SALA 6 - Sistema Nacional de Educação (SNE) e políticas intersetoriais
EIXO 3 - I - O PNE 2024-2034 na articulação do Sistema Nacional de Educação (SNE):
instituição, democratização, cooperação federativa, regime de colaboração, parcerias
público-privadas, avaliação e regulação da educação.
EIXO 3 - II - O PNE 2024-2034, políticas intersetoriais de desenvolvimento, educação,
cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação.
EIXO 3. Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em construção
I. O PNE 2024-2034 na articulação do Sistema Nacional de Educação:
instituição, democratização, cooperação federativa, regime de colaboração,
parcerias público-privadas, avaliação e regulação da Educação
Importância da instituição do Sistema Nacional de Educação (SNE)
1
O SNE é mecanismo importante na arquitetura educacional de uma Federação, pois
estabelece a forma e os caminhos por meio dos quais será possível integrar, articular e
organizar a Educação nacional, a partir de entes autônomos, que compartilham diferentes
responsabilidades e recursos financeiros e de pessoal bastante distintos. Há uma série de
países que utilizam esse modelo, dentre os quais podemos citar Alemanha, Austrália,
Estados Unidos e México.
O SNE é ainda, no contexto brasileiro, fator essencial para que se superem as tremendas
desigualdades, na área da educação, constituindo-se como o
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“aperfeiçoamento na organização da educação nacional, sustentada por um pacto
federativo construído de forma democrática e inscrito em um conjunto de leis nacionais,
capazes de orientar cada sistema ou rede de ensino, para que o direito constitucional
inalienável seja garantido, com equidade, a cada cidadão brasileiro”⁴³.[1]
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Trata-se, assim, de ferramenta essencial para que se cumpra em plenitude o
compromisso com o direito à Educação a que todos os brasileiros fazem jus, conforme art.
205 da Constituição Federal (CF). A CF também é cristalina ao determinar no caput do art.
211, que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de
colaboração seus sistemas de ensino”. O §4º do referido dispositivo, por sua vez, reitera
essa diretriz, detalhando que os entes federados deverão definir formas de colaboração, de
modo a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório.
Estruturá-lo em lei complementar é também dar cumprimento adicional ao art.23, parágrafo
único, da CF, que estabelece que leis complementares deverão fixar normas para a
cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Vale lembrar também que
o art. 214 da Carta Magna cita explicitamente a existência do SNE, ao propor que o Plano
Nacional de Educação (PNE) deverá ter duração decenal, com o objetivo de articular o
Sistema Nacional de Educação, em regime de colaboração, e que a Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014, que instituiu o atual PNE 2014-2024, previa, no art. 13, a instituição do SNE
até 2016.
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Há, portanto, diretrizes constitucionais e legais para que se estabeleça no País uma
estrutura que dinamize os sistemas já existentes, nos âmbitos estadual e municipal, e que

realize a costura institucional necessária para que os entes federados não somente
cooperem entre si, mas efetivamente colaborem e atuem de forma sinérgica, em
direção à inclusão, à equidade e à qualidade do ensino oferecido para todos os estudantes
brasileiros. Trata-se, assim, de finalmente dar cumprimento à visão expressa em 1932 no
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova⁴⁴:
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a unidade educativa – essa obra imensa que a União terá de realizar
sob pena de perecer como nacionalidade, se manifestará então como uma
força viva, um espírito comum, um estado de ânimo nacional, nesse regime
livre de intercâmbio, solidariedade e cooperação, que (...) abrirá margem a
uma sucessão ininterrupta de esforços fecundos em criações e iniciativas.
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É a consagração da visão sistêmica, da visão do todo, onde todos os parceiros se
articulam horizontalmente, isto é, não há hierarquia, de forma a efetivar pedagogicamente o
princípio da continuidade no processo ensino aprendizagem, desde a educação infantil até
o ensino superior.
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Cumpre acrescentar que em vários momentos, durante o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, gestores e especialistas em educação têm se feito uma pergunta
bastante pertinente, ainda que, em certa medida, desoladora: se o SNE já estivesse
implantado no Brasil, as dificuldades e os desafios de garantir conectividade e qualidade do
ensino seriam menos complicados de serem enfrentadas? A resposta mais comum é sim, o
Sistema faria muita diferença não somente em situações corriqueiras, mas também nesses
momentos complexos e disruptivos.
Princípios para implementação do SNE
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O princípio basilar para a implementação bem-sucedida do SNE é o da gestão
democrática da escola pública. Não se concebe a construção de um sistema efetivamente
robusto e sólido sem que se considerem as diferentes instâncias e fóruns de atuação no
âmbito educacional. É preciso, assim, que as comissões tripartites e as comissões bipartites
realmente representem os envolvidos. Mais que isso, é preciso que essas comissões sejam
norteadas pela preocupação em propor e definir parâmetros que efetivamente façam
sentido para os entes e sistemas que estão na ponta e, mais importante ainda, estejam
articuladas às necessidades mais prementes das escolas e dos estudantes.
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Ainda nesse sentido, é preciso articular a atuação dessas comissões à do Conselho
Nacional de Educação (CNE) e às dos respectivos conselhos estaduais e municipais, bem
como com todos os elementos que compõem o SNE, a partir do diálogo constante. Vale
lembrar, ainda, a importância de se abrirem veredas entre as diferentes áreas de atuação
junto a crianças e adolescentes, tema que, em função de sua importância, será
desenvolvido em seção específica deste texto.
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Também em seção específica, abordaremos a questão do financiamento do
Sistema. Trata-se de aspecto fundante, pois toda a arquitetura proposta passa pelo desafio
dos recursos financeiros, por meio dos quais será possível, em todo o País, assegurar
infraestrutura adequada para atendimento aos estudantes e valorização dos profissionais da
educação, com garantia de formação inicial e continuada, articulada às demandas
contemporâneas e de planos de carreira adequados, que cumpram as diretrizes da Lei nº
11.738, de 7 de julho de 2008, que instituiu Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para
os profissionais do magistério da Educação básica.
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Nesse contexto, a possibilidade de atuação sinérgica entre os entes, por meio de
pactuação acerca de parâmetros de infraestrutura e de aprendizagem, é fundamental. Para
essa atuação sinérgica e colaborativa, é possível, respeitadas as autonomias e os limites
legais, incrementar as formas já existentes de colaboração, tais como os convênios, as
adesões, os consórcios e os acordos. Assim, por exemplo, cidades limítrofes poderão se
unir, a partir de definições que otimizem espaço, tempo e recursos, para fazer o transporte
escolar de forma integrada, ou compartilhar ambientes de aprendizagem. Há, enfim, um
universo enorme de conquistas possíveis a partir da instauração efetiva do SNE, que
incluem até mesmo parcerias público-privadas, que já acontecem em algumas localidades,
mas que, se bem entendidas e estruturadas, sem desresponsabilização do setor público,
podem contribuir de forma bastante consistente para, por exemplo, universalizar a
Educação infantil no País.
Aspectos da avaliação e da regulação da Educação no SNE
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O SNE deve estar estruturado a partir de parâmetros consistentes de aferição da
qualidade da oferta e do alcance da implementação de programas, projetos e ações,
incluindo aspectos como infraestrutura, gestão escolar, perfil dos estudantes e dos
profissionais da Educação e aprendizagem dos alunos (e da própria instituição). Esses
dados são fundamentais para que se construam leituras adequadas acerca dos cenários e
se possam fazer eventuais ajustes nos rumos e na atuação dos atores envolvidos. Os
resultados das avaliações são importantes também para fazer com que se façam valer os
mecanismos supletivos e redistributivos, tanto na esfera financeira quanto na esfera técnica.
Em outras palavras, não se faz política pública sem avaliação – e isso não é diferente no
âmbito do SNE.
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A avaliação e a regulação são, assim, a espinha dorsal do SNE, entendidas não
como atividade pro forma, mas como verdadeiro armazém vivo e dinâmico de dados,
informações e análises úteis para os gestores em todas as instâncias, mormente no âmbito
da comissão tripartite (nacional) e das comissões bipartites (estaduais).
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Nesse contexto, destacamos a importância do sistema nacional de avaliação da
Educação básica que, no âmbito do SNE aprovado, deve ser construído por meio da
orquestração entre sistemas de ensino públicos e privados, de todos os entes federados, a
fim de constituir e acompanhar uma linha histórica que efetivamente funcione como
provedora de subsídios consistentes para a formulação de políticas públicas. Vale lembrar,
nesse aspecto, a importância de aproveitar e integrar os sistemas de avaliação próprios, já
desenvolvidos pelos sistemas de ensino, a fim de efetuar a articulação metodológica
necessária e a consequente potencialização da análise dos resultados.
Articulação entre SNE e PNE 2024-2034
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O próximo PNE será estratégico, no contexto da implementação plena do Sistema
Nacional de Educação que finalmente emerge. É no âmbito do novo PNE que se
estabelecerão metas e estratégias que tornarão possível promover o funcionamento
adequado das instâncias de pactuação, a articulação entre realidades distintas e
parâmetros de equidade e respeito à diversidade e as necessárias adaptações entre
modelos já existentes e novos formatos propostos. É no campo do PNE, portanto, que o
SNE ganhará materialidade, com a concretização das eventuais inovações, considerando
sempre as diferentes desigualdades que assolam o País.
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É na arena do PNE 2024-2034 que deverão estar inscritas as metas e as estratégias
capazes de dar corpo ao SNE, trazendo-o para o “chão” dos sistemas de ensino e das
escolas, “traduzindo-o” em termos de funcionalidade e alcance e promovendo seu
equacionamento em relação aos aspectos práticos, cotidianos e tático-operacionais. Dentre
esses aspectos, podemos citar a valorização e a formação de profissionais da Educação; a
assistência técnica e financeira para a gestão dos sistemas educacionais; o
compartilhamento e a difusão de boas práticas pedagógicas; a definição de bases
curriculares vivas e sintonizadas com as demandas da contemporaneidade; e a
dinamização dos programas suplementares.
II. O PNE 2024-2034, políticas intersetoriais de desenvolvimento e Educação:
cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação
Políticas Educacionais, intersetorialidade e desenvolvimento territorial e local
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O desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jovens não pode ser
enfrentado sem um trabalho articulado de atores sociais e institucionais, ou seja, entre as
pessoas, instituições e políticas que constituem a vida dos estados, municípios e
comunidades.
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É o diálogo entre esses diversos setores que permite construir um conjunto de ações
integradas, capazes de responder com maior eficiência aos desafios propostos pela
educação integral⁴⁵.
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No Brasil, as políticas públicas, inclusive as educacionais, vêm se
responsabilizando, cada vez mais, pela proposição e fortalecimento de ações (planos,
programas e projetos) que possibilitem melhorias nas condições de vida das populações.
Como consequência das reivindicações e lutas sociais, ampliou-se o entendimento sobre a
necessidade de articulações das esferas políticas, econômicas, educacionais e sociais,
fundamentadas na busca da sustentabilidade ambiental,qualidade de vida e democracia
social como forma de estimular o desenvolvimento local. Trata-se da busca de sinergias,
que pressupõem a “[...] participação da sociedade nos processos decisórios, a
democratização das informações e do acesso aos bens e serviços públicos, o resgate da
autonomia e da identidade local”, bem como a implementação de programas intersetoriais,
que visem ao atendimento do indivíduo em todas as dimensões: políticas, econômicas,
sociais, culturais, tecnológicas e outras (Senhoras, 2007, p. 14).⁴⁶
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Ademais, Dowbor (2006, p. 1) argumenta que “[...] os alunos, além do currículo
tradicional, devem conhecer e compreender a realidade onde vivem e onde serão
chamados a participarem como cidadãos e como profissionais”. Nessa direção, a ideia de
educação para o desenvolvimento local tem ganhado maior destaque e importância no
cenário das políticas públicas sustentadas pelo princípio da intersetorialidade. São
considerados mecanismos fundamentais da construção de estratégias educacionais
democráticas e de emancipação do aluno, envolvendo a participação da comunidade e dos
sujeitos sociais, no processo de promoção do desenvolvimento local.⁴⁷
Resgatando os documentos das CONAEs de 2010, 2014
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Desde o início da publicação dos primeiros documentos das CONAEs (2010, 2014 e
2018), são aprovadas propostas e estratégias de responsabilidade compartilhada entre
União, DF, Estados, Municípios; uma delas, que diz respeito a este eixo de discussão da

CONAE 2022, é “Garantir serviços de apoio e orientação aos estudantes, com o
fortalecimento de políticas intersetoriais de saúde, assistência e outros, para que, de forma
articulada, assegurem à comunidade escolar os direitos e serviços da rede de proteção”⁴⁸
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Evocando alguns trechos do Documento Base Relatório Final da CONAE de 2018,
no seu “EIXO V - Planos decenais, SNE e Educação e Diversidade: Democratização,
Direitos Humanos, justiça social e inclusão”, podemos encontrar referências sobre ações e
uma importante discussão para embasar a importância e o papel das políticas de educação
e intersetorialidade; por conseguinte, valoriza-se a existência de um Sistema Nacional de
Educação (SNE):
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Se o Brasil agregasse, articulasse e implantasse políticas
intersetoriais envolvendo as instâncias municipais, estaduais e federais com
todos os documentos normativos, legislações, orientações, diretrizes
curriculares, resoluções, pareceres, planos, projetos, pesquisas e
publicações educacionais, dos movimentos sociais, dos formuladores de
políticas educacionais e dos pesquisadores e pesquisadoras que tematizam
e defendem a articulação entre diversidade, direitos humanos, justiça social
e inclusão na construção do SNE, com recursos necessários e suficientes
para garantir a materialização das políticas, talvez ele se tornaria um dos
países com a políticas sociais e educacionais mais exemplares. Mas as
coisas não são tão simples assim. A política e a educação emancipatórias
são campos de discussões, de disputas e de lutas onde as unidades
escolares devem garantir o protagonismo discentes nos colegiados,
conselhos e assembleias. Essa discussão deve ser inserida no cotidiano
escolar e na sociedade para que os direitos sejam garantidos nas suas
especificidades. Neste sentido percebe-se que o conteúdo de todos estes
documentos nem sempre são conhecidos pelos atores em todas as esferas
do processo educacional, fazendo-se necessária a efetivação de políticas
educacionais de formação inicial e continuada que repercutam no cotidiano
das escolas e, por conseguinte, nos espaços em que se estabelecem as
relações sociais⁴⁹ (Brasil, 2018, pág. 110).
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Ainda, vale resgatar alguns trechos do Documento-Final da Conferência Nacional de
Educação (CONAE) de 2014, que traz, no seu "EIXO II - Educação e Diversidade: Justiça
Social, Inclusão e Direitos Humanos", as seguintes reflexões:
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A implementação de políticas públicas que garantam o direito à
diversidade em articulação com a justiça social, a inclusão e os direitos
humanos e linguísticos demanda a realização e implementação de políticas
setoriais e intersetoriais: educação, trabalho, saúde, cultura, ciência e
tecnologia, moradia, terra, território, previdência social, planejamento, dentre
outros. Requer, portanto, o diálogo com os movimentos sociais e
organizações da sociedade civil, protagonistas das lutas pela garantia da
igualdade social, singularidade linguística dos(as) surdos(as) e valorização
da diversidade. Essa implementação deve ocorrer desde a primeira etapa da
educação básica (Brasil, 2014, pág.32).⁵⁰
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Ainda no mesmo texto do Documento-Final da CONAE de 2014, em seu “EIXO III Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: Cultura, Ciência, Tecnologia, Saúde,
Meio Ambiente”, foram apresentadas proposições e estratégias indicando as
responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e
colaborativas entre os entes federados (União, Estados, DF e Municípios), tendo por
princípios a garantia da participação popular, a cooperação federativa e o regime de
colaboração, conforme texto que se segue:
27

A proposição e materialização de uma política nacional de
educação, no âmbito de um SNE, implicam compreender e articular as
políticas de trabalho, educação e desenvolvimento sustentável, assim como
suas interfaces com os atuais contextos, processos e ações do Estado e da
sociedade civil organizada nas áreas de cultura, ciência e tecnologia, meio
ambiente, desporto e saúde”⁵¹ (Brasil, 2014, pág.51).

28

Finalmente, a mudança social e o desenvolvimento sustentável
implicam, ainda, políticas públicas capazes de:
a) avançar na articulação das políticas setoriais e intersetoriais no
âmbito da educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, saúde e meio
ambiente;
b) compreender trabalho, educação, diversidade cultural, ética e
meio ambiente como eixos estruturantes do desenvolvimento sustentável;
c) ampliar o debate e as ações para a ampliação da saúde de
estudantes e profissionais da educação e a melhoria das condições de
trabalho e desenvolvimento profissional;
d) respeitar a diversidade cultural e a biodiversidade nas políticas
públicas de educação, saúde, cultura e trabalho⁵² (Brasil, 2014, pág.54).
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Ainda no documento Base Relatório Final da CONAE 2018, encontramos um trecho
importante do texto, que propõe:
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Para a superação da situação em que nos encontramos, é
necessário que haja o engajamento efetivo do Estado e da
sociedade na resolução do problema. As desigualdades em nosso
país potencializam esse desafio. Para reverter esse quadro é
fundamental a instituição do SNE e a materialização dos Planos de
educação, por meio de processos participativos, valorização dos
conselheiros na participação de uma fiscalização mais atuante,
envolvendo os sistemas de ensino, fóruns, conselhos e setores e
segmentos da sociedade, inclusive como representantes de
estudantes e do conjunto da comunidade escolar, com políticas de
Estado que sejam efetivamente assumidos e concretizados como
tal⁵³ (Brasil, 2018, pág. 129).
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Concluindo, então, a contribuição a este texto, no item “II. O PNE 2024-2034,
políticas intersetoriais de desenvolvimento e Educação: cultura, ciência, trabalho, meio
ambiente, saúde, tecnologia e inovação”, vale citar um trecho de um texto sobre a
intersetorialidade da educação integral e o conceito de educação integral, que deverão
fundamentar o SNE, como se segue:
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Por fim, a intersetorialidade na Educação Integral articula
pessoas, organizações e instituições com o objetivo de compartilhar
causas, projetos de modo igualitário, democrático e solidário. Ela
instaura uma forma de organização baseada na colaboração e na
divisão de responsabilidades e competências, uma nova articulação
política que prevê uma aliança estratégica entre os atores sociais
(pessoas) e forças (instituições).⁵⁴
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A Educação Integral é uma concepção que compreende que a educação deve
garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física,
emocional, social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças,
jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais.⁵⁵
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