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O Movimento Colabora Educação tem muito orgulho de

Defendemos junto ao Congresso e ao CNE um Sistema

chegar ao fim de mais um ano de atuação com a certeza

Nacional de Educação que possibilite uma coordenação

de que está no caminho certo, contribuindo cada vez mais

interfederativa realmente eficaz e que entregue uma

para o fortalecimento da governança federativa no âmbito

educação mais equanime, fortalecemos o debate sobre o

educacional.

regime de colaboração com a sistematização de experiências
e práticas exitosas em diversos Estados brasileiros e

Ao longo dos últimos três anos, conseguimos preencher

contribuímos para a qualificação do debate sobre Arranjos de

um espaço importante de discussões sobre o tema entre

Desenvolvimento da Educação (ADE), Câmaras Técnicas de

os diversos atores envolvidos – gestores federais, estaduais

Consórcios - e outras formas de colaboração entre municípios

e municipais, congressistas e profissionais do legislativo,

- como formas de fortalecer a gestão municipal da educação

lideranças de MEC, CNE, Consed e Undime, acadêmicos

e seus gestores por meio do trabalho articulação entre os

e especialistas em educação, profissionais de órgãos

municípios e Câmaras Técnicas de Educação em Consórcios

de controle e do terceiro setor –, a partir da produção

que fortalecem os Municípios por meio da colaboração

de conhecimento e sua disseminação, da articulação e

intermunicipal.

mobilização desses atores e do apoio técnico a iniciativas
nas três esferas de governo.

Seguimos no empenho de concentrar os esforços de
organizações da sociedade civil em torno do tema,
com o objetivo final de melhorar a educação pública
brasileira e as condições de aprendizagem para todas as
crianças, adolescentes e jovens do país, e ficamos felizes
em compartilhar neste relatório os principais avanços e
resultados alcançados em nossa jornada.
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*MEC - Ministério da Educação 						

CNE - Conselho Nacional de Educação

Consed - Conselho Nacional de Secretários de Educação 		

Undime - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

Equipe Movimento Colabora Educação
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NOSSA HISTÓRIA
O Movimento Colabora Educação e o avanço da pauta regime de colaboração no Brasil
Em 2016, nos encontros para a reformulação do Grupo

Alguns institutos e fundações que participavam do

Surgia assim o Movimento Colabora Educação, anunciado

Consultivo da Sociedade Civil (ConSOC) do Banco

ConSOC já atuavam em áreas relacionadas ao regime

oficialmente em novembro de 2016, durante evento da Rede de

Interamericano de Desenvolvimento (BID), já se discutia

de colaboração, embora de maneira isolada, e passavam a

Apoio à Educação, organizado pelo Instituto Natura. No mesmo

o regime de colaboração como tema central para o setor

conversar cada vez mais sobre o assunto. Além do próprio

dia, foi apresentado o estudo “Regime de colaboração no Ceará:

educacional brasileiro. As ações em torno do assunto, porém,

BID, Fundação Itaú Social, Fundação Lemann, Instituto

funcionamento, causas do sucesso e alternativas de disseminação

ainda eram bastante dispersas.

Ayrton Senna, Instituto Natura, Instituto Positivo, Instituto

do modelo”, primeira produção no âmbito do Movimento.

Unibanco e Todos Pela Educação – mais tarde, o Instituto
Sabia-se que os desafios da governança federativa entre

Conceição Moura também se juntaria ao grupo.

União, Estados e Municípios no âmbito educacional eram

“O objetivo inicial do Colabora era ser o guardião de pesquisas
como essa. Ainda não tínhamos uma equipe própria, e o Instituto

muitos, diante da falta de articulação e cooperação entre os

Nas mesas de conversas, ficou claro que essas organizações

Natura se comprometeu a manter uma articulação entre essas

entes, da ausência de leis que garantissem essa organização,

tinham uma percepção comum: a necessidade de

pesquisas e estruturar a governança para 2017. Foi, então, que

da sobreposição de funções para planejamento, gestão e

trabalhar em conjunto para fortalecer a governança em

decidiram contratar uma secretaria executiva para assumir a

execução das políticas públicas educacionais, entre outros

nível sistêmico e ampliar a coordenação entre os entes

gestão do projeto de forma mais neutra e ampliar sua atuação”,

fatores. Por outro lado, já surgiam iniciativas promissoras

federativos no âmbito das políticas públicas de educação

conta Guilherme Lacerda, que assumiu como secretário executivo

e indutoras da colaboração, como a instituição de uma

no Brasil – condições necessárias para a melhoria contínua

do Colabora no segundo trimestre de 2017. “O Colabora possui

Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE)

e sustentável dos resultados de aprendizagem no país.

hoje um colegiado funcional formado por nove organizações

no Ministério da Educação, o Plano de Alfabetização na

Essas instituições, que lideravam pesquisas sobre o mesmo

parceiras e mantenedoras, que nos dão apoio técnico, operacional

Idade Certa (PAIC) e os os Arranjos de Desenvolvimento da

tema isoladamente, decidiram então unificar esforços

e financeiro. Este é um projeto inovador, uma vez que há poucas

Educação (ADEs) e as Câmaras Técnicas de Consórcios, que

em prol da pauta.

iniciativas conjuntas no terceiro setor que atuam de forma paritária

A TRAJETÓRIA
DO MOVIMENTO
COLABORA

traziam otimismo sobre a priorização e o avanço desse tema.

2016

e autônoma”, completa.

2017

• Mesa Temática no âmbito do Conselho

• Definição das estratégias de atuação

• Conclusão da obra “Cooperação

Consultivo da Sociedade Civil do BID

do Colabora e implementação de sua

intermunicipal: experiências de ADEs no

governança

Brasil”, em parceria com o Instituto Positivo

colaboração no Ceará, em parceria com o

• Desenvolvimento de pesquisas

• Realização do I Seminário Colabora Educação

Instituto Natura

colaborativas entre institutos e

e eventos de disseminação do tema

• Pesquisa concluída sobre o regime de

fundações parceiras
• Lançamento do Movimento Colabora durante
encontro da Rede de Apoio à Educação

• Sistematização do Pacto pela
Aprendizagem no Espírito Santo (PAES)
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A primeira grande entrega do Movimento foi o I Seminário

Entre os novos desafios identificados no plano estratégico

“Conseguimos avançar bastante nessas f rentes, mas

Colabora Educação, em que foi lançado o livro “Cooperação

do Colabora, estavam o aprofundamento técnico e a

percebemos que trabalhar só com o executivo não era

intermunicipal: experiências de ADEs no Brasil” – publicação

produção de conhecimento por meio da sistematização

suficiente. Há também desafios de legislação e normatização

do Colabora em parceria com o Instituto Positivo. Lá

de experiências existentes – tornando o conteúdo das

que criam desincentivos para a execução das políticas

também foram apresentadas novas pesquisas conjuntas

pesquisas mais prático e criando guias de colaboração

colaborativas. Por isso, reforçamos nossa atuação também

que tratavam do regime de colaboração, com espaço

para os gestores públicos a partir de casos reais de sucesso

junto ao Congresso e ao Conselho Nacional da Educação

para discussões de alto nível entre gestores públicos,

– e a indução de políticas colaborativas entre Estados e

(CNE). Ainda em 2018, montamos grupos táticos de trabalho

organizações do terceiro setor, acadêmicos, especialistas

Municípios a partir da mobilização dos entes federativos e

com especialistas para entender os desafios nesse âmbito e,

e outros atores-chaves da área de educação. “Durante o

de ações de advocacy junto ao MEC, ao Conselho Nacional

em 2019, estivemos próximos da Frente Parlamentar Mista

evento, comprovamos que o regime de colaboração é uma

de Secretários de Educação (Consed) e à União Nacional

da Educação (FPME), a fim de contribuir com a discussão e a

pauta relevante a ponto de justificar uma iniciativa focada

dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

relatoria de dois projetos de lei referentes à implementação

no tema. Se em 2017 conseguimos mudar o patamar do

do Sistema Nacional de Educação (SNE) e ao fortalecimento

debate sobre o assunto, a partir do monitoramento das

dos ADEs”, pontua Guilherme.

pesquisas e da realização do seminário, em 2018 decidimos
ampliar também nosso escopo de atuação”, diz Guilherme.

2018

2019

• Condução de grupo de trabalho de especialistas

• Lançamento da pesquisa “Câmaras Técnicas

• Lançamento do documento “Sistema Nacional de

• Contribuições ao trabalho da FPME no

sobre o Sistema Nacional de Educação

de Educação em Consórcios”, em parceria

Educação e o regime de colaboração entre os

Congresso e à relatoria dos projetos de lei

com a Fundação Itaú Social

entes federados”

referentes à implementação do SNE e ao

• Lançamento da revista “Colaboração”, em

• Realização do II Seminário Colabora Educação e

parceria com o Instituto Positivo

de eventos de disseminação do tema

• Apoio a ações relativas à coordenação entre

• Lançamento do Guia de Regime de Colaboração entre

de eventos e oficinas sobre colaboração

MEC, Estados e Municípios no âmbito do

Estados e Municípios, em parceria com Consed e Undime

intermunicipal

• Compilação de subsídios técnicos para o Educação
Já!, iniciativa coordenada pelo Todos Pela Educação

fortalecimento dos ADEs

• Deliberação sobre a estrutura do Guia de Regime
de Colaboração entre Estados e Municípios
• Articulação política e institucional sobre o tema,

• Apoio à institucionalização da Rede de
Colaboração Intermunicipal e à realização

ProBNCC e da SASE

marcada pela aproximação com MEC, Consed e

• Realização de oficinas sobre o Guia de

Undime

Regime de Colaboração
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POR QUE ESSE TEMA É
RELEVANTE NO BRASIL?
O Brasil é um país marcado por distinções territoriais, socioeconômicas e culturais.
Não surpreende, portanto, sua organização como federação e a descentralização
governamental. A governança interfederativa demanda uma coerente e completa
definição das competências e responsabilidades de cada ente, parcialmente promulgadas
pela Constituição Federal de 1988. Pressupõe, também, a institucionalização de uma
estrutura sistêmica que discipline o relacionamento entre as esferas de governo.

Porém, no âmbito da educação, nossa legislação não garante nem induz a plena
organização entre os entes federados, os Estados não assumem papel de coordenadores
e apoiadores dos seus Municípios, não há uma articulação consolidada entre os

O QUE SIGNIFICA REGIME
DE COLABORAÇÃO?
Regime de colaboração é a expressão que a Constituição brasileira adota para
se referir às formas voluntárias de cooperação entre os entes federados. Há
duas possibilidades para a concretização desse pressuposto constitucional
no campo da educação a partir da atuação dos poderes executivos: a
colaboração entre entes análogos (interestadual ou intermunicipal) ou
entre diferentes entes (cooperação entre União, Estados e Municípios). São
exemplos dessas práticas colaborativas as Câmaras Técnicas de Educação
em Consórcios, os Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADEs) e os
Pactos Nacionais e Estaduais.

8

Municípios, e não existe uma cultura de pactuação instituída no MEC que se traduza
em permanente apoio e incentivo ao regime de colaboração entre os entes federados.

COMO O COLABORA
CONTRIBUI COM A PAUTA?
Diante da insuficiente legislação em torno do regime de colaboração e da reduzida
cooperação entre os entes federados na prática, o Movimento Colabora Educação se
propõe a apoiar atores-chaves a viabilizarem a melhoria da regulamentação – em especial
por meio de uma lei que institua o SNE, defina suas regras, responsabilidades e processos
e busque garantir a promoção de equidade e da qualidade no acesso, permanência
e aprendizagem, observando a heterogeneidade nacional e respeitando limitações e
particularidades locais – e a criação e institucionalização de mecanismos e programas
que incentivem e induzam a cooperação interfederativa.

No cenário almejado pelo Movimento Colabora, todos os atores da educação trabalham
com autonomia e clareza de suas atribuições e responsabilidades, e todas as políticas
públicas são devidamente pactuadas entre os entes federados e os agentes envolvidos.
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O QUE FAZEMOS
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O Movimento Colabora atua pelo fortalecimento da governança federativa da educação básica, tanto no que
diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas em regime de colaboração quanto a melhorias legais e
normativas para o setor.
Para tanto, realiza as seguintes atividades:

Produção de conhecimento
Ações:
Identificar melhorias da governança federativa
e desafios de articulação em âmbito nacional a
serem explorados
Produzir estudos sobre possibilidades de
melhoria legal e normativa da governança
federativa da educação
Sistematizar as melhores práticas existentes
sobre políticas públicas em regime de
colaboração
Articular a produção de conhecimento no
âmbito do Colabora e seus parceiros
Disseminar o conhecimento produzido por
meio de publicações, eventos e reuniões
Conduzir grupos de trabalho e articular
especialistas para aprofundamento de assuntos
relacionados ao regime de colaboração

Produtos:
Sistematização do Pacto pela Aprendizagem no
Espírito Santo (PAES)
Elaboração do Guia de Regime de Colaboração
entre Estados e Municípios no âmbito da Frente de
Trabalho de Regime de Colaboração do Consed
Elaboração da Cartilha de Colaboração
entre Municípios

Coordenação da produção do documento “Sistema
Nacional de Educação e o regime de colaboração
entre os entes federados”, de autoria de Mariza
Abreu e Ricardo Martins
Contribuição técnica para conteúdo de
revistas especializadas

Lançamento de estudos em parceria com
institutos e fundações, como:
“Cooperação intermunicipal: experiências de Arranjos
de Desenvolvimento da Educação” (liderado pelo
Instituto Positivo)
“Câmaras Técnicas de Educação em Consórcios”
(liderado pela Fundação Itaú Social)
“Regime de colaboração na educação: contexto,
processo e lições aprendidas com o desenho e a
implantação do Plano de Ações Articuladas entre o
Ministério da Educação, os Estados e os Municípios”
(liderado pelo BID)
“Revista Colaboração”, de frequencia trimestral
(liderada pelo Instituto Positivo)
“Estudo aplicado sobre os seis fatores de regime de
colaboração” (construído em parceria com Instituto
Natura e Center for Public Impact do BCG)

11

Articulação política
e institucional
Ações:
Multiplicar o impacto do conhecimento
produzido e sistematizado, fazendo adaptações
para melhor apoiar os gestores públicos

Produtos:

Articular e mobilizar atores-chaves para reforçar
a importância do tema

Comunicação frequente com agentes
multiplicadores, como MEC, Consed e secretarias
estaduais de educação, Undime e gestores de ADEs
e Câmaras Técnicas de Educação em Consórcios por
meio da Rede, além de representantes do legislativo
e da sociedade civil

Acompanhar as pautas do legislativo, com o
objetivo de contribuir para a qualificação das
discussões sobre o regime de colaboração

Seminário Colabora Educação, que reúne a
cada dois anos diferentes stakeholders da área
da educação

Realizar ou apoiar eventos para mobilização da
pauta regime de colaboração

Apoio e presença em encontros presenciais e
online para disseminação e discussão sobre temas
relacionados ao regime de colaboração
Elaboração de notas técnicas para subsidiar
discussões sobre o regime de colaboração no âmbito
legislativo, normativo e no executivo federal
Apoio à articulação das instituições com atuação de
regime de colaboração e no âmbito do Educação Já!
Apoio às ações da Frente Parlamentar Mista
da Educação relacionadas aos dois projetos de
lei, referentes à implementação do SNE e ao
fortalecimento dos ADEs, e na realização de
audiências públicas e outros eventos sobre os temas
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Apoio à realização de eventos de seccionais da
Undime, do Consed e parceiros do terceiro setor

Apoio técnico
Ações:

Produtos:

Articular parceiros especializados para o
apoio à implementação de experiências
de colaboração entre entes da federação

Contribuições para a continuidade e o fortalecimento
do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (PAES)
no âmbito da sistematização da política pública

Apoiar tecnicamente ações colaborativas
dos entes federados

Apoio ao MEC em ações do Programa de Apoio à
Implementação da Base Nacional Comum Curricular
(ProBNCC), principalmente por meio de formação de
Articuladores de Regime de Colaboração
Apoio à institucionalização e fortalecimento da Rede
de Colaboração Intermunicipal de Educação

Apoio ao Consed em ações de duas frentes:
Frente de Trabalho de Regime de Colaboração:
sob liderança do Colabora, esta frente contou
com a participação de 11 Estados para revisão da
versão inicial do Guia de Regime de Colaboração
Frente de formação para os novos currículos:
apoio técnico específico sobre o regime de
colaboração para as ações desta frente

13

FRENTES
DE ATUAÇÃO
DO COLABORA
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Frente
intermunicipal
Ações voltadas para a expansão do trabalho colaborativo
intermunicipal. Tem por objetivo fortalecer as gestões
municipais e sua articulação com os demais entes.

Principais atores:
Undime, Confederação Nacional de Municípios, Rede de Colaboração
Intermunicipal em Educação e gestores de ADEs e Câmaras Técnicas de
Educação em Consórcios, representantes do legislativo e da sociedade
civil, além de especialistas em educação.

“A pauta de colaboração intermunicipal ganhou força por ter

“O regime de colaboração é essencial para que os esforços

um peso grande nas discussões sobre o SNE. Identificamos a

para melhorar os resultados na educação pública se somem,

necessidade de fortalecer os Municípios, por meio do apoio a

garantindo que todos tenham o direito de aprender. É trabalhoso,

Arranjos e Câmaras Técnicas de Educação em Consórcios, e nos

exige dedicação, articulação, diálogo e respeito, mas cada vez

aproximamos da Undime, que congrega os dirigentes municipais

mais necessário. Compartilhar e trocar experiências nos faz

de educação nacionalmente. Aos poucos, fomos conceituando

ampliar o campo de visão e pensar em estratégias sob diferentes

o regime de colaboração e oferecendo clareza sobre o tema,

óticas a partir de cada realidade. E o Movimento Colabora tem sido

entre os gestores públicos e também no Congresso. Conseguimos

um ator fundamental ao fomentar discussões acerca do assunto,

desmistificar algumas questões, pois havia certo receio de que

proporcionar momentos para que gestores possam conhecer

as ações pudessem ferir a autonomia dos Municípios. Buscamos

as iniciativas que acontecem no país e elaborar materiais que

demonstrar que, pelo contrário, elas estimulam sua autonomia.”

possam apoiar e orientar esses atores.”

Fernanda Marques, coordenadora de Estratégias Municipais

Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da Undime

do Movimento Colabora
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Frente de
colaboração vertical
Ações voltadas para o fortalecimento e a expansão das

Principais atores:
Consed, secretarias estaduais de educação, MEC,
representantes do legislativo e da sociedade civil, além

iniciativas coordenadas entre MEC, Estados e Municípios.

de especialistas em educação.

“Desde que o Ceará se destacou como referência em regime de

“O regime de colaboração tem como objetivos garantir o

colaboração, com suas escolas da rede municipal despontando

direito de aprender, ensinar e se desenvolver a todos os alunos,

como as melhores do país, muita gente busca entender o que

professores, gestores e comunidade - independentemente do

exatamente deu certo lá, que pode ser aplicado em outros

território, das condições sociais e econômicas e de quaisquer

Estados e Municípios. Daí surgiu a ideia de elaborar um guia

outras diferenças existentes - e promover equidade e qualidade

para a implementação de políticas colaborativas nos moldes de

na educação com foco na aprendizagem na idade certa e no

Estados com experiências exitosas como, além do Ceará, Espírito

desenvolvimento integral das crianças e jovens. O Colabora

Santo, Minas Gerais, Paraíba e Mato Grosso do Sul. O Guia tem

assume o importante papel de potencializar as boas práticas

a intenção de apoiar Estados e Municípios a trabalharem cada

da educação pública brasileira, fortalecendo a articulação entre

vez mais conjuntamente e proliferarem essas boas práticas.”

União, Estados, Municípios e parceiros e apoiando as redes na

Lara Vilela, coordenadora de Estratégias Estaduais do
Movimento Colabora

sua qualificação técnica e pedagógica.”
Márcio Brito, secretário executivo de Cooperação com os
Municípios do Ceará e líder da Frente de Regime de Colaboração
do Consed
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Frente de
normas e legislação

Principais atores:

Ações realizadas tanto no âmbito executivo como legislativo voltadas

Deputados federais (Congresso Nacional), membros do CNE e do MEC,

para o fortalecimento dos marcos legais e normativos que versem

além de especialistas em educação.

sobre a governança federativa da educação, em especial a aprovação
de uma lei que regulamente o Sistema Nacional de Educação.

“O Movimento Colabora tem um papel relevante de chamar

“O regime de colaboração é crucial para promover o direito à

atenção para o tema regime de colaboração, reunir atores

educação, o planejamento integrado, a gestão democrática, a

dispersos para que se sensibilizem e conversem sobre o assunto e

eficiência na captação e na aplicação dos recursos e o incentivo

identificar as divergências para construir consensos e encontrar

à execução de planos intermunicipais de educação. É de suma

soluções. Passadas as discussões sobre o Fundeb e outras

importância que tenhamos uma organização da sociedade

questões de financiamento, essa será uma das grandes pautas

civil que consiga dialogar com as representações do governo

da educação nos próximos anos. É por meio da colaboração

em todos os âmbitos, gestores educacionais e lideranças do

entre os diferentes atores que o financiamento se transforma

setor, para garantir que a prática seja institucionalizada. É uma

em resultados educacionais, pois dá condições para que o

pauta que impacta em outras estritamente relevantes, como

aprendizado ocorra nas salas de aula.”

alfabetização, melhoria da infraestrutura e formação continuada

Idilvan Alencar, deputado federal eleito pelo Ceará e relator
de projeto sobre o SNE

de professores.”
Luísa Canziani, deputada federal eleita pelo Paraná e relatora
de projeto sobre os ADEs
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NOSSOS PARCEIROS
O Movimento Colabora conta com uma governança formada por
nove organizações parceiras e mantenedoras que oferecem apoio
técnico, operacional e financeiro ao Movimento. São elas:
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Fundação Lemann
Fundação Itaú Social
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID)

O Itaú Social existe desde 1993 com o objetivo
de garantir o acesso de crianças e adolescentes
à educação com aprendizagem adequada. Para

O BID trabalha desde 1959 para melhorar a

tanto, desenvolve projetos sociais, fomenta

qualidade de vida na América Latina e no

organizações da sociedade civil e realiza

Caribe por meio de apoio financeiro e técnico

pesquisas e avaliações.

aos países que trabalham para reduzir a pobreza
“A atuação do Itaú Social na temática do
regime de colaboração é de longa data.
Acreditamos que, para garantir uma educação
“O BID tem uma agenda de aumento de

de qualidade e com equidade a todas as crianças,

eficiência e eficácia dos gastos sociais. Os

adolescentes e jovens, é necessário que uma

processos realizados em regime de colaboração

série de estratégias seja realizada por cada ente

tendem a ser mais eficientes e padronizados, e a

federado de forma articulada e coordenada. O

melhorar o nível técnico das secretarias menos

Colabora é um importante articulador dessa

desenvolvidas. Dessa forma, acreditamos que

agenda de colaboração, seja tripartite, bipartite

a cooperação é essencial para a melhoria da

ou na cooperação entre Municípios. A partir

qualidade da educação brasileira. Apoiamos o

da experiência em campo de seus diversos

Movimento Colabora por centralizar esforços para

apoiadores, o Movimento consegue colher lições

aumentar o conhecimento sobre o tema, colocar

aprendidas e boas práticas para qualificar o

as instituições que trabalham no assunto juntas,

debate e trazer visões mais amadurecidas para

em um mesmo lugar, para trocar experiências

reforçar o advocacy do tema.”

e documentar iniciativas já implementadas e
consolidadas no Brasil.”
Ximena Duenas, especialista em educação do
BID no Brasil

e sem fins lucrativos que atua em parceria com
governos e outras entidades da sociedade civil
para melhorar a educação pública brasileira
e apoia pessoas comprometidas em resolver
grandes desafios sociais do país.

“A colaboração entre Estados e Municípios tem

e as desigualdades sociais, especialmente por
meio da educação.

A Fundação Lemann é uma organização familiar

Angela Dannemann, superintendente da
Fundação Itaú Social

se mostrado condição decisiva para garantir
uma educação de qualidade. O alinhamento
efetivo de políticas e práticas otimiza esforços das
secretarias de educação e traz mais coerência
para alunos, professores e gestores. Na Fundação
Lemann, estamos muito comprometidos em
ajudar a BNCC a sair do papel e chegar a todas
as salas de aula. O regime de colaboração já
se mostrou fundamental na primeira etapa
do processo – a construção dos 27 currículos
– e continua sendo agora na formação dos
professores. Por isso, apostamos que um
Movimento como o Colabora, que coloca essa
agenda como prioridade nacional, é muito
importante para o Brasil.”
Camila Pereira, diretora de educação na
Fundação Lemann
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Instituto Natura
Instituto Conceição Moura
Instituto Ayrton Senna

O Instituto Conceição Moura atua junto às

O Instituto Ayrton Senna desenvolve soluções

e a comunidade, desenvolvendo projetos

educacionais, pesquisas e conhecimentos em

sociais nas áreas de educação socioambiental,

pedagogia, gestão educacional, avaliação e

reciclagem, criação e produção de artesanato

articulação, além de estimular o diálogo para

e gestão escolar.

esferas governamentais, instituições privadas

que a causa da educação esteja na pauta dos
“As práticas e meios de regime de colaboração
ainda não são de conhecimento de grande parte
“Parabenizo o Colabora pelo trabalho que vem

dos administradores públicos, e essa questão

fazendo em prol da educação brasileira, em

impacta diretamente a melhoria da qualidade

particular no campo do regime de colaboração. O

do ensino e a redução dos custos no contexto

Instituto Ayrton Senna, entendendo a importância

educacional. O Movimento Colabora é hoje um

do Movimento, apoia seu trabalho desde o

dos principais responsáveis por disseminar o

princípio. Acompanho há mais de dez anos a

tema nas pautas de âmbito federal, estadual e

evolução dos Arranjos de Desenvolvimento da

municipal, oferecendo embasamento técnico e

Educação, e o Colabora me motivou de imediato a

provocando positivamente os atores envolvidos. O

fazer uma segunda relatoria no Conselho Nacional

Instituto Conceição Moura acredita fortemente no

de Educação no campo dos ADEs. Da mesma

regime de colaboração, tendo em vista a escassez

forma, sei que a iniciativa tem reunido outras

do financiamento educacional e da apropriação

entidades e impulsionado ações que contribuem

do conhecimento, e apoia o Colabora por acreditar

para a articulação entre Municípios, Estados e

que suas ações contribuem para impulsionar

governo federal.”

novas estratégias para uma educação de

do Instituto Ayrton Senna

qualidade e justa no Brasil.”
Taciana Moura, presidente do Instituto
Conceição Moura
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pessoas e organizações que fazem parte da
área educacional, a partir do apoio a docentes,
alunos e comunidade escolar em geral, além
de contribuir para o desenvolvimento de um
regime de colaboração de gestão.

“O Instituto Natura apoia o Colabora por
entender que o regime de colaboração

mais diversos setores da sociedade.

Mozart Neves, diretor de articulação e inovação

O Instituto Natura busca o fortalecimento de

precisa ser impulsionado no Brasil. Diversos
atores do terceiro setor já discutiam sobre a
importância do tema, mas não conseguiam
coordenar suas ações. O Movimento vem com
essa missão de articular os diferentes atores,
evitando sobreposição e duplicação de esforços,
e impulsionar as discussões de forma técnica, e
não apenas política. Ao sistematizar e influenciar
o debate sobre o regime de colaboração em
relação ao SNE e produzir conhecimento sobre
o assunto, o Colabora contribui para avanços
da própria agenda do Instituto Natura e do
Educação Já!, pois um de nossos compromissos
prioritários é com a alfabetização.”
David Saad, diretor-presidente do Instituto
Natura

Instituto Positivo
O Instituto Positivo tem como missão atuar em
favor da melhoria da qualidade da educação
pública, por meio do incentivo ao regime
de colaboração, como estratégia para gerar
mudanças sistêmicas, contínuas e que reduzam
a inequidade na educação brasileira.

Instituto Unibanco
Com foco na melhoria dos resultados e na
produção de conhecimento sobre o Ensino
Médio, o Instituto Unibanco dedica-se, desde
1982, a elaborar e implementar soluções de gestão
comprometidas com a capacidade efetiva das
escolas públicas.

Todos Pela Educação
O movimento Todos Pela Educação tem como
missão contribuir para que, até 2030, o país
assegure educação básica pública de qualidade
a todas as crianças e jovens, a partir da produção
de conhecimento, incentivando e qualificando
o debate sobre o tema.

“O trabalho do Instituto Positivo se confunde com
o do Movimento Colabora. Há uma sinergia muito
grande, e a contribuição é recíproca. Trabalhamos
com Arranjos de Desenvolvimento da Educação
há muitos anos, pois acreditamos que a
cooperação entre secretarias municipais contribui
para a melhoria dos indicadores da educação.
Há quatro anos, o tema regime de colaboração
não tinha a relevância que tem hoje no Brasil.
O Movimento conseguiu colocar o assunto em
pauta nacionalmente e mobilizar os principais
atores em torno de uma agenda conciliatória.
Desde 2016, o trabalho do Colabora, junto com
institutos e fundações parceiros, vem ganhando
corpo e impactando positivamente a forma como
a política educacional é executada no país. Isso só
reforça o quanto atuar em conjunto nos fortalece.”
Eliziane Gorniak, diretora executiva do
Instituto Positivo

“O Instituto Unibanco tem a missão de melhorar
a qualidade da educação pública do país a
partir da elaboração e implementação de
soluções de gestão voltadas para a melhoria
dos resultados de aprendizagem dos estudantes.
Para tanto, apostamos numa mentalidade de
gestão integrada e alinhada. Infelizmente, no
Brasil, nosso regime de cooperação ainda é
frágil e pouco estruturado para os desafios que
enfrentamos. Apoiamos o Movimento Colabora
porque ele não só produz conhecimento a partir
de experiências exitosas de colaboração entre
Estados e Municípios, como também dissemina
essa produção, fortalecendo o debate público
e engajando gestores públicos dos diferentes
entes federados.”
Ricardo Henriques, superintendente executivo
do Instituto Unibanco

“Uma melhor coordenação federativa é
essencial para que tenhamos políticas públicas
articuladas entre si, pactuadas entre os atores
envolvidos e coerentes com as necessidades
regionais. Sem isso, continuaremos falhando
frente à nossa realidade: a de um país grande,
federativo e desigual. Um dos caminhos
necessários para o desenvolvimento do regime
de colaboração passa pela melhoria dos nossos
marcos legais. A instituição de um Sistema
Nacional de Educação pode endereçar a falta
de clareza em atribuições dos entes federados
e a pouca pactuação observada na maioria
das políticas públicas. Esse é um dos eixos
do Educação Já! e o trabalho do Movimento
Colabora é essencial para fortalecer essa pauta.”
Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos
Pela Educação
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SEMINÁRIO
COLABORA 2019
Um encontro diverso sobre conquistas e desafios do regime de colaboração no país
Gestores federais, estaduais e municipais,

Durante o evento, foi lançado o Guia de Regime

Os debates foram realizados em duas f rentes:

congressistas e representantes do legislativo,

de Colaboração entre Estados e Municípios,

(i) a organização da educação nacional, junto

lideranças do MEC, CNE, Consed e Undime,

documento produzido por Colabora, Consed e

às possibilidades de aperfeiçoamentos legais e

acadêmicos e especialistas em educação,

Undime, houve discussão em plenária com as

normativos, e (ii) as políticas públicas executadas

profissionais de órgãos de controle e do terceiro

principais instituições sobre temas da governança

por diferentes entes federados que vêm se

setor. Em setembro de 2019, todos esses atores

federativa e foram organizadas oficinas temáticas

fortalecendo no país ao longo dos últimos anos.

se reuniram no II Seminário Colabora Educação

com os participantes.

para discutir o tema regime de colaboração, seus
avanços recentes e principais desafios.
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Principais temas discutidos
durante o evento
1. Normas e legislação
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As atribuições de um SNE e os

Como garantir a eficácia na

desafios à articulação entre os

regulamentação do SNE e a efetiva

entes federados

pactuação entre entes e atores

Os próximos passos da relatoria

A revisão da Resolução

do Projeto de Lei Complementar

do CNE sobre Arranjos de

do SNE

Desenvolvimento da Educação

O papel e as possibilidades do

Apresentação de Projeto de Lei

Congresso e do CNE para a efetivação

que busca instituir legalmente e

do regime de colaboração

fortalecer os ADEs

2. Práticas colaborativas
COLABORAÇÃO VERTICAL (UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS)
A melhoria da aprendizagem por

Apresentação do Guia de Regime de

Troca de boas práticas e

meio do trabalho colaborativo

Colaboração entre Estados e Municípios

elaboração de planos de ação

A centralidade do engajamento político e

O panorama do regime de colaboração nos

o regime de colaboração como centro da

Estados conforme as estruturas do Guia

agenda educacional brasileira

COLABORAÇÃO HORIZONTAL (INTERMUNICIPAL)
Os desafios dos Municípios e a colaboração

Os entraves para a concretização do regime

Posicionamento e debate das

intermunicipal como possibilidade para o

de colaboração e as ações necessárias para

principais instituições envolvidas

fortalecimento dos Municípios

sua superação

com a pauta
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Avanços e resultados do regime de colaboração em 2019

Âmbito legislativo

Âmbito federal

Âmbito Estados-Municípios

A regulamentação de normas de cooperação na

Em escala nacional, o ProBNCC culminou, desde seu

Destacam-se a continuidade de políticas públicas e o

educação é pauta do Congresso e do CNE. Um projeto

lançamento em 2018, na construção articulada entre

estabelecimento de novas experiências em regime de

de lei complementar (PLP 25/2019) à Constituição sobre

secretarias estaduais e seccionais da Undime de

colaboração no âmbito das políticas colaborativas entre Estados

o SNE foi apresentado no início da atual Legislatura

documentos curriculares em todos os Estados brasileiros.

e Municípios. Secretarias vêm lançando políticas de larga escala

pela deputada Professora Dorinha Seabra Rezende e

Este trabalho foi realizado de maneira coordenada por

em colaboração com os Municípios como em Pernambuco e

está hoje sob a relatoria do deputado Idilvan Alencar

MEC, Consed e Undime. Neste ano, o desafio enfrentado

Paraná. De tanta importância quanto o lançamento de novas

– dois projetos de lei tendo sido posteriormente

conjuntamente pelas redes é o de formar os educadores

políticas é a continuidade das já existentes: Espírito Santo,

apresentados e apensados (PLPs 46/2019, de autoria

para esses novos currículos. Outros marcos relevantes

Amapá e Ceará são Estados que mantiveram seus programas

do Deputado Pedro Cunha Lima e 216/2019, de autoria

foram o lançamento em julho de 2019 por MEC, Consed e

e vêm contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre

da Deputada Professora Rosa Neide). Em outra frente,

Undime de um Compromisso Nacional para a Educação

experiências colaborativas.

o fortalecimento legal da cooperação intermunicipal é

Básica e a reinstituição, em outubro, de uma Instância

pauta no Congresso, tendo a deputada Luísa Canziani

Permanente de Negociação e Cooperação composta

como líder da comissão sobre a pauta na FPME. Já a

por essas três insituições.

consolidação normativa dos ADEs vem sendo discutida
no CNE. Concomitantemente, debates e seminários
estão sendo promovidos em comissões específica sobre
os temas no âmbito da FPME e do próprio Conselho
Nacional de Educação.
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Âmbito da cooperação intermunicipal
Ampliam-se os ADEs e as Câmaras Técnicas de Educação em
Consórcios públicos atuantes entre outros modelos. Além da
expansão, a articulação e a troca de experiências entre as iniciativas
vêm demonstrando acelerado progresso, tendo como exemplo a
instituição da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação,
colegiado que busca de articular, apoiar e coordenar ações que
promovam o desenvolvimento de territórios colaborativos.

“O II Seminário do Colabora me mobilizou não só
institucionalmente, mas também pessoalmente.
O Movimento mostrou que é capaz de articular
importantes representantes da área da educação,
trazendo para a discussão atores que ainda
estavam distantes e levantando a bandeira do
regime de colaboração de forma sistemática e

“O regime de colaboração é uma pauta que toca transversalmente vários temas em que outras

menos etérea. Isso tornou mais diverso o olhar

organizações atuam, mas que acabava não sendo a prioridade de nenhuma delas. Ter um

para o tema, além de unificar os esforços de

movimento olhando especificamente para isso, nos níveis nacional, estadual e municipal, é

todos. Sinto muito orgulho quando participo

essencial para a pauta não se perder e para garantir que haja ações concretas para melhorar a

desses encontros, pois vejo que é possível a

gestão educacional no Brasil. Nesse sentido, o II Seminário foi um marco importantíssimo para

convergência de ideias entre instituições do

colocar o tema como prioridade entre os diferentes atores políticos. O evento mostrou que o

terceiro setor, gestores públicos, especialistas e

Colabora termina este ano de 2019 fortalecido e pronto para reforçar ainda mais sua atuação.”

políticos. É um Movimento muito potente.”

Gabriel Corrêa, gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação

Márcia Ferri, gerente de projetos do Instituto Natura
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PERSPECTIVAS PARA 2020
Congresso Nacional
- Comissões de Educação
- Frente Parlamentar Mista de Educação

Sociedade civil organizada

Câmara de vereadores

Secretaria Estadual de Educação

Tribunal de Contas do Estado

Assembléia Legislativa Estadual

Conselho Municipal de Educação

CONS
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O sonho de melhorar a educação pública e garantir aprendizagem a todos os estudantes

Ministério da Educação

Secretaria Municipal de Educação

SED | UNDIME | CNM | FNP

Ministério Público
Conselho Estadual de Educação
Tribunal de Contas da União

Conselho Nacional de Educação
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PERSPECTIVAS PARA 2020

Diante dos avanços conquistados e dos desafios que estão

Já no campo do executivo, um dos principais focos do

No âmbito estadual, muitas secretarias estaduais

por vir, o Movimento Colabora enxerga algumas janelas

Colabora será estudar e disseminar casos de regime de

demonstraram interesse em ampliar as suas parcerias

de oportunidade e pontos de atenção que devem dar

colaboração que sirvam para referência e indução em

com as secretarias municipais de seus respectivos

foco ao seu trabalho ao longo de 2020 e próximos anos.

todos os Estados e Municípios do Brasil. “O Colabora deve

Estados. A disseminação do Guia de implementação

se consolidar como a grande referência no assunto regime

é uma oportunidade de ação junto aos gestores

Na esfera legislativa, é um objetivo estratégico do Colabora

de colaboração para todos os níveis. Se um governador

estaduais e municipais, que pode ser impulsionada a

manter a regulamentação do SNE e o aprimoramento da

ou prefeito quiser implementar as melhores práticas de

partir da articulação com parceiros do terceiro setor ou

governança federativa da educação na agenda de governo,

colaboração em seu Estado ou Município, vai saber onde

representativos diretos dos gestores públicos. “Estamos

além de continuar trabalhando junto ao Congresso para

buscar as grandes diretrizes.”, fala Gabriel Corrêa.

trabalhando em novas pesquisas e ampliando nossa

garantir a centralidade de pautas que tocam o regime

estratégia de divulgação de conteúdos já produzidos

de colaboração, como a institucionalização legal dos

em parceria com Consed, Undime e outros atores do

Arranjos de Desenvolvimento da Educação e a renovação

setor público e terceiro setor”, conta Lara Vilela.

do Fundeb. Isso implica em aprofundar a produção e
disseminação de conhecimento sobre o tema, assim
como articular e mobilizar os atores relevantes. “Serão
mantidos grupos táticos para revisão e refinamento das
propostas e continuaremos apoiando a estruturação e
execução de advocacy no âmbito do Educação Já!”, diz
Guilherme Lacerda.
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No âmbito municipal, o conhecimento sobre

Uma ação transversal às f rentes será aumentar a

“Queremos colocar o regime de colaboração em um

colaboração intermunicipal deve ser ampliado e

proximidade com MEC, CNE, Consed e Undime, para

patamar de alta relevância técnica e política, sendo sempre

aprofundado para pautar e orientar os gestores

ampliar ainda mais o potencial de multiplicação e

considerado para a qualificação das políticas públicas

municipais - e também estaduais - considerando o

impacto do conteúdo produzido, e com universidades

em todo o território nacional e contribuindo, assim, para

processo eleitoral que marcará a atuação de quem

e outros grupos de especialistas, para elevar o nível

melhorar o processo de planejamento e oferta educacional.

estiver à frente da administração a partir de junho de

técnico e político das discussões e trocas. Além disso,

Esperamos que esse foco traga impacto na qualidade

2020. “Uma das ações em andamento é a sistematização

o Colabora deverá ampliar o número de instituições

e na equidade dos serviços de educação e seu acesso”,

de um banco de dados sobre Arranjos e Câmaras

apoiadoras e aproximar aquelas que já fazem parte

pontua Guilherme.

Técnicas de Educação em Consórcios e seu impacto

da rede de parceiros.

no país. No âmbito do advocacy, intencionamos dar
continuidade ao apoio à FPME, na Comissão de Arranjos
Federativos, visando o fortalecimento institucional e
legislativo dos Arranjos e Câmaras Técnicas de Educação
em Consórcios”, diz Fernanda Marques.
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O Movimento Colabora surgiu
de um encontro entre vontade
e oportunidade...
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O BID tinha o desejo de estabelecer uma nova forma de relacionamento com as diversas organizações da sociedade civil atuantes na área da educação no país,
que fosse menos pontual e pulverizada, e tivesse objetivos e produtos mais concretos. Do outro lado, havia um interesse das próprias OSCs de se articularem
melhor em torno de algumas pautas prioritárias no âmbito educacional.
O Colabora veio estabelecer uma cooperação regular entre elas, em torno de um tema que até então não era objeto exclusivo de nenhuma dessas organizações,
mas percebido por todas elas como essencial para a melhoria da qualidade da educação básica pública: o regime de colaboração. Desde o surgimento do
Movimento, o tema ganhou relevância na agenda – no discurso e na ação – tanto dos órgãos públicos, como das próprias organizações parceiras.
As conquistas do Movimento Colabora, detalhadas ao longo deste Relatório, falam por si só sobre a consistente evolução de sua relevância. Além de ter se tornado
uma referência em produção e disseminação de conhecimento e articulação política e institucional, no âmbito do regime de colaboração, o Movimento provou
ser também um organizador e formulador de recomendações práticas para implementação de iniciativas de cooperação federativa nos Estados e na sua relação
com os Municípios.
Esperamos que sua atuação se amplie ainda mais em 2020, a partir do fortalecimento do relacionamento com outros atores estaduais e municipais e do estímulo
à criação de novos Arranjos e Câmaras Técnicas de Educação em Consórcios que tenham a educação como um de seus focos prioritários. O Colabora terá um
papel essencial, que hoje não é desempenhado por nenhuma organização da sociedade civil, não só na deliberação sobre a criação do SNE, mas, depois de
aprovado, na sua estruturação – seja no âmbito de uma eventual comissão tripartite, seja em apoio a diversas comissões bipartites que possam ser estabelecidas.
É essencial que as decisões públicas derivem da percepção e da participação efetiva e formal dos responsáveis por seu financiamento e execução – isto é, da União,
Estados e Municípios articuladamente –, para que tenham mais legitimidade e promovam o engajamento necessário para sua aplicação e implementação. Para
tanto, nosso grande sonho de médio e longo prazo é ver o Movimento Colabora se fortalecendo institucionalmente e se consolidando como a principal referência
na deliberação, instituição e funcionamento de iniciativas que de fato melhorem a educação básica brasileira.

João Marcelo Borges
Diretor de Estratégia Política no Todos Pela Educação e Cofundador do Movimento Colabora
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