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O Brasil é um país territorialmente extenso e diverso, culturalmente 
complexo e multiétnico. Com isso, o desenvolvimento de políticas 

públicas para garantir os direitos básicos da população varia no territó-
rio de acordo com as tradições já estabelecidas, capacidades estatais 
e disponibilidade de recursos. Tendo isso em vista, países federativos, 
como o Brasil, geralmente instituem sistemas de políticas públicas. Isto 
é, estruturas sistêmicas voltadas à cooperação e articulação entre os 
diferentes atores para que estes venham a promover políticas públicas 
mais equânimes, que alcancem todo o território nacional. Além disso, 
os sistemas instituem espaços de diálogo para pactuação das deci-
sões, as chamadas comissões intergestoras, estruturas basilares para 
assegurar a cooperação e a maior efetividade das políticas no país.

A educação, diferentemente de outras políticas setoriais (como a saúde, 
com o Sistema Único de Saúde, e a assistência social, com o Sistema 
Único de Assistência Social) conta com sistemas locais de redes edu-
cacionais, que conduzem a política educacional conforme as deman-
das específicas de cada localidade, mas não conta com um sistema 
em nível nacional, ou seja, ainda não instituímos um Sistema Nacional 
de Educação. O SNE atuaria como um sistema de sistemas, reunindo e 
coordenando em um ambiente comum de diálogo todos os sistemas de 
ensino e articulando os diferentes níveis, contribuindo para uma gestão 
mais eficiente da política educacional em todo o Brasil, com equidade 
de oportunidades de acesso e permanência estudantil.

SISTEMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS:  
POR QUE SÃO IMPORTANTES NO BRASIL? 
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Há três momentos de discussão do Sistema Nacional de Educação no contexto brasileiro:
1] contexto pré-constitucional: marcado por instabilidade política e ausência de estruturas democráticas;
2] redemocratização pós-88: consolidação legal e normativa da política educacional;
3] amadurecimento e qualificação da discussão em diferentes espaços: executivo, legislativo e sociedade civil.
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DIMENSÃO FEDERATIVA: atribuições dos entes federados e a importância das comissões intergestoras
Há uma evidente sobreposição de atribuições na política educacional. O Brasil é o único país federativo no 
mundo que tem duplicidade de redes, ou seja, que funcionam no mesmo território — inclusive atendendo  
ao mesmo nível de ensino — os sistemas estaduais e sistemas municipais de ensino. Por exemplo, a oferta 
do ensino fundamental, constitucionalmente, é responsabilidade dos municípios, mas pode ser compar-
tilhada com os Estados. Porém, por vezes, isso gera distorções e ineficiências na execução das políticas 
educacionais. Nesse sentido, uma das premissas do SNE é a instituição de espaços dedicados à pactuação,  
onde União e entes subnacionais poderão, em comum acordo, estabelecer como se dará a atuação coope-
rativa na oferta das políticas educacionais.

DIMENSÃO COLABORATIVA: indução de boas práticas e troca de experiências
A instituição do regime de colaboração trouxe avanços importantes para a educação em nível subnacio-
nal. Apesar da pouca clareza quanto à efetivação do conceito, alguns Estados e municípios estabeleceram 
políticas de colaboração que se mostram um prelúdio de boa governança e de estrutura sistêmica pela 
implementação de programas e ações em seu território. Apesar dos avanços do regime de colaboração,  
o cenário educacional ainda é marcado por fortes desigualdades. Grande parte das iniciativas subnacio-
nais não surgiu a partir da indução nacional, tendo sido estruturadas em razão de sua trajetória histórica  
e política ou inspiradas em casos de sucesso. 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. 

DIMENSÃO NORMATIVA: papel dos conselhos e coesão normativa
Os conselhos de educação são órgãos normativos fundamentais na interpretação da legislação educacional 
e na aplicação de normas complementares para a política educacional. Exercem funções de acompanhamen-
to e controle social, contribuindo para a efetivação da participação social na formulação e consolidação das 
políticas e respondendo ao surgimento de demandas educacionais. Portanto, desempenham um papel não 
só representativo, mas também participativo. Em um Sistema Nacional de Educação, os conselhos de edu-
cação permanecem em sua importante função  representativa, atuando no assessoramento às decisões dos 
executivos e na emissão de diretrizes e normativas nacionais para a educação básica. É importante destacar 
que o SNE não propõe alteração no que diz respeito às atribuições e composição dos órgãos normativos.

DIMENSÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA: participação e controle social no Sistema Nacional de Educação
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. Para atingir essa 
premissa, o SNE pode estabelecer — e fortalecer ainda mais — os canais de diálogo com a sociedade civil, com os 
conselhos de acompanhamento das políticas educacionais, com os fóruns educacionais e as conferências nacio-
nais e subnacionais de educação ou com a participação de entidades representativas da comunidade educacional. 

DIMENSÃO FINANCEIRA: eficiência de recursos e qualidade da educação
A aprovação da Emenda Constitucional Nº 108/2020, que estabelece o Novo Fundeb, condiciona também 
outras pautas de indução financeira, como as novas regras de distribuição do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) e a contribuição da União por meio do Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR) 
aos resultados referentes ao regime de colaboração, o que reforça o caráter estruturante e de implementação 
progressiva na agenda para o desenvolvimento educacional do país. Alcançar mais qualidade com equidade 
requer coordenação e pactuação. Mais do que isso, é um imperativo para a redução das desigualdades edu-
cacionais no país. 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 melho-
res condições para garantir acesso e permanência estudantil.

QUESTÕES FEDERATIVAS ESTRUTURANTES  
DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO



DIMENSÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA: conjunto de elementos de gestão
A instituição do SNE vai proporcionar uma melhor gestão dos programas educacionais e ações já existen-
tes na medida em que visa, para além da eficiência na utilização dos recursos financeiros, gerar melhores 
condições de oferta educacional aos estudantes. Questões como alimentação, transporte, calendário es-
colar e infraestrutura são determinantes na trajetória escolar e podem moldar, em grande medida, a quali-
dade da educação que os estudantes recebem em seu ambiente escolar. A regulamentação 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.

DIMENSÃO CURRICULAR: diretrizes para a construção de currículos
A implementação das diretrizes e bases nacionais é uma das principais pautas que demandam colaboração na 
educação atualmente, uma vez que a definição de parâmetros educacionais para todo o território nacional só é 
possível mediante uma construção coletiva e pactuada. Na ausência de um Sistema Nacional de Educação, a 
instituição das diretrizes curriculares passa por constantes períodos de reconstrução em espaços não institu-
cionalizados, resultando em inconstâncias no processo. As comissões intergestoras previstas pelo SNE atuam 
no sentido de manter a continuidade das políticas educacionais e reunir esse acúmulo de conhecimento gerado 
a partir das implementações anteriores, contemplando todos os atores envolvidos e gerando mais eficiência.

DIMENSÃO DE AVALIAÇÃO: as avaliações educacionais no SNE
Apesar de realizados em períodos divergentes, os sistemas de avaliação têm o mesmo objetivo: verificar os in-
dicadores educacionais para melhorar o desempenho educacional e apoiar o gestor público em suas decisões,  
orientando a ação supletiva, de modo a garantir que nenhuma rede de ensino fique abaixo das condições mí-
nimas nacionalmente definidas. Por isso o SNE é importante, pois permitirá estabelecer sistemas de avaliação 
colaborativos, otimizando os critérios de avaliação e o emprego de recursos financeiros. Como fazer isso?  
Definindo padrões mínimos a serem nacionalmente pactuados e que orientem a oferta educacional e sua 
avaliação, o que será possível a partir das comissões intergestoras.

DIMENSÃO DA DOCÊNCIA E OUTRAS CARREIRAS: valorização docente e dos demais profissionais da educação
Existem muitos desafios que permeiam a discussão sobre valorização dos profissionais da educação no Brasil, 
uma vez que eles atuam em todos os entes federados e níveis de ensino, e sua trajetória profissional difere de acordo 
com a esfera administrativa na qual se encontram. Questões como formação docente inicial e continuada, remune-
ração e planos de carreira oscilam entre municípios e Estados, reproduzindo e perpetuando desigualdades no sis-
tema educacional. Para superar esse quadro, é necessário gerir a política educacional a partir de uma base comum,  
de modo coordenado, considerando a carreira do professor como um todo: desde a formação inicial até os planos de 
carreira, de modo a valorizar a categoria e proporcionar a melhoria efetiva do sistema educacional. Nesse contexto, 
SNE é fundamental 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.

DIMENSÃO SOCIOTERRITORIAL: diversidades e especificidades socioterritoriais no SNE
Os contextos e desafios locais são transversais aos municípios que compõem um mesmo território, e a busca 
por soluções pode ser mais eficiente quando operada de maneira cooperativa. Populações indígenas, quilom-
bolas, ribeirinhas e migrantes se originam em regiões integradas (instituídas em territórios etnoeducacionais 
ou não), de modo que a oferta de serviços deve ser coordenada entre todos os entes federados. Mesmo na 
oferta de modalidades de ensino regular, o Brasil se mostra extremamente diverso nas demandas que pautam 
a política educacional. O local onde os alunos estudam impacta diretamente na qualidade da educação que 
vão receber; e, para além do local onde os estudantes nascem, outros fatores como gênero e raça também in-
fluenciam sua trajetória escolar. Além de maior pactuação, 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 — independente-
mente dos fatores condicionantes — poderá ocorrer contemplando todos os estudantes do território brasileiro.

QUESTÕES EDUCACIONAIS ESTRUTURANTES: O ESTUDANTE 
COMO FOCO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO



CONSIDERAÇÕES FINAIS: URGÊNCIA DE APROVAÇÃO  
FRENTE AOS DESAFIOS EDUCACIONAIS

O Sistema Nacional de Educação é medida urgente para lidar com a 
desigualdade educacional e melhorar, substantivamente, a qualidade 
da educação básica. Apesar de muitos de seus elementos apresenta-
rem um tom administrativo, é importante ressaltar que o seu propósi-
to é único e objetivo: melhorar a educação em todos os níveis e reduzir 
as desigualdades educacionais a partir de uma perspectiva estrutu-
rante, tendo a cooperação entre os entes federativos como princípio 
basilar. O foco do SNE é o estudante. 

Em um país tão diverso como o Brasil, a cooperação deve ser o prin-
cipal método de trabalho em qualquer instância. Sem uma coorde-
nação interfederativa, não será possível alcançar melhores resulta-
dos e potencializar as boas práticas em nosso território. Para isso, 
estabelecer uma política de governança é o principal ponto de par-
tida: o Sistema é necessário para a redução de assimetrias que são 
próprias do federalismo brasileiro, agravadas pelas desigualdades 
sociais e econômicas históricas no Brasil. Do contrário, sem uma 
estrutura sistêmica estamos ampliando, no longo prazo, a desigual-
dade educacional no Brasil.

Insistimos que a presença de longa data do Sistema na agenda edu-
cacional, em diferentes espaços, reforça sua centralidade e que a situ-
ação do enfrentamento da pandemia na educação apenas sublinhou 
sua urgência. Especialmente no momento atual de desafios pandê-
micos para a educação, é imperativo colocar a coordenação entre 
União, Estados e municípios como premissa para o desenvolvimen-
to de políticas educacionais mais eficientes e assertivas, que visem 
principalmente amenizar as desigualdades e impactos negativos do 
fechamento das escolas. 

Para além dos entes, destaca-se ainda a necessidade de estabelecer um  
pacto coletivo em prol do Sistema. Atualmente, sua preeminente discus- 
são no Congresso Nacional e nos demais espaços da sociedade civil  
é apenas um primeiro passo de uma longa jornada de cooperação e  
diálogo permanente. O Sistema deve ser uma pauta de todos: pela  
regulamentação e implementação do Sistema Nacional de Educação!
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