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UM CAMINHO POSSÍVEL 



“A União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino”.

(Art. 211, CF 1988, Capítulo III, Seção I)



O Sistema Nacional de Educação, previsto no 
Artigo 214 da Constituição Federal de 1988, 
deve ser instituído no prazo de dois anos 
contados a partir da publicação da Lei 
13.005/2014 (Artigo 13).



“Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum 
sobreleva em importância e gravidade ao da educação. 
Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem 
disputar a primazia nos planos de reconstrução 
nacional”.

(Manifesto dos Pioneiros – 1932)



“Todos os nossos esforços, sem unidade de plano e 
sem espírito de continuidade, não lograram ainda 
criar um sistema de organização escolar, à altura das 
necessidades modernas e das necessidades do país”. 

(Manifesto dos Pioneiros – 1932)



A desarticulação e fragmentação históricas, com as quais o 
Brasil vem tratando as políticas educacionais, não têm 
permitido a superação das desigualdades de todas as 
naturezas, no território brasileiro. 

Uma República marcada por reformas parciais, fragmentadas, 
que não deram conta de pensar a complexidade da educação 
em toda a sua amplitude, ao tempo em que também não 
dialogavam com as grandes questões nacionais, relacionadas 
inclusive às desigualdades sociais, políticas e econômicas de 
uma nação em construção.



Desarticulação

Descontinuidades

 Ausência de um ideário educacional calcado na unidade 
nacional e ao mesmo tempo, nas diversidades que 
caracterizam o estado brasileiro, com suas singularidades e 
idiossincrasias. 



“A organização da educação brasileira unitária 
sobre a base e os princípios do Estado, no espírito 
da verdadeira comunidade popular e no cuidado 
da unidade nacional, não implica um centralismo 
estéril e odioso, ao qual se opõem as condições 
geográficas do país e a necessidade de adaptação 
crescente da escola aos interesses e às exigências 
regionais. Unidade não significa uniformidade. A 
unidade pressupõe multiplicidade”. (Manifesto dos 
Pioneiros, 1932)



Análise do Sistema a partir de uma 
compreensão de que o mesmo origina-se da 
inter-relação de elementos que se articulam e 
interagem com o objetivo de realizar 
finalidades comuns, guardando coerência 
interna com o conjunto que representa. 

E NA EDUCAÇÃO? O QUE ISTO SIGNIFICA?



ARTICULAÇÃO

FINALIDADES

TEMPOORDENAMENTO 
ESTRUTURADO

ELEMENTOS 
COEXISTENTES

SISTEMA



ELEMENTOS FUNDANTES DO SISTEMA

a) Totalidade, indicando a existência de partes que se articulam e 
formam um todo; 

b) Sinergia, indicando um sentido comum, que dá significado a 
este todo; 

c) Intencionalidade, como um fim que justifica a razão de ser da 
sua existência; 

d) A autonomia, como princípio que confere identidade ao todo; 
e) A organização, que confere a estrutura necessária à consecução 

das finalidades e da razão de ser do Sistema, estabelecendo as 
interconexões necessárias ao seu funcionamento; 

f) A normatização, que estabelece os limites que possibilitam o 
funcionamento coerente e articulado deste todo. 



      CONAE 2010
“Construindo um Sistema Nacional Articulado de 

Educação: Plano Nacional de Educação, suas 
Diretrizes e Estratégias de Ação”

CONAE 2014
“O PNE na Articulação do Sistema Nacional de 
Educação: regime de colaboração, cooperação 

federativa e participação popular”



Portanto, a existência de um Plano Nacional de 
Educação coletivamente construído, poderia 
representar a “espinha dorsal” do Sistema, a 
ser operacionalizado em Regime de 
Colaboração e Cooperação, conforme previsto 
na Constituição Federal (Artigos 211 e 23). 



O Sistema Nacional de Educação deve ser, pois, um 
esforço articulado e contínuo entre os entes 
federados, para que o direito à educação se efetive, na 
perspectiva de superação das desigualdades regionais 
e dos processos de exclusão sócio educacional, que 
impedem ainda, a milhares de brasileiros (as), o 
direito à educação como direito de cidadania. 



Como organizar a educação no Brasil, numa 
perspectiva sistêmica, senão a partir de um Plano 
Nacional de Educação, que o articule numa direção 
comum, tratando da unidade na diversidade?
Como dar efetividade ao direito, 
constitucionalmente estabelecido, sem a construção 
do SNE e dos Sistemas Estaduais e Municipais de 
Educação?



Assim, o SNE deve atender as particularidades 
regionais e territoriais dos entes federados, 
dialogando com os sistemas estaduais e 
municipais de educação, que por sua vez devem 
guardar uma coerência interna entre si. 

INTERCONEXÕES E COMPARTILHAMENTO DE 
RESPONSABILIDADES



Durante as Conferências (2010 e 2014), 
podemos afirmar que o Brasil viveu um grande 
movimento no sentido de institucionalização e 
fortalecimento dos Sistemas, com a elaboração 
dos planos estaduais e municipais de educação, 
em consonância com o Plano Nacional de 
Educação (conforme deliberações da CONAE 
2014).  



Ao mesmo tempo em que se reforça a 
importância da descentralização e da 
consolidação da autonomia federativa, se 
entende também a necessidade de leis e 
diretrizes gerais que concedam organicidade a 
estas diversas esferas federativas.



A ausência do SNE e  de planos de estado para a 
educação brasileira (inclusive nos níveis estadual e 
municipal), tem resultado em completa 
desarticulação da educação nacional, reforçada pelas 
constantes alterações de rumos, reveladas nas 
alternâncias administrativas dos diversos governos 
que se revezam a cada quatro anos, inviabilizando o 
continuum necessário ao fortalecimento dos sistemas 
de ensino e consequentemente a consecução das 
políticas educacionais. 



É comum acompanharmos mudanças 
espetaculares construídas na perspectiva das 
vontades individuais e corporativas dos grupos 
que se alternam no poder, resultando em 
desperdício de esforços e recursos públicos e 
aprofundamento das desigualdades regionais, 
vulnerabilizando o direito à educação, 
especialmente dos mais pobres.
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GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO



O SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
DEVE PROPORCIONAR UMA IDENTIDADE 
EDUCACIONAL PARA O PAÍS!





 Criar condições para que as políticas 
educacionais sejam concebidas e 
implementadas de forma igualitária entre os 
sistemas de ensino. 

  Repensar as políticas de financiamento, com a 
defesa incondicional de investimentos públicos 
para a educação pública, acompanhados por 
monitoramento, assessoramento e avaliação de 
resultados, assegurando educação de qualidade 
social para todos (as), como fator de inclusão 
social. 



O FUNDEB!!!??? 



No modelo atual, o sistema municipal de 
educação (e os municípios), sofrem as 
consequências de uma repartição de 
responsabilidades, cuja conta não se alinha com 
os investimentos públicos transferidos aos 
municípios e até mesmo com a sua capacidade 
arrecadatória. 



É importante redefinir o papel da União em 
relação aos municípios, uma vez que a mesma 
concentra a maior parte dos recursos 
orçamentários. Um SNE que se proponha a 
garantir educação de qualidade precisa definir 
parâmetros de qualidade e financiamento 
compatível com esses parâmetros. 



No âmbito do SNE, garantir o Custo Aluno 
Qualidade conforme previsto no Plano Nacional 
de Educação (Lei 13005/2014), é condição 
fundamental para a concretização de um Pacto 
Federativo que possibilite justiça social e 
fortalecimento dos municípios, viabilizando o 
cumprimento de suas obrigações 
constitucionais com a educação. 



Não é possível, pensar um SNE desvinculado da 
gestão democrática da educação, que deverá 
ocorrer pela ampliação da participação da 
sociedade civil nas decisões educacionais e pela 
atuação efetiva dos Conselhos e dos Fóruns de 
Educação, como órgãos de estado.



A não instituição do SNE, dos Sistemas 
Estaduais e dos Sistemas Municipais de 
Educação contribui decisivamente para o 
quadro de precariedade da educação pública no 
Brasil e dos processos de desresponsabilização 
do Estado, bem como para o descumprimento 
das diretrizes, metas e estratégias dos planos de 
educação, em todas as esferas federativas. 



A não instituição do SNE, têm contribuído ainda 
para a manutenção da  lógica excludente, sobre 
a qual se assentou a política educacional 
brasileira e para o aprofundamento das 
desigualdades regionais.



“A Constituição de 1988, recusando tanto um 
federalismo centrífugo quanto centrípeto, optou 
por um federalismo cooperativo sob a 
denominação de regime articulado de 
colaboração recíproca, descentralizada, com 
funções privativas, comuns e concorrentes entre 
os entes federativos.” (Jamil Cury, 2010)



CENÁRIO DE INCERTEZAS!

Contexto adverso, de reformas que 
precarizam e fragilizam o direito à 
educação e a formação docente.

 Crise política e econômica sem 
precedentes.

 Campo de disputas público x privado 



“Criar condições para viabilizar o SNE, no prazo 
previsto pelo PNE, garantindo uma política nacional 
comum, cabendo à União coordená-la, articulando 
os diferentes níveis e sistemas de ensino e 
exercendo função normativa, redistributiva e 
supletiva em relação às demais instâncias 
educacionais, sem prejuízo das competências 
próprias de cada ente federado. Esse sistema 
deverá contar com a efetiva participação da 
sociedade civil e do poder público na garantia do 
direito à educação”.                    (CONAE 2014, Eixo I)



Construção de um SNE em consonância com a 
legislação em vigor, que possa consolidar novas 
bases na relação entre os entes federados, de 
forma a garantir o direito à educação, 
respeitando a autonomia já construída pelos 
sistemas de ensino.

Um sistema de sistemas, democraticamente 
concebido e organicamente funcionando.  



A trajetória histórica da educação no Brasil já 
construiu caminhos importantes, consolidados 
pela CF de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, pelo Plano Nacional de Educação – 
Lei 13005/2014. 



O momento exige do poder público e da 
sociedade em geral, o enfrentamento do 
apartheid educacional, consolidado até então 
por sistemas concorrentes, desarticulados e 
fragmentados. 

Retomar o sonho dos pioneiros, com a necessária 
atualização histórica que o momento exige, é uma 

utopia possível e necessária. 
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