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01.

Necessidade de uma narrativa
estruturada sobre o Sistema Nacional
de Educação: o sentido de um Sistema
e sua importância para a educação.
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Pauta em destaque com o avanço dos
projetos de lei no congresso: relatórios
ﬁnais da Câmara e do Senado
protocolados.
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Reunião de consensos e
amadurecimento da discussão do SNE.
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Dimensão colaborativa: indução de boas práticas e troca
de experiências
Dimensão normativa: papel dos conselhos e coesão
normativa
Dimensão da gestão democrática: participação e controle
social no Sistema Nacional de Educação
Dimensão ﬁnanceira: eﬁciência de recursos e qualidade
da educação

Estrutura do
documento

Questões educacionais estruturantes: o aluno como
foco do Sistema Nacional de Educação
Dimensão educacional e pedagógica: conjunto de
elementos de gestão
Dimensão curricular: diretrizes para a construção de
currículos
Dimensão de avaliação: as avaliações educacionais
no SNE
Dimensão da docência e outras carreiras: valorização
docente e dos demais proﬁssionais da educação
Dimensão socioterritorial: diversidades e
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Sistemas
de políticas
públicas:
por que são
importantes
no Brasil?

Gestão de um território
extenso e diverso

Correção de assimetrias
subnacionais e regionais do
território brasileiro

Rastreamento, disseminação e
potencialização de experiências
e boas práticas

Para a
educação,
ainda não
instituímos
um
Sistema...

Sistemas locais de redes
educacionais na condução da
política educacional
Avanços sistêmicos em nível
nacional, como mecanismos de
gestão e ﬁnanceiros
Políticas exitosas em regime de
colaboração são realidade em
alguns lugares do país

Linha do tempo do Sistema Nacional de Educação

>>

Sistema
Nacional de
Educação:
por que
precisamos
de um para o
Brasil?

Principal política de governança
para cooperação na educação
no Brasil
Um Sistema de sistemas
responsável por ﬁxar normas de
colaboração entre os entes
Garantia de trajetória escolar
harmônica para os estudantes,
sem rupturas

Questões
federativas
estruturantes
do SNE

Dimensão federativa: atribuições dos entes
federados e a importância das comissões
intergestoras
Deﬁnições claras das atribuições de cada ente
federado frente à oferta da educação e à
governança do SNE.
Instituição de Comissões Intergestoras
Tripartite - União, Estados e Municípios e
Bipartites - Estados e Municípios

(...) além de dar mais
clareza às atribuições da
União e dos entes
subnacionais, é necessário
instituir os espaços de
articulação e pactuação
entre os entes federados:
assim, as decisões dos
gestores da educação
poderiam se pautar na
cooperação, e não na
sobreposição de esforços.
p. 20

Dimensão colaborativa: indução de boas
práticas e troca de experiências
Efetivação do Regime de Colaboração
em todo o território nacional
Papel de indução da União do regime de colaboração, por
meio de assistência técnica e ﬁnanceira.
Papel do Estado enquanto responsável pelo fortalecimento
do regime de colaboração no território.
Difusão de políticas colaborativas e maior troca de
experiências entre entes, gestores e proﬁssionais da
educação, nos/entre os diferentes níveis da federação.

(...) Por isso, a emergência do SNE: boas
práticas e experiências podem se tornar
realidade em todo o país, com pactuação e
forte indução do regime de colaboração.
p. 22

O SNE propõe um
novo modus
operandi, mas sem
perder de vista o
que já está
consolidado
institucionalmente
no país. p. 20

CITE
União,
Estados e
Municípios

CIBEs
Estados e
Municípios

União

Dimensão normativa: papel dos conselhos
e coesão normativa
Conselhos de educação em sua função
representativa, de assessoramento às decisões dos
executivos e de emissão de diretrizes e normativas
nacionais para a educação básica.
Indução de maior coordenação entre os níveis
normativos, nacional e subnacionais em um espaço
comum de diálogo e articulação (comissão tripartite
normativa).

Estados

Municípios

CNE

CEs

CMs

Um dos objetivos do SNE é assegurar coesão
normativa em todo o território nacional,
proporcionando maior diálogo e interação
entre os diferentes níveis federativos dos
conselhos de educação. p. 23

Dimensão da gestão democrática:
participação e controle social no SNE
Fortalecimento dos canais de diálogo com a sociedade civil e dos
planos de educação enquanto instrumentos de gestão.
Movimentos sociais e entidades representativas enquanto atores
estratégicos no monitoramento e execução das metas dos
planos de educação.
Conselhos de acompanhamento de políticas educacionais
enquanto atores estratégicos na transparência e accountability
na execução dessas políticas.

A ampla participação
social é fundamental para
a estruturação de um
Sistema Nacional de
Educação que se propõe a
reduzir as desigualdades
educacionais e conceber
uma gestão coordenada
eﬁciente.
p. 25

Dimensão ﬁnanceira: eﬁciência de
recursos e qualidade da educação
Fundeb enquanto principal política de indução ﬁnanceira e
colaborativa.
Distribuição de recursos - do Fundeb e de transferências
voluntárias - mais equitativa.
Estabelecimento de padrões de qualidade para qualiﬁcar o
investimento em educação (CAQ Fundeb).

Alcançar mais qualidade
com equidade requer
coordenação e pactuação.
(...) Por isso, o SNE é peça
central na indução de
recursos para quem mais
precisa, além de prever o
estabelecimento de padrões
mínimos de qualidade para
que os entes subnacionais
tenham melhores condições
para garantir acesso e
permanência estudantil.
p. 27

Questões
educacionais
estruturantes: o
aluno como foco do
Sistema Nacional
de Educação

Dimensão educacional e pedagógica:
conjunto de elementos da gestão
Gestão pactuada de questões estruturantes para uma
trajetória escolar harmônica: transporte, calendário,
alimentação, material didático, formação docente.
Função suplementar da União para pactuação com
Estados e Municípios.
Garantia do direito à educação a partir da oferta de
elementos educacionais aliado a um planejamento
territorial.

PNAE

PNLD

CITE e CIBEs:
Gestão integrada
dos programas
PNATE

A instituição do SNE reforça a noção de que o
estudante não pertence a uma ou outra rede. Há
uma corresponsabilidade dos três níveis de
governo para promover uma educação de
qualidade a todos os estudantes do território. p.
30

Dimensão curricular: diretrizes para a
construção de currículos
Pactuação e implementação, revisão e aperfeiçoamento
permanente das políticas curriculares nacional e
subnacionais.
Atuação das comissões intergestoras na manutenção e
continuidade das políticas curriculares, contemplando
todos os atores envolvidos e decisões mais eﬁcientes.

(...) na ausência de um
Sistema Nacional de
Educação, a instituição
das diretrizes curriculares
passa por constantes
períodos de reconstrução
em espaços não
institucionalizados,
resultando em
inconstâncias no
processo. p. 32

Dimensão de avaliação: as avaliações
educacionais no SNE
O SNE assegura dois pontos importantes:
1

Melhor governança: visão sistêmica, cooperação entre
níveis de governo e racionalização dos recursos para a
realização das avaliações, e inclusive a instituição do
SINAEB.

2

Adoção de critérios e geração de dados comparáveis e
articulados entre si nos diferentes níveis da federação e
redução do número de avaliações sobrepostas.

(...) os sistemas de avaliação
têm o mesmo objetivo:
veriﬁcar os indicadores
educacionais para melhorar o
desempenho educacional e
apoiar o gestor público em
suas decisões. Por isso o SNE
é importante, pois ele permitirá
estabelecer sistemas de
avaliação colaborativos,
otimizando os critérios de
avaliação e o emprego de
recursos ﬁnanceiros.
p. 33

Dimensão da docência e outras carreiras: valorização
docente e dos demais proﬁssionais da educação
Promoção da valorização docente e dos
proﬁssionais da educação
Pactuação de políticas docente em nível nacional e
subnacional (jornada de trabalho, formação, planos de carreira
e salários).
Formação inicial e continuada em colaboração, principalmente
no âmbito das CIBEs.
Articulação com o Ensino Superior para assegurar qualiﬁcação
das diretrizes de formação inicial e licenciaturas.

o SNE é importante, para assegurar que
tais políticas sejam pautadas com
frequência, tornando-as mais efetivas e
igualitárias, gerando impactos positivos na
atratividade, condições da carreira e
formação dos professores. p. 35

Dimensão socioterritorial: diversidades e
especiﬁcidades socioterritoriais no SNE
Efetivação do direito à educação para todas e
todos os estudantes brasileiros
Diversidade como
tópico transversal às
decisões pactuadas

Ampliação da
permanência
estudantil

Redução das
desigualdades
regionais, de
gênero e raciais

Garantia de uma
trajetória escolar
harmônica

(...) o SNE visa a promoção
do respeito à diversidade em
todos os seus sentidos, com
políticas públicas cada vez
mais inclusivas em
consonância com as
necessidades educacionais
de cada grupo. A atuação
coordenada para uma
trajetória escolar harmônica
— independentemente dos
fatores condicionantes —
poderá ocorrer
contemplando todos os
estudantes do território
brasileiro.
p. 36

Considerações ﬁnais: urgência de aprovação frente
aos desaﬁos educacionais

01 •

Sem uma estrutura sistêmica, estamos ampliando, no longo prazo, a desigualdade
educacional no Brasil. É preciso instituir o SNE para pactuação de soluções e alternativas em
colaboração.

02 •

O propósito do SNE é único e objetivo: garantir uma trajetória escolar harmônica para todos
os estudantes, a partir da cooperação efetiva entre os entes e demais atores educacionais,
com políticas pactuadas e voltadas à redução das desigualdades territoriais.

(...) estabelecer uma política de governança é o principal ponto de partida: o Sistema é necessário
para a redução de assimetrias que são próprias do federalismo brasileiro (...) é imperativo colocar a
coordenação entre União, Estados e municípios como premissa para o desenvolvimento de políticas
educacionais mais eﬁcientes e assertivas… p. 38

Estratégias de disseminação
➔ SNEemPauta: manutenção, adição de novas abas e do posicionamento SNE.
➔ Série #ColaboraExplica o SNE: 10 cards temáticos, perspectiva sem SNE e como passa a
ser com o Sistema.
➔ Vídeos pílula Explicando o SNE: 1. Poder público; 2. Educadores; e 3. Comunidade
escolar.
➔ Versão executiva do posicionamento para circulação (documento e apresentação).

Como apoiar?
➔ Adoção do documento enquanto referência sobre o Sistema Nacional de Educação.
➔ Formação interna das equipes das organizações para narrativa consensual sobre SNE.
➔ Utilização do material nas estratégias de comunicação sobre SNE.
➔ Divulgação do SNEemPauta.
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