa de Cassini (2011), e também como o regulamentado 

Arranjo de Desenvolvimento da Educação, bem debatido na obra de Abrucio e Ramos 

(2012), não estão presentes no planejamento da educação fluminense como uma opção 

de materialização do regime de colaboração. 

Por fim, ficou evidente que o regime de colaboração entre os sistemas de 

ensino não foi objeto de análise, avaliação, produção de diagnóstico, metas e estratégias 

no processo de ajuste do PEE/RJ ao PNE 2014-24, ocorrido entre os anos de 2013 e 

2015. O termo regime de colaboração apareceu timidamente e, ainda, sem ter explícito o 

seu propósito de organizar os sistemas de ensino. A escassez da presença do próprio 

termo nos documentos ou a ausência em momentos essenciais para o planejamento das 

relações entre os entes federados apresentaram lacunas nos conteúdos analisados. Essas 

lacunas revelam a dificuldade em se planejar um objeto que não é circunstanciado pela 

questão trivial da polissemia. No entanto, verifica-se que um dos principais problemas 

de organização do conceito é o fato de ele depender do entendimento de um contexto 

complexo, amplo, dinâmico e ainda em desenvolvimento: o pacto federativo e a própria 

organização do Estado. 
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