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# Tema CONAE -- A consolidação do Sistema Nacional de 
Educação – SNE e o Plano Nacional de Educação – PNE: 

Monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a 
garantia do direito à educação de qualidade social, pública 
gratuita e laica.

Livres - 2017

Municipais 
Intermunicipais 

Até final 2º Semestre 
2017

Estaduais
Distrital  Até final 2º Semestre 2018

  Conferências 

# Antecedem- com mesmo tema:

3ª Conferência Nacional de Educação 
CONAE 2018 - (Decreto 26 Abril / 2017)



I) PNE na articulação 
do SNE

Instituição
Democratização
Cooperação federativa
Regime de colaboração
Avaliação / Regulação  

da Educação

III) Planos Decenais – SNE &
    Gestão democrática  da
    Educação  

Participação 

Controle 
Social 

 

II) Planos Decenais & SNE-
   [como articuladores do 
SNE]

Qualidade 
Avaliação 
Regulação

das políticas 
educacionais

# Eixos da CONAE



IV)  Planos Decenais / SNE &
      democratização da Educação

Acesso 
Permanência 
Gestão

V) Planos Decenais / SNE &
    Educação e Diversidade

Democratização
Direitos humanos 
Justiça Social
Inclusão 

VI)  Planos Decenais / SNE &
      Políticas intersetoriais de 
      desenvolvimento e Educação

Cultura 
Ciência 
Trabalho
Meio ambiente 
Saúde
Tecnologia & Inovação



VII)  Planos Decenais / SNE &
       Valorização dos Profissionais
       da Educação

Formação
Carreira
Remuneração
Condições de trabalho 
& saúde

VIII) Planos Decenais / SNE &
        Financiamento da Educação 

Gestão 
Transparência
Controle Social  



O quê se desejou com as Conferências de 
Educação 2018

a – Consolidação dos Sistemas de Educação
SME
SEE
SNE

I - de qualidade social
 II - pública

   III - gratuita
IV - laica

c – Propor / Avaliar (execução) políticas para 
garantia do direito à Educação

Garantia do 
direito à 
Educação

I

II

III

IV

B – Resultados do processo de monitoramento / 
avaliação dos Planos de Educação



▶ (1998) Previsto no Art. 214 da Const Federal

PNE- (em vigor)
BNCC – (sendo implantada) 

▶  Estudos de base: Carlos Roberto Jamil Cury / Carlos 
Augusto Abicalil / Luiz Fernando Dourado / Romualdo L 
Portela de Oliveira...

# Necessidades que o SNE deve suprir:

 aperfeiçoamento

 organização da Educação Nacional

▶ (2014) Lei 13.005/2014 determina – SNE deverá ser 
instituído em 2 anos (a partir da sua publicação)

visando assegurar o direito constitucional à educação, com 
equidade e sistêmica

SNE

► Consta da Emenda Constitucional 59/2009 
(Art. 214 da Const. Federal)

   # Articuladores do SNE



▶ Porque a realidade Federativa demanda:

Federalismo educacional

    Realidade federativa educacional (atual)

    marcada por:

• lacunas nas políticas sociais

• descontinuidade / fragmentação de programas

• ausência de padrões de qualidade

• ineficiência dos órgãos gestores

• insuficiência de recursos

Problemas acentuados / agravados na Educação 
Básica 



 # Sistema (lat. systema = syn + hístanai)

Conjunto ordenado de:

elementos 
  objetos
conceitos
  órgãos

trocas

interrelacionam-se
Interagem
 
formando uma 
estrutura com 
finalidade

com

que 
articulados

  energia
informações
  matéria

com sinergia

junto + ficar de pé / funcionar



 a articulação entre as partes do sistema:

 gera sinergia;

 transfere a cada parte a força das outras partes 
(a força do todo)

 elimina 

 estabelece / requer a cultura da/do

polarização
a dominação - subordinação

entre as 
partes

co-operação
co-evolução
co(m)-vencer

 # Tipos de Sistemas

 Conceitual / Ideal – conjunto de definições
símbolos
outros instrumentos 
do pensamento

ex: as matemáticas
notação musical
lógica formal...



 Real – entidade material formada por componentes 
organizados que interagem de tal forma que as 
propriedades do conjunto não se podem deduzir, por 
completo, das propriedades das partes 

Os componentes trocam
energia

informações

matériaex: as células

a biosfera

# Teoria Geral de Sistemas:

 Estudo interdisciplinar que identifica as propriedades 
comuns aos sistemas.

 Início destes estudos: meados do séc. XX Ludwig Von 
Bertalanffi (austríaco)



 Regiões de um Sistema fronteira / limite
vizinhança / ambiente / meio

aberto

fechado

isolado

 Tipos de 
Sistema

* aberto – troca
energia

matéria
com a vizinhança / meio



 fronteira restritiva a
troca de matéria
variação de volume
calor

 não há trocas

* fechado – matéria constante / troca energia com o meio

* isolado –



Portanto,

A) Para haver sistema é necessário que as partes operem:

 formalmente

 articuladas - assumindo suas responsabilidades

 interdependentes / intercomunicantes

organizadas
estruturadas

B) A norma é essencial ao 
Sistema para manter estrutura

função / funcionamento

educação de (mesma) 
qualidade para todos

 coerentes com a finalidade 
do todo



C) As partes (União / Estado / Município) 
devem ter claros:

* seu papel
* função
* responsabilidades
* forma de colaboração

* próprios
* comuns
* complementares

organicamente articulados com base no conceito de 
interdependência sistêmica



 A autonomia do Sistema é limitada pelas normas 
e finalidades do Sistema mais amplo (do qual faz 
parte)

 A norma geral estabelece limites, mas não 
subordinação

 No espaço dos limites definidos pela norma, o 
Sistema se situa como dotado de:

* responsabilidades
* autonomia
* organização própria
* identidade local

regional



 # SNE – 

1) Integrará a LDB – devendo

 explicitar estrutura

organização

funcionalidade

princípios

regras gerais

da educação 
nacional

2) Consta da Emenda Constitucional 59/2009 
(Art. 214 da Const. Federal)

3) PNE – Articulador do SNE (Lei 13.005/2014)



# O SNE é um sistema de sistemas, cujas partes 
devem operar formalmente

organizadas
articuladas
interdependentes
coerentes com a 
finalidade do todoPortanto, implica / 

requer atenção para:

Dimensões da instituição 
do SNE

I – Alterações da LDB (incluir o SNE)
II – Regulamentação do Art. 23 da 
Const. Federal
III – Adequação das regras de 
financiamento
IV - Adequação do Sistema de ensino 
às novas regras nacionais

A rede privada deve cumprir as normas gerais da educação 
nacional e a condição de autorização e a avaliação da 
qualidade (pelo Poder Público)



# SNE deve

• estabelecer / cumprir um referencial nacional de 
educação de qualidade para todos;

• orientar ações supletivas – para a busca de 
equidade e continuidade de ações;

• evitar a fragmentação de programas da área da 
educação;

• garantir a articulação (de ações e programas) 
entre as esferas do governo;

oferecer

representar / tem a função de:

objetivando a superação das históricas 
desigualdades econômicas e sociais do país 



# SNE deve

• estabelecer formas de cooperação entre os 
entes federativos;

capazes de garantir o direito de educação de qualidade 
para todos;

possibilitar a efetivação de acordos federativos 
vinculantes para:

*oferta de educação pelo setor público
* regulação do setor privado 

com 
equidade

• aperfeiçoar a organização da educação nacional;
• conferir identidade à educação nacional.



# Hoje:

cada sistema de ensino é constituído 
pelos respectivos:

 órgãos de gestão educacional
 instituições de ensino
 normas

por ele
mantidos



# Órgãos/entidades de composição do Sistema Nacional de Educação, constantes no 
Projeto de Lei Complementar n. 413/2014





# O Sistema Estadual / Municipal de Educação

 formaliza
 organiza
 dá coerência

 articula suas partes em um todo orgânico

 contextualiza o local no nacional

 define a organização

do conjunto das ações educacionais do Estado / Município
explicitando e afirmando: 

às especificidades do Projeto de 
Educação do Estado / Município
(Planos decenais de Edc.)

formal
legal

• o espaço de autonomia do Estado / Município
• as responsabilidades educacionais próprias



# As partes (União / Estado / Município) devem 
ter claros:

* seu papel
* função
* responsabilidades
* forma de colaboração

* próprios
* comuns
* complementares

organicamente articulados com base no conceito de 
interdependência sistêmica



LEI Nº 2463 DE 13 DE SETEMBRO DE 1967- Estado da Bahia

▶ Título II - DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO E 
DE ENSINO

▶  – Art. 5º- [...]

  
Parágrafo único - O sistema de Educação e Ensino observará 
as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, quanto à variedade de cursos, flexibilidade de 
currículos e articulação dos seus graus e ramos.



aldampepe@gmail.com

SNE / SEE / SME: Devem estabelecer 
articulações necessárias para a garantia do 

direito à Educação de Qualidade


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	O quê se desejou com as Conferências de Educação 2018
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	LEI Nº 2463 DE 13 DE SETEMBRO DE 1967- Estado da Bahia
	Slide 27

