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Introdução
Pensar a implementação de políticas educacionais, em um território
tão grande e heterogêneo como o Brasil, é desafiador para qualquer gestor
público. Em Estados e Municípios, sejam eles de menor ou maior porte,
garantir educação de qualidade para todos não é uma tarefa simples. Por
isso, a Constituição Federal de 1988 traz o Regime de Colaboração como
caminho e estratégia fundamental no planejamento e organização territorial.
Esta estratégia sugere que Estados e Municípios elaborem planos de ação
conjuntamente para potencializar práticas colaborativas em todo o território.
Considerando os desafios da política educacional e a centralidade do
Regime de Colaboração, nós, do Movimento Colabora Educação,
acreditamos na produção de conhecimento como forma de disseminar boas
práticas e promover políticas educacionais cada vez mais colaborativas,
garantindo assim, além da eficiência de recursos e da garantia
de continuidade, e a melhoria da aprendizagem. Neste material,
apresentamos um caso que tem muito a ensinar sobre o Regime de
Colaboração entre Estados e Municípios: a experiência do estado do
Maranhão.
Portanto, este produto pretende sistematizar a política colaborativa
maranhense, que poderá inspirar outros territórios ao mostrar um
caminho possível para alcançar melhores resultados educacionais. Seu
objetivo é oferecer uma leitura abrangente sobre a colaboração entre
Estado e Municípios, em especial nas etapas de Educação Infantil e Ensino
Fundamental, sua estruturação e avanços, de modo a incentivar a
multiplicação de práticas exitosas e a institucionalização do Regime de
Colaboração como prioridade na agenda estadual.
A análise está organizada em três partes: na primeira, um histórico
contextualizado da política educacional maranhense sob a perspectiva
do Regime de Colaboração; na segunda, realizamos um diagnóstico a
partir de ferramenta própria sob a perspectiva dos fatores de sucesso, cuja
aplicação propicia retratar a maturidade das ações em colaboração no
estado e como são implementadas; e por fim, na terceira, um estudo
específico sobre a política de formação continuada de educadores
em serviço, identificada como destaque de prática colaborativa no estado.
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A metodologia de coleta de dados para a produção foi a de análise
de documentos como marcos legais e normativos, diretrizes internas,
compilados de resultados e relatórios da Secretaria de Estado da
Educação do Maranhão; e realização de 13 entrevistas com atores
relevantes no processo de construção e implementação da política
colaborativa, a exemplo dos seguintes perfis: secretária-adjunta de
gestão de rede de ensino e aprendizagem, superintendente e supervisor
de regime de colaboração e gestão de rede, articulador pedagógico
regional, articulador pedagógico municipal, prefeito, secretário
municipal de educação, representantes de organizações parceiras.
Para a produção do primeiro capítulo, foi definido como recorte histórico
das principais políticas o período que se inicia em 1º de
janeiro de 2015, marco temporal apontado pelos entrevistados como o
início da consolidação da política colaborativa no estado, até o
planejamento pedagógico do segundo semestre de 2020. As
medidas emergenciais para o enfrentamento aos efeitos da pandemia
daCovid-19, adotadas a partir da declaração de estado de calamidade
pública no Maranhão em 19 de março de 2020, também figuram
nesta seção.
O segundo capítulo traz o diagnóstico da política colaborativa no momento
atual da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão. Primeiramente,
faz-se breve análise do contexto organizacional no qual a coordenação
desta política se encontra. Em seguida, mapeia-se as organizações e
instituições relevantes para a governança participativa das políticas
educacionais. Por último, é realizada a leitura das práticas colaborativas
do estado e a avaliação do Regime de Colaboração a partir dos sete
fatores de sucesso, oriundos do Guia de Regime de Colaboração
Estado-Municípios, publicação de autoria do Movimento Colabora
Educação em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime).
A última seção se debruça sobre uma política em particular: a formação
continuada de profissionais da educação em serviço do Pacto Pela
Aprendizagem, iniciativa promovida pela Secretaria de Estado da
Educação do Maranhão em parceria com a Undime, Fundação Vale, Unicef,
Associação Bem Comum, Instituto Natura e Fundação Lemann. Este
capítulo visa elucidar, por meio do casoconcreto, a operacionalização
de uma ação colaborativa.
O registro dos avanços na coordenação da política colaborativa maranhense
é de grande importância para a ampliação das referências nacionais sobre
Regime de Colaboração, trazendo evidências e qualificando os insumos
para os demais territórios.
Desejamos a todos uma ótima leitura!
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Histórico
1.1. PANORAMA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MARANHÃO
Como primeiro passo, é importante contextualizar a realidade
maranhense no atual momento e seus índices educacionais em
perspectiva. De acordo com dados do IBGE, são 217 municípios,
sendo 56% com menos de 20 mil habitantes e 158 com Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo ou muito baixo. Trata-se
do 10º estado com maior número de municípios (217), 11º em
população (7.114.598 habitantes) e 8º maior em território (331.937,4
km²).
O Maranhão possui expressiva municipalização do Ensino
Fundamental, atingindo a quase totalidade da oferta dos Anos
Iniciais em escolas públicas (99%) nas redes municipais de
ensino e 95% para Anos Finais.
Compreende-se, portanto, que a responsabilidade de oferta
educacional da rede estadual recai quase que totalmente para
a etapa do Ensino Médio. No entanto, a Secretaria de Estado
da Educação desenvolve programas de apoio aos municípios
que evidenciam uma corresponsabilidade e preocupação com
a coordenação territorial das políticas educacionais para
toda a educação básica no Maranhão.

GESTÃO MUNICIPAL

Distribuição das matrículas nas
escolas públicas
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Gráfico de elaboração própria, 2020. Fonte:
Censo Escolar 2019 (MEC/INEP)

Ao olharmos atentamente para a educação municipal, verificamos que
há uma secretaria exclusiva para a educação em 90,8% dos municípios
maranhenses, porcentagem bem acima dos 56,5% de média nacional;
94% deles possuem Conselho Municipal de Educação, contra 92,4%
nacionalmente. Ainda sobre os municípios maranhenses, 96,6% deles
possuem plano de carreira no magistério. 81,6% do total de municípios
preveem dois terços da carga horária em sala de aula no plano de carreira.
Ambos os índices estão acima da média nacional, que é de 95,7% e 74,2%,
respectivamente. Tais dados, extraídos do Anuário da Educação Básica
do Todos Pela Educação/Moderna, aliados ao fato que 154 das 217
municipalidades possuem sistema próprio de ensino, apontam que,
do ponto de vista administrativo, os municípios do Maranhão possuem
importantes marcos institucionais no exercício de sua autonomia
enquanto ente federado, tornando-os melhor estruturados para executar
as políticas públicas necessárias, vide a municipalização de matrículas,
a estruturação da carreira docente e a organização da secretaria e órgãos
educacionais.
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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Os dados do Censo Escolar mostram fragilidade na formação inicial e no processo
de seleção dos profissionais da educação no estado. 76,9% dos gestores escolares são
selecionados somente por indicação política, contra 50,2% de média nacional. Quanto
à formação desses profissionais, 63,5% possuem ensno superior. Na média nacional,
este número é de 86,4%.
Os indicadores de formação dos docentes apresentam-se igualmente desafiadores. Se
analisados os professores das redes públicas e da rede privada, atesta-se que somente
64% deles têm ensino superior completo. A média brasileira é de 85,4%. Fazendo um
recorte para os professores do Ensino Fundamental Anos Finais, concluímos que
apesar de 68,6% possuírem ensino superior, a porcentagem de docentes com formação
adequada e compatível com o componente lecionado cai para 26,4%.

ACESSO E PERMANÊNCIA
Entre 2012 e 2018, de acordo com IBGE/PNADC, ocorreu o maior aumento de alunos
atendidos por creches em um estado do Nordeste, atingindo 32%. No entanto, o
Maranhão continua abaixo da média nacional, de 35,6%. Já quanto ao atendimento
escolar de 4 e 5 anos, o estado chega a 97,1%, acima da média nacional de 93,8%,
e aproximando-se da meta de universalização prevista nos planos de educação.
O Maranhão também praticamente universalizou o atendimento escolar entre 6 e
14 anos, com 98,9% de alunos nessa faixa etária matriculados em 2018. Os dados de
acesso de Educação Infantil e Ensino Fundamental são indicadores que nos
apontam para a capacidade de atendimento da oferta por parte das redes municipais. Da
mesma forma, ressalta-se que, no mesmo ano, a taxa de aprovação foi de 93%, aproximando
o estado da média nacional. Em resultado, a distorção idade-série atinge o patamar
de 13,3%, contra 10,5% de média brasileira nos Anos Iniciais, e 29,8% contra 23,4%
respectivamente, nos Anos Finais.
Atendimento escolar de crianças
de 0 a 3 anos (%)

Atendimento escolar de crianças
de 4 a 5 anos (%)

Atendimento escolar de crianças
de 6 a 14 anos (%)
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Elaboração própria, 2020. Fonte: IBGE/PNAD 2012 e 2014; IBGE/PNADC 2016 e 2018.
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ÍNDICES EDUCACIONAIS
O desempenho médio dos estudantes maranhenses em Leitura na
Avaliação Nacional da Alfabetização realizada em 2016 (ANA/SAEB/
INEP) indica que 22,7% das crianças concluem a etapa final da
alfabetização com proficiência adequada; na avaliação em
Escrita, o percentual de crianças com proficiência adequada é de 39,53%
e em Matemática o percentual corresponde a 22,68%. Esses resultados
colocam o estado do Maranhão entre as Unidades da Federação com
déficit educacional significativo em termos de alfabetização na idade certa.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) propõe
equilibrar duas dimensões: o índice de rendimento escolar (média das
taxas de aprovação do ciclo avaliado) e as médias de desempenho nos
exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa (Inep).
Os resultados do Maranhão se mantêm abaixo da média nacional por toda
a série histórica, mas apresentam melhoras significativas nas últimas
avaliações. O Ideb 2019 (MEC/INEP) do Maranhão (considerando todas
as redes de ensino) para os Anos Iniciais foi de 5.0, atingindo a meta do
estado. Já para os Anos Finais, o resultado foi de 4.2, aquém da meta.
Ambos estão abaixo das médias nacionais para as etapas - 5.9 e 4.9,
respectivamente.
Vale ressaltar que o estado apresenta alta disparidade entre os dados
de desempenho e os dados de rendimento escolar, figurando ainda nas
últimas posições do país no índice de desempenho, medido a partir da
média padronizada dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb). Os gráficos ilustram a evolução do Ideb a partir de 2013
até o último resultado, em 2019.
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Elaboração própria, 2020. Fonte: MEC/INEP - Ideb 2019
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O resgate dos dados educacionais do território maranhense pretende
evidenciar suas potencialidades e seus desafios a serem vencidos.
Os indicadores apontam para um contínuo fortalecimento da
aprendizagem dos estudantes, mesmo que o estado ainda não alcance
a média nacional. Além disso, os dados deixam claro seu principal
desafio: aumentar a aprendizagem dos estudantes, o que passa por
estratégias que envolvam as redes de ensino de forma sistêmica e estruturada.
É neste contexto que o Regime de Colaboração se apresenta como caminho.

1.2. O REGIME DE COLABORAÇÃO NO ESTADO
O Regime de Colaboração, previsto nacionalmente a partir do art. 211
da Constituição Federal/1988, além de figurar na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Básica (LDB) - Lei 9394/1996 como preceito para a
organização dos sistemas de ensino e da formação de professores, e no
Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei 13.005/2014 como princípio e e
stratégia para o cumprimento de suas metas, também encontra
fundamento na Constituição do Estado do Maranhão, que define a
promoção da educação como competência comum aos entes
federados e prevê os plano estadual e municipais de educação.
“A organização dos sistemas de ensino a partir do Regime de Colaboração
e da distribuição proporcional das responsabilidades entre as esferas
de governo (federal, estadual e municipal) é condição sine qua non para
assegurar uma oferta de qualidade”, versa o Plano Estadual de
Educação do Maranhão (PEE) - Lei Estadual 10.099/2014 em sua introdução.
Em consonância total com o PNE, a previsão legislativa do Maranhão
compreende o Regime de Colaboração como estratégia, com
destaque para o que concerne às metas a respeito da Educação Infantil,
Alfabetização, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e
atendimento específico e à diversidade.
A partir de 2015, marco temporal definido nesta abordagem, é possível
destacar a criação de diversos programas e políticas que vieram para
fomentar e fortalecer a colaboração no âmbito da educação. Nem todas
as ações descritas abaixo são exclusivas da pasta da educação ou mesmo
iniciaram-se com o intuito específico de trabalhar o aspecto
colaborativo, mas, de formas diferentes, contribuíram para fortalecer o
Regime de Colaboração e o papel do ente estadual como coordenador
das políticas públicas educacionais no território. Elencamos as
principais iniciativas:
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•

PLANO MAIS IDH
Diante da realidade onde muitos ainda não possuem acesso aos
direitos básicos, foi idealizado o Plano Mais IDH com foco inicial nos 30
municípios maranhenses com menores Índices de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM). Instituído pelo Decreto N° 30.612, de 2 de janeiro
de 2015, tem como objetivo promover a redução da extrema pobreza e das
desigualdades sociais no meio urbano e rural, por meio de estratégias
de desenvolvimento territorial sustentável.
A partir de sua abordagem intersetorial, abrangendo mais de 40 projetos,
a política tem como principais resultados o aumento do IDH no estado
para 0,687 em 2017, e mais de 20 mil pessoas, entre jovens, adultos
e idosos, foram alfabetizados. A iniciativa foi uma das vencedoras do
Prêmio Excelência em Competitividade do Centro de Liderança
Pública - CLP, que analisou 150 políticas públicas de todo o país
e teve a divulgação de sua 4ª edição em setembro de 2020.
Dentre as ações do eixo de educação, destaca-se, a título de exemplo
de efetividade e de colaboração, o Avança - Programa de Regularização
de Fluxo Escolar, no qual a Secretaria de Estado presta suporte com
fornecimento de material de apoio didático aos estudantes, orientação
às Secretarias Municipais para organização das turmas de regularização
de fluxo, além de realizar acompanhamento e monitoramento do programa,
com a inserção de Articuladores Pedagógicos Municipais e Regionais.
O Plano mais IDH é uma política de desenvolvimento humano do Estado
com uma configuração institucional que permite integração, cooperação
e participação social em três dimensões: comitê gestor, comitê executivo
e comitês municipais. Dessa forma, visa apoiar municípios vulneráveis
garantindo sua parceria e atuação em diferentes níveis da
implementação, evidenciando o aspecto colaborativo da política.

•

POLÍTICA EDUCACIONAL ESCOLA DIGNA
A Política Educacional Escola Digna, inicialmente denominada Programa
Escola Digna constitui-se como a macropolítica de educação, alinhada ao
Plano Mais IDH, e tem por finalidade institucionalizar em eixos estruturantes
que subsidiam teórico, político e pedagogicamente as ações educativas
da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). Como política de Estado,
atua de modo a orientar as unidades regionais, as escolas e os setores da
SEDUC, dando-lhes uma unidade em termos de concepção teórica e
metodológica para o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Dentre
os eixos que compõem a Macropolítica está o Regime de Colaboração
com os municípios que institucionalizam o Escola Digna por meio do
Programa Pacto Pela Aprendizagem.
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A política busca promover ações voltadas para a qualificação e formação
continuada dos profissionais da educação, para a ampliação da gestão
democrática das secretarias e das escolas, garantindo aos profissionais,
estudantes e comunidade o direito de participação ativa no processo
educativo e para o estabelecimento de um pacto de colaboração com
os municípios, visando que todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos
e idosos possam ter, em todas as escolas maranhenses, sejam elas da rede
estadual ou municipal, o direito fundamental a uma escola de qualidade.
Em sua primeira fase de execução, o então Programa tinha como ação
principal a substituição de escolas de taipa, barro e madeira por escolas
de alvenaria - escolas dignas - mais adequadas ao ambiente de
aprendizagem para os estudantes. Acompanhando esta iniciativa de
infraestrutura, era também prestada ao município assessoria
técnico-pedagógica, com ações formativas para seus educadores a fim
de qualificar o processo de ensino-aprendizagem juntamente com a
modernização física do prédio escolar. Atualmente, conta com o
respaldo normativo da Lei Estadual 10.995/2019 e com a articulação
e alcance do Pacto Pela Aprendizagem.
•

PACTO PELA APRENDIZAGEM
O Pacto pela Aprendizagem, ação estratégica da Política Educacional
Escola Digna instituído em 2019, reforça o Regime de Colaboração
com os municípios, focado na melhoria dos indicadores educacionais
do Estado. Seu objetivo é fortalecer a colaboração entre a SEDUC e as
Secretarias Municipais de Educação, por meio do desenvolvimento
de ações voltadas à melhoria dos indicadores e à concretização das
metas dos Planos de Educação. O Pacto conta com a adesão de 216 dos
217 municípios maranhenses, demonstrando seu grande alcance
e relevância em todo o território,e contempla no seu plano de ações:
formação de professores alfabetizadores e gestores educacionais;
avaliação diagnóstica; monitoramento e acompanhamento das ações;
produção de recursos didáticos complementares de apoio ao ensino;
incentivo aos municípios e escolas via Bolsa Auxílio Educacional e Prêmio
Escola Digna, e articulação para o engajamento dos gestores públicos do
Estado do Maranhão na agenda de superação do analfabetismo escolar.
As ações abrangem melhoria da infraestrutura escolar municipal, como
construção de prédios escolares, formação de professores e apoio à
execução da gestão democrática, assessoria técnico-pedagógica,
oferta de kits pedagógicos e entrega de veículos para melhoria do transporte
escolar nos municípios, entre outras. Como foco principal do ano de 2019,
o Pacto realizou formação alinhada ao Documento Curricular do Território
Maranhense para os gestores, coordenadores e técnicos dos municípios
que aderiram ao Programa. Em 2020, o foco passa a ser a alfabetização
e letramento, levando a formação para os professores do último ano da
Educação Infantil e dos dois primeiros anos do Ensino Fundamental.
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•

DOCUMENTO CURRICULAR DO TERRITÓRIO MARANHENSE
Partindo da Base Nacional Comum Curricular (Resolução nº 2 CNE de 22
de dezembro de 2017) e em Regime de Colaboração com os Municípios,
com a participação de diferentes atores, a exemplo dos gestores e
técnicos da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-MA), da União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-MA), do
Conselho Estadual de Educação (CEE-MA) e da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação (UNCME-MA), com o apoio técnico
da Fundação Getulio Vargas (FGV), o Maranhão promoveu a construção
do Documento Curricular do Território Maranhense (DCTMA),
aprovado pela Resolução do Conselho Estadual de Educação, Nº
285, de 27 de dezembro de 2018, que é atualmente a referência para
Implantação do Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil
e o Ensino Fundamental do Estado do Maranhão.
Durante o processo de elaboração do DCTMA foram realizados oito
seminários, entre os quais: dois seminários estaduais, com a participação
de 1.300 pessoas em cada, que deram início ao processo de construção
do currículo e o outro para a apresentação do texto final, e seis seminários
regionais para a consulta pública do currículo, em seis cidades diferentes do
estado do Maranhão.
O DCTMA passa a servir de base para que as escolas das redes públicas
e privadas (re)elaborem seus Projetos Político-Pedagógicos (PPP)
e planos de aulas de seus docentes. Ressalta-se a grande importância do
compromisso de todos com a promoção de aprendizagens
significativas, uma vez que o currículo deve ser conhecido e discutido
pelos profissionais de educação, que se constituem como sujeitos da
ação educativa, e demais pessoas que envolvidas com políticas públicas
educacionais.Como resultado desse processo, com o intuito de levar o
DCTMA a todo o estado, a Secretaria de Estado distribuiu exemplares
a todas as prefeituras e segue realizando orientações e formações de
educadores por meio do Pacto Pela Aprendizagem.

A SEDUC promoveu como enfrentamento dos efeitos causados pela pandemia
medidas emergenciais disponibilizadas aos municípios em regime de
colaboração. Dentre elas, parceria com projetos como o Simplifica, com trilha
de aprendizagens para alunos do Ensino Fundamental; plataforma Vivescer, que
disponibiliza cursos de formação de professores; e Laboratório de Educação, que
com o projeto “Aprender: Dentro e fora da escola!” disponibiliza conteúdos (vídeos,
áudios, peças gráficas, livros literários) direcionados às crianças da educação infantil.
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ANÁLISE DE CONTEXTO
O estado do Maranhão parte de um histórico de vulnerabilidade de
acordo com seus indicadores socioeconômicos e educacionais. Além
disso, o contexto inicial em 2015 é de baixa colaboração entre os entes
federados no território estadual. Conforme corrobora Segatto (2015),
o tipo de cooperação no Maranhão era caracterizado por “políticas
independentes”, ou seja, “não houve a construção de uma política
conjunta,
mais
ou
menos
horizontal
e
institucionalizada”.
É nesse cenário que a gestão pública estadual decide priorizar o Regime
de Colaboração como caminho para enfrentar as principais dificuldades
da educação básica maranhense, adotando macropolíticas estruturantes
pautadas na cooperação com os municípios e com o objetivo de melhorar
a aprendizagem dos estudantes.
Estudos atuais mostram um Maranhão mais maduro ao se analisar
determinantes como implementação de programas permanentes
de formação de professores e apoio à gestão municipal, nível de
institucionalização do Regime de Colaboração e existência de
unidade setorial da administração estadual que trate de cooperação
com municípios (SILVA, 2020).
O inequívoco avanço da colaboração Estado-Municípios no território
maranhense, mesmo em condições desafiadoras, convida para um
olhar mais atento aos fatores que levaram a esta consolidação, sejam eles
relacionados à estrutura governamental na qual se insere a coordenação
da política, aos atores envolvidos no processo ou aos demais critérios
determinantes de uma colaboração de sucesso. A seguir, apresentamos
uma avaliação da maturidade da política colaborativa do Maranhão.
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Diagnóstico
2.1. ESTRUTURA GOVERNAMENTAL
A efetivação de uma política educacional em Regime de Colaboração requer
organização de uma estrutura que seja capaz de assegurar sua priorização
e permanência na agenda pública, além de garantir articulação com os
demais setores do órgão, coordenação com os diversos atores envolvidos
e implementação em constante avaliação e aprimoramento.
Ao empreender uma política colaborativa junto aos municípios, as
lideranças da Secretaria de Estado da Educação devem se atentar para a
possibilidade de repensar a organização das equipes dedicadas à sua
implementação, sua autonomia e fluxo de trabalho - sempre no sentido
de promover melhorias ao seu planejamento e execução. Os profissionais
responsáveis precisam ter boa abertura com a liderança da Secretaria
e habilidade de negociação e articulação interna ao órgão, mas também
com representações das secretarias municipais de educação,
comunidade e especialistas.
Dessa forma, para garantir que o Regime de Colaboração seja política
com prioridade na Secretaria e esteja presente na pauta de decisão dos
gestores de alto escalão, a disponibilidade de recursos e alocação
de equipe técnica responsável pela sua promoção cumprem papel de
grande importância para a implementação bem-sucedida de uma política
colaborativa. O caso do Maranhão exemplifica essa reestruturação.
A partir de 2015, a Secretaria passa a contar com uma assessoria
ligada diretamente ao gabinete da Secretária-Adjunta de Gestão de Rede de
Ensino e Aprendizagem, responsável por liderar o Regime de
Colaboração junto aos municípios maranhenses. Assim, todas as
comunicações e processos relacionados à cooperação eram feitos por
meio do gabinete. Com a necessidade de criar uma relação de diálogo ainda
mais próxima com as redes municipais, modificações foram realizadas.
A Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, por meio da
Medida Provisória nº 293 de 08 de Maio de 2019, promoveu a
reorganização administrativa da estrutura contemplando a estratégia
de coordenação da cooperação interfederativa no território estadual que
se consolidava. Os mandamentos contidos neste ato de governo
tornaram-se legislação ordinária e passaram a figurar na Lei Estadual
nº 11.105 de 19 de Setembro de 2019. Segue trecho da norma a seguir:
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“LEI Nº 11.105, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.
CAPÍTULO I
Art. 2º A estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Educação
é composta por:
IV - Unidades de Atuação Programática:
a) Secretaria-Adjunta de Gestão da Rede do Ensino e da Aprendizagem;
2. Superintendência do Planejamento da Rede e Regime
de Colaboração:
2.1.Supervisão de Planejamento da Rede de Ensino;
2.2.Supervisão do Regime de Colaboração;
2.3.Supervisão da Inspeção Escolar; (...)”

Conforme Anexo II da Lei nº 11.105/2019, as divisões acima
destacadas, quais sejam, Superintendência de Planejamento da Rede de
Ensino e Regime de Colaboração e Supervisão do Regime de Colaboração,
são unidades administrativas novas estabelecidas a partir desta legislação.
A inovação proposta pelo governo e ratificada pela Assembleia
Legislativa do Estado, ao ser analisada na perspectiva das políticas
educacionais colaborativas, traz uma evidência do avanço do
compromisso político para o nível tático, com a alocação de equipe
específica e a priorização da pauta do Regime de Colaboração como
função associada a cargos mais proeminentes na estrutura da própria
Secretaria. Analisando a hierarquia, é possível identificar na nova
estrutura a proximidade com o poder decisório central e a possibilidade de
articulação com áreas ligadas ao planejamento da rede de ensino
e das ações pedagógicas.
É inquestionável a relevância de se mobilizar esforços na gestão interna
da Secretaria de Estado da Educação para a consecução do Regime
de Colaboração. O organograma oficial da estrutura explicita o fluxo no
qual interagem os principais atores encarregados pela coordenação da
política colaborativa. Cumpre ressaltar que a secretaria-adjunta destacada
não é a única responsável pelas ações colaborativas, interagindo assim
com outras áreas importantes como as de infraestrutura e transporte
escolar.
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ORGANOGRAMA ESTRUTURAL - SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

Secretaria-Adjunta de Gestão de
Rede do Ensino
e da Aprendizagem
(SAGEA)

Superintendência de
Informação a Avaliação do
Desempenho Educacional
(SUIADE)

Superintendência de
Planejamentoda Rede e
Regime de Colaboração
(SUPREC)

Superintendência de
Participação Social
(SUPS)

Superintendência de Gestão
do Ensino e Desen. da
Aprendizagem
(SUGEDA)

Supervisão de Informações
Educacionais
(SUPIED)

Supervisão de Planejamento
da Rede de Ensino
(SUPRE)

Supervisão de Participação
Social
(SUPAS)

Supervisão de Currículo
Escolar
(SUPECE)

Supervisão de Gestão dos
Resultados
(SUGER)

Supervisão do Regime de
Colaboração
(SUPERC)

Supervisão de Protagonismo
Estudantil
(SUPES)

Supervisão de Espaços
e Recursos Pedagógicos
(SUPERP)

Supervisão de Avaliação
Educacional
(SUPAVE)

Supervisão da Inspeção
Escolar
(SUPEI)

Supervisão de Projetos
Especiais
(SUPROES)

Supervisão de Modalidades
e Diversidades Educacionais
(SUPMODE)

Supervisão de Gestão
Escolar
(SUPGE)
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ATORES RELEVANTES
É inquestionável a relevância de se mobilizar esforços na gestão interna
da Secretaria de Estado da Educação para a consecução dos objetivos
da política colaborativa, afinal recai sobre o estado o emprego de sua
capacidade estatal para fazer a coordenação territorial das ações
educacionais. No entanto, não há colaboração sem alinhamento
constante, planejamento conjunto e apoio técnico de diversos
outros atores relevantes à política.
Nesta seção é dado destaque às organizações mais atuantes no
contexto do fortalecimento do Regime de Colaboração no território
maranhense, seja no âmbito do Pacto Pela Aprendizagem ou para além
de sua abrangência. O elenco abaixo exposto, portanto, não se trata de
uma lista obrigatória de representações ou instituições com as quais
o estado deve se articular, mas de atores que tiveram sua importância
na história recente de avanços na temática da cooperação federativa
no Maranhão.

Undime
A Undime tem como missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes
municipais de educação para construir e defender a educação pública
com qualidade social. A Undime Seccional Maranhão congrega os
secretários municipais do território e os representa no diálogo
institucional com a Secretaria de Estado, levando suas demandas,
perspectivas e contribuições. Esta aproximação é fundamental para a
melhoria da educação em todo o estado e tem se intensificado desde
a criação do Escola Digna - programa recebido com entusiasmo pelos
municípios - e ainda mais com o Pacto Pela Aprendizagem, que fortalece
o eixo de de Regime de Colaboração e assegura adesão massiva dos
municípios. A Undime é peça central na governança de qualquer política
colaborativa, atuando ativamente desde o planejamento de suas ações
e encarregando-se de garantir a participação dos gestores municipais.

Uncme
A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) é a
entidade representativa dos conselhos municipais de educação
enquanto órgãos de Estado, de participação e controle social. Para além
de atuar na criação e fortalecimento dos colegiados, a coordenação
estadual da UNCME no Maranhão presta assessoramento e articula junto
aos 212 conselhos as ações do Pacto Pela Aprendizagem, criando assim
alinhamento entre a política educacional do estado e a dos municípios.
Em razão do papel normativo destes órgãos, também desempenham um
papel importante na regulamentação do DCTMA e dos currículos municipais
alinhados à BNCC.
18

Referências

Introdução

Capítulo 1

Capítulo 3

Considerações finais

Entrevistas

Referências

Capítulo 2

Entidade Municipalista
A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM) é uma
entidade privada de caráter assistencial, sem fins lucrativos e de
utilidade pública, cuja missão no âmbito da educação é proporcionar aos
profissionais da área nos municípios o apoio necessário para acesso aos
programas, ações e projetos disponibilizados pelos governos federal e
estadual. A Famem é parceira do Pacto Pela Aprendizagem e tem papel
relevante no engajamento dos prefeitos maranhenses ao programa.

Organizações da Sociedade Civil
Atentos à meta do Plano Nacional de Educação de alfabetizar 100% das
crianças na idade certa, a Associação Bem Comum, a Fundação Lemann
e o Instituto Natura lançaram a Parceria pela Alfabetização em Regime
de Colaboração (PARC), um apoio técnico a Estados e Municípios para
colaborar com a aprendizagem e garantir a alfabetização até os sete
anos de idade. No Maranhão, esta parceria se materializa por meio do
próprio Pacto Pela Aprendizagem. O programa conta ainda com o apoio
da Fundação Vale, que possui parceria com a Secretaria de Educação
para atuar em diversas frentes, tais como: investimento em ampliação do
alcance do Escola Digna; promoção do livro e a leitura;
apoio
estruturante
ao
processo
de
alfabetização
em
23
municípios; e melhoria da qualidade da gestão da educação.

Organismos Internacionais
O Unicef reconhece o alto desempenho do Maranhão nos programas ‘Busca
Ativa Escolar’, iniciativa de combate à evasão e abandono na rede pública,
e no ‘Indique’, estratégia que o Unicef propõe aos municípios para um
processo de avaliação da qualidade da Educação Infantil. O estado
tem o maior número de crianças rematriculadas e maior participação de
escolas de Educação Infantil, o que demonstra compromisso não só da
equipe técnica da Secretaria de Estado da Educação, mas a dedicação
e a parceria das secretarias municipais de educação. Foram 37 os municípios
do Maranhão a receberem o Selo Unicef 2017-2020 por alcançarem as
metas de proteção dos direitos das crianças e adolescentes, o melhor
resultado da região amazônica. Destaca-se ainda a parceria do
organismo do Pacto Pela Aprendizagem, apoiando e destacando o espírito
cooperativo do programa em prol da alfabetização das crianças
maranhenses.
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Órgãos de controle externo e fiscalização
O Ministério Público do Estado tem a função de zelar pela defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, conforme previsão constitucional, podendo assim exigir
o estabelecimento e implementação de políticas educacionais ao
cobrar ações do Poder Público. O Tribunal de Contas, por sua vez, é
órgão responsável pela fiscalização do dinheiro público, podendo incidir
sobre a efetividade das políticas públicas analisadas. Por meio de
reuniões periódicas com a Secretaria de Estado da Educação com o
cunho de acompanhamento externo da política pública, o Ministério Público
do Estado do Maranhão e o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
promovem segurança jurídica na tomada de decisões e garantem a
lisura do processo por meio da fiscalização e do controle externo.

Assembleia Legislativa do Estado
Cabe ainda destacar o importante papel da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão que, dentro de suas funções de representar a
população, legislar e fiscalizar as ações do Poder Executivo, garante
a institucionalização da iniciativa estatal de regulamentar o Regime de
Colaboração. Com a aprovação da lei estadual, o Escola Digna se
torna política de Estado, conferindo-lhe perenidade. É também por meio
do crivo do legislativo que se garante a instrumentalização orçamentária
para o cumprimento das diretrizes propostas pelo Executivo estadual
e a reestruturação da administração direta para acomodar as ações
da política colaborativa.

2.2. DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO
A colaboração entre Estados e Municípios se dá das mais variadas
formas e nos mais diversos contextos do vasto território brasileiro.
Não obrigatoriamente a trajetória de um ente federativo irá trazer as
respostas para os desafios de outro, tendo em vista as grandes diferenças
de contexto socioeconômico, geográfico e educacional. No entanto, é
possível isolar alguns fatores comuns às boas experiências e trazê-los
à luz de forma sistemática com o objetivo de que se tornem referências
criteriosas para que os casos de sucesso possam ser multiplicados
- com as devidas adaptações - por todo o país.
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Este foi o esforço do Movimento Colabora ao publicar o Guia de Regime
de Colaboração Estado-Municípios, em parceria com Consed e Undime,
no ano de 2019. O Guia, entre outras informações sobre Regime de
Colaboração, elenca quais são os fatores de sucesso de uma política
colaborativa. A metodologia que sistematiza esses fatores se baseia no
estudo do Instituto Natura “Regime de Colaboração no Ceará:
funcionamento, causas do sucesso e alternativas de disseminação
do modelo”, apoiado pelos pesquisadores Fernando Luiz Abrucio,
Catarina Ianni Seggatto e Maria Cecília Gomes Pereira, em 2016. Em 2019,
o Movimento Colabora e o Instituto Natura, em parceria com o Center
for Public Impact (CPI), atualizaram a pesquisa, totalizando em sete
os fatores de sucesso.
Na sequência, serão apresentadas breves descrições de cada um dos
sete fatores de sucesso da colaboração estado-municípios, seguidos
de uma análise da experiência do estado do Maranhão sob a ótica desta
metodologia.
Cumpre ressaltar que este diagnóstico não propõe-se a emitir juízo de
valor sobre as práticas realizadas no território em questão, mas fornecer
um retrato do grau de maturidade do Regime de Colaboração em um
determinado ponto de sua história. A aplicação da metodologia junto
aos gestores responsáveis pela política colaborativa da Secretaria de
Educação do Maranhão se deu em 16 de outubro de 2020, com a indicação
de que o monitoramento do progresso poderia ser aferido a cada seis meses
mediante nova aplicação.

Desenho e Legitimidade
O primeiro fator de sucesso é o mais estruturante, pois trata da
legitimidade em propor políticas públicas, bem como da robustez
de seu desenho referente ao diagnóstico de viabilidade e utilização
de evidências para subsidiar um planejamento a longo prazo.
A Secretaria de Estado da Educação do Maranhão possui histórico
consolidado de projetos colaborativos com repercussão positiva
entre atores diretamente envolvidos e público amplo, o que confere maior
legitimidade às suas iniciativas.
O Plano Mais IDH e a Política
Educacional Escola Digna, hoje reconhecidas além do âmbito
estadual, compõem este registro de ações bem-sucedidas.
Houve ainda a construção de planejamento a curto prazo do Pacto Pela
Aprendizagem a partir de estudo do que se considera necessário, como
índices educacionais, dados das escolas e das redes de ensino e
diagnóstico de viabilidade financeira para a implementação da política
colaborativa.
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Apesar da boa reputação construída, o estado pode avançar no
levantamento de evidências externas, como boas experiências de
outros Estados, e internas, aquelas já empregadas nos municípios
contidos em seu território. Tais evidências servem de subsídio para
o aprimoramento do desenho e da execução das ações no âmbito
da iniciativa.

Fortalecimento da Aprendizagem
A colaboração deve se constituir em prol do objetivo final de toda política educacional: a aprendizagem dos estudantes. Trata-se de assegurar
o alinhamento e a qualidade dos insumos pedagógicos e compreender
a corresponsabilidade de todas as redes pela trajetória escolar.
São várias as formas de colaboração ligadas a ações pedagógicas. No
eixo de currículo, o estado do Maranhão organizou-se, em Regime de
Colaboração, para a elaboração do Documento Curricular do Território
do Maranhão - DCTMA, que se tornou uma referência para implementação
da Base Nacional Comum Curricular para todos os municípios. A partir dele,
os demais eixos pedagógicos serão também atualizados.
Desde 2019, é realizada também avaliação estadual de aprendizagem
com critérios padronizados, o Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão
- SEAMA, com alta participação dos municípios e resultados amplamente
divulgados. Esta prática não está ainda consolidada e institucionalizada,
mas pretende-se que acumule protocolos de aplicação mais robustos e
mecanismos que garantam fidelidade e compreensão dos resultados pelos
educadores.
A formação continuada, por sua vez, conta com alto grau de participação de
professores e gestores e está estruturada de acordo com material próprio
e coerente com a rotina e práticas já implementadas pelos profissionais
da educação. A formação ocorrida em 2019 no âmbito do Pacto Pela
Aprendizagem atingiu um total de 9.294 técnicos e gestores escolares
das redes municipais, por meio da atuação de uma coordenação
estadual, articuladores pedagógicos regionais, pertencentes à rede
estadual, e articuladores pedagógicos municipais, estes vinculados
às Secretarias Municipais de Educação.
Num eixo mais amplo de ações de apoio técnico-pedagógico, a Secretaria
de Estado do Maranhão contempla o papel de coordenador territorial
de políticas educacionais, prestando assessoria aos municípios de
forma sistêmica e organizada, desde questões ligadas à implementação
de programas federais até ações de combate ao abandono e evasão
dos estudantes.
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Compromisso Técnico e Político
O envolvimento de equipes que conheçam e tenham competência para
enfrentar os desafios da educação básica no território, bem como de
gestores públicos de alto nível que se comprometam com as iniciativas,
são cruciais para o sucesso da política educacional. A partir do
comprometimento desses atores, é interessante que se garanta um nível
de institucionalização das práticas colaborativas em questão, a fim
de trazer consolidação, visibilidade e manutenção dos esforços com
foco na colaboração.
O governo do estado do Maranhão tornou o fortalecimento do Regime
de Colaboração um de seus eixos estruturantes, trazendo-o entre as
prioridades da sua agenda. A política colaborativa da Secretaria de
Educação do Maranhão é central nos discursos dos gestores públicos
estaduais, além de contar com enorme adesão entre os municípios.
216 dos 217 municípios maranhenses já aderiram oficialmente ao
Pacto Pela Aprendizagem, participando da formação de professores.
O compromisso político foi consolidado em forma de institucionaizações
que visam garantir a estabilidade e a operacionalização da política
colaborativa. A Lei Estadual nº 10.995 de 11 de Março de 2019, que institui
o Escola Digna, e o Decreto nº 34.649 de 2 de janeiro de 2019, que institui
o Pacto Pela Aprendizagem, são os principais marcos normativos para o
Regime de Colaboração no estado, solidificando as diretrizes que guiarão
os próximos passos da gestão. Quanto à própria gestão, nenhuma
ação poderia se concretizar sem a alocação de equipes nos níveis
municipal, regional e estadual, compostas por profissionais selecionados
mediante critérios técnicos específicos para a implementação da política
colaborativa. As posições principais no âmbito do Pacto Pela
Aprendizagem são selecionadas e formadas a partir desses critérios
previamente estabelecidos.
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Engajamento pelo Diálogo
O estabelecimento de relação horizontal e fluxo de comunicação frequente
entre atores diversos são condições necessárias para a colaboração. A
ampla e transparente divulgação das ações e resultados da política
colaborativa contribuem para seu estabelecimento e aceitação pelo
público amplo, consolidando-a na agenda pública do território.
A Secretaria de Estado da Educação do Maranhão vem dando visibilidade
às ações do Escola Digna e do Pacto Pela Aprendizagem de forma
coordenada e constante, inspirando confiança na política por parte
dos diversos atores envolvidos e do público amplo.
Os mecanismos decisórios da política colaborativa são conhecidos,
e seus resultados - avaliações e marcos de avanços - comunicados
amplamente. Há um plano de comunicação e mídia implementado para garantir a
divulgação. Seja pelo site oficial, Facebook ou Twitter, cada avanço
neste processo de consolidação do Regime de Colaboração é público.
Importante destacar ainda o envolvimento de representantes das
unidades regionais e dos dirigentes municipais da educação nos principais
momentos de planejamento e de tomada de decisão sobre a política.
Para além do engajamento de atores externos, a promoção do diálogo
busca estimular a participação dos implementadores de todos os níveis no
intuito de captar feedbacks e promover refinamentos na implementação.

Cooperação e Incentivos
No Regime de Colaboração com foco na equidade, cabe ao ente
federativo com maior capacidade estatal e melhores condições, colaborar
com os demais para que todos avancem juntos. A troca de experiências e
conhecimentos entre os municípios deve ser estimulada e facilitada,
fortalecendo uma cultura de aprendizagem cooperativa. É importante
também planejar e implementar mecanismos de incentivos à adesão
e à execução da política colaborativa, sejam estes ligados à distribuição
de recursos ou à garantia de reconhecimento e visibilidade para
os esforços e boas práticas nos municípios.
Está no planejamento da política para 2021 a efetivação de mecanismos
de incentivos, como a normatização da distribuição da cota-parte do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)
aos municípios, bem como a garantia de Bolsa Auxílio Educacional para
os profissionais dedicados à implementação do Pacto Pela Aprendizagem
e Prêmio Escola Digna às escolas públicas de destaque com base
nos resultados do SEAMA.
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O estado vem consolidando ainda, nos últimos anos, uma cultura de
colaboração com os municípios em diversas práticas da gestão
educacional. Destacamos a cooperação na oferta do transporte escolar,
por meio da complementação financeira dos recursos repassados pelo
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), da doação
de ônibus e lanchas escolares e do compartilhamento dos veículos;
o investimento na melhoria da infraestrutura escolar com construção
e doação de prédios escolares e disponibilização de equipamentos
e materiais didáticos; e a distribuição de material didático estruturado
para apoio à formação continuada.
O alinhamento de calendário escolar, o ordenamento de rede e a estrutura
de regionalização também são fatores importantes que auxiliam na
organização de plano da cooperação entre as redes, que conta ainda
com assistência aos municípios a partir de diagnóstico de gargalos
e oportunidades e intercâmbio de melhores práticas

Governança Participativa
A governança estruturada e participativa define os atores estratégicos
e as formas de interação entre eles em torno de propósitos comuns,
pautados por promover o objetivo final da política colaborativa. Essa
governança tem um papel importante para garantir que a política
em Regime de Colaboração contemple os diversos participantes do
processo e que o fluxo de tomada de decisões seja eficiente e legítimo.
O estabelecimento de times dedicados à gestão da política
colaborativa na Secretaria de Estado, regionais e redes municipais passa
por mecanismos necessários para garantir a viabilidade de sua atuação,
tais como planejamento e comunicação clara das atribuições e
competências necessárias dessas equipes dedicadas à implementação da
política colaborativa e definição do desenho da governança e das atribuições
dessas equipes de modo a garantir empoderamento e participação
constante nas etapas de construção e implementação da iniciativa.
Rituais de governança já haviam sido desenhados e implementados
no Maranhão, garantindo fluxo de informação e participação dos atores
relevantes do eixo da secretaria estadual até as escolas em etapas
de planejamento, tomadas de decisão, comunicação, construção
e refinamento do projeto. No entanto, falta aprimorar o movimento
de coleta dos feedbacks e retroalimentação do planejamento. É
possível afirmar que a definição de diretrizes de gestão proporciona maior
flexibilidade e autonomia nas tomadas de decisão e execução de
processos rotineiros exigidos pela política de Regime de Colaboração,
dentro ou entre secretarias, respeitando as normas e atribuições.
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A pactuação é realizada entre governo estadual e governos municipais
no âmbito do Pacto Pela Aprendizagem com o apoio e parceria da
Undime, da entidade municipalista FAMEM, de organizações como Unicef e,
a partir de 2020, Associação Bem Comum, Instituto Natura e Fundação
Lemann, garantindo ativa participação das redes de ensino e aporte técnico
para as ações da política. Como indicação para garantir maior segurança
jurídica das decisões pactuadas, são reconhecidos os casos de
sucesso de envolvimento de instituições como o Ministério Público,
Tribunal de Contas ou a Assembleia Legislativa do Estado. É importante
também promover a participação de conselhos e fóruns de educação,
assim como outras áreas do governo estadual que guardam
relevância com a implementação da política educacional colaborativa.

Avaliação e Monitoramento
Processos de monitoramento e de avaliação devem acompanhar a
implementação de uma política colaborativa para que possam, de um
lado, subsidiar sua gestão e, de outro, criar parâmetros para que sua
efetividade seja avaliada, tanto pelo poder público como pela
sociedade. Os indicadores devem contemplar os resultados esperados
e os aspectos operacionais necessários para torná-los realidade. Avaliar
a própria qualidade da cooperação é interessante para acompanhar
o desenvolvimento da política.
No Maranhão, há monitoramento e análise dos dados básicos relevantes
para a política em questão, assim como de indicadores de processo que,
assim como as metas estaduais, estabelecem os resultados esperados das
principais avaliações da política colaborativa e estão acessíveis às equipes
de gestão da política.
A maioria das redes municipais não tem sistema de gestão da educação,
o que dificulta o conhecimento das informações dos estudantes de forma
sistêmica e integrada. No entanto, é possível verificar acompanhamento
atualizado das iniciativas do Pacto com algumas rotinas sistematizadas
através do fluxo de comunicação entre equipes alocadas na Secretaria
Estadual, regionais e secretarias municipais.
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ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO DE REGIME DE COLABORAÇÃO
O Maranhão vem promovendo o Regime de Colaboração em seu
território desde o ano de 2015. Quase seis anos depois, ao ser avaliada sob
a ótica dos fatores de sucesso do Regime de Colaboração
Estado-Municípios, a política colaborativa demonstra sinais de maturação
que favorecem a indicação de sua continuidade e constante aprimoramento.
Prestar assessoria técnico-pedagógica aos municípios, alinhar
calendários, promover cooperação na oferta do transporte escolar,
subsidiar infraestrutura e aquisição de equipamentos - estas e outras
práticas contribuem para a construção de uma cultura colaborativa na
educação do território maranhense. Além disso, ao ser comunicada de
forma transparente aos envolvidos e sociedade em geral, a política
ganha notoriedade e confiança de todas as partes.
O Compromisso Técnico e Político, fator de sucesso que notadamente
se destaca nesta avaliação, é um elemento imprescindível na
implementação de políticas colaborativas. O comprometimento
público e institucionalizado do estado do Maranhão por parte de
governador, prefeitos e secretários de educação, combinado ao empenho
de profissionais dedicados, garante solidez às iniciativas propostas
sob a alçada do Regime de Colaboração.
Ao contemplarmos o Fortalecimento da Aprendizagem, notadamente o
objetivo final de toda política pública educacional, o eixo de formação
de professores ganha notoriedade pela eficiência do planejamento e
execução e pela ampla divulgação de suas ações e resultados, o que
denota um acúmulo expressivo frente às outras formas de colaboração
em ações pedagógicas.
Ainda que com as dificuldades impostas pela crise causada pela pandemia
de Covid-19, que acarretou a suspensão de atividades presenciais nas
escolas e secretarias, dois dos ciclos formativos planejados para
2020 foram realizados com as devidas adaptações e alcançando o
público esperado. A flexibilidade e a resiliência da iniciativa, somadas ao
atingimento de suas metas e caráter colaborativo consolidado,
apontam para a premência de olharmos mais atentamente à sistematização
da política de formação de professores como um caso de sucesso,
e será detalhado a seguir.
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Estudo de Caso: Formação de Professores
em Regime de Colaboração
Escolhemos a sistematização da formação continuada de professores
em Regime de Colaboração como ação colaborativa a ser analisada com
mais profundidade por entender que há um grau significativo de maturidade
tanto na cooperação estado-municípios quanto no planejamento
da formação em si.
A seguir, buscamos trazer de forma simples os pontos cruciais desta
política: a definição da governança da política e a interação entre seus
atores-chave; as premissas de qualidade observadas, diretrizes e
planejamento das ações formativas; e os principais desafios da política.
Governança e principais atores
SAGEA
SUPREC/SUPERC
UREs

UNDIME

Regime de
Colaboração

Secretarias Municipais
FAMEM, UNCME,
FEE

CEE

Prefeituras
Parceiros

Fonte: Elaboração própria, 2020

Conforme imagem, a governança da política de formação docente é exercida por uma
gestão central compartilhada entre a SEDUC/MA e a Undime/MA, com apoio de parceiros, e
da sociedade civil organizada que contribuem diretamente com as iniciativas do Pacto Pela
Aprendizagem. Da parte da rede estadual, há o envolvimento da Secretaria Adjunta de Gestão
da Rede de Ensino e Aprendizagem (SAGEA), Superintendência de Planejamento de Rede
e Regime de Colaboração (SUPREC), Supervisão de Regime de Colaboração (SUPERC), que
compõem, hierarquicamente, a estrutura central de coordenação e articulação. O estado conta
ainda com o apoio normativo e de controle social do Conselho Estadual de Educação (CEE),
e também com as 19 Unidades Regionais de Educação (UREs), estão distribuídas
estrategicamente por todo o estado com o objetivo de levar a política aos municípios
e realizar a conexão entre administração central e execução na ponta.
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Ciclo Formativo Municipal de 2020 em Bom Lugar/MA - URE de Bacabal.
Tema: “O processo de alfabetização e letramento: desafios e possibilidades”.

A representação municipal está presente em todas as fases do planejamento da política colaborativa de
formação. Essa atuação se dá por meio da Undime/MA, que participa da construção das diretrizes da
política, articula o engajamento dos municípios, contempla as demandas educacionais do território, avalia
e delibera sobre a iniciativa junto à SEDUC/MA e junto aos Dirigentes Municipais de Educação. Para
garantir a mobilização e engajamento dos atores da educação municipal, além da Undime, destacam-se
a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), a Federação dos Municípios do
Estado do Maranhão (FAMEM) e o Fórum Estadual de Educação (FEE). Estas importantes instituições,
dotadas de representatividade e legitimidade, atuam, para além de suas atribuições institucionais (detalhadas
no capítulo anterior), no engajamento de gestores e educadores das esferas municipais de todo o território
por meio de estratégias de comunicação e apoio às iniciativas da política formativa.
Na representação abaixo, demonstra-se a estruturação decisória e de implementação da política
colaborativa de formação docente: nível estratégico, no qual o planejamento é pactuado; nível executivo,
que lidera as principais ações de implementação e engajamento; e nível tático, responsáveis pela ação
na prática (coordenam e realizam a formação docente).
Atores
Gestão
Estratégica

Secretário de Estado de
Educação
Presidente UNDIME

Gestão
Executiva

Secretária-Adjunta de
Gestão da Rede Ensino
e Apredizagem
Secretários Municipais
de Educação

Pontos
focais/
Equipes

APR (articuladores
pedagógicos regionais)
APM (articuladores
pedagógicos municipais)

Função principal
SEDUC planeja preliminarmente junto com os parceiros
Undime valida, realiza ajustes e pactuação
Ambos fazem processo de escuta dos municípios
SAGEA/SUPREC executa a política, coordenando as ações
e retomando escuta de todos os níveis Municípios validam
o planejamento, podendo fazer adequações, e pactuam
APR são formados pela equipe central para formar os APM
e acompanhar as ações nos municípios da sua regional
APM são os formadores locais e responsáveis por levar
a formação à ponta

Fonte: Elaboração própria, 2020
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Os articuladores pedagógicos regionais distribuídos pelas 19 unidades
descentralizadas da SEDUC/MA são o principal elo entre a liderança
estadual e os municípios. São eles que reforçam os direcionamentos
da política formativa e dão suporte à sua realização em cada município,
preparando os articuladores pedagógicos municipais, dialogando com
a gestão municipal, e por vezes participando ativamente como formadores
dos professores. Temos portanto, uma formação realizada no âmbito
local em prol dos educadores da rede municipal, mas com monitoramento
e apoio direto de servidores estaduais que atuam no nível regional.

Premissas de Qualidade
Importante indicar que o planejamento da formação foi realizado em
consonância com as estratégias de implementação da Base Nacional
Comum Curricular. Nesse sentido, foram estabelecidos princípios a serem
observados no desenho das práticas formativas propostas no intuito de
garantir sua efetividade no âmbito da política.
Regime de
Colaboração

Continuidade

O trabalho colaborativo entre Estados e Municípios amplia os recursos
disponíveis, a qualidade e o alcance das iniciativa
A formação do educador deve ser um processo constante
que corre a partir de uma sequência lógica e sem ruptura

Coerência

O alinhamento com a realidade das escolas e a consideração
do contexto são essenciais para que a formação faça sentido
para o educador

Uso de
Evidências

A partir dos resultados educacionais e da devolutiva dos
educadores formados a formação pode ser constantemente
aprimorada

O Regime de Colaboração apresenta-se como uma condição necessária
na promoção de uma formação de qualidade. Desde o momento de
pactuação com a representação das redes municipais, passando pelo
engajamento massivo dos governos locais com a iniciativa e no respeito
à autonomia de cada município em participar do planejamento com suas
considerações e devolutivas ou até mesmo adaptar as atividades para que
se adequem ao contexto local.
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Planejamento Inicial: respaldo, metas e indicadores
A partir das normativas que instituem a Política Educacional Escola Digna
e o Pacto pela Aprendizagem organizam-se as ações de formação de
profissionais da educação. A Lei Estadual 10.099/2019 determina em
seu art. 3º, inciso IV, a formação continuada de profissionais das redes
municipais e estadual de educação em Regime de Colaboração. A
mesma ação está elencada entre os objetivos do Pacto pela Aprendizagem,
programa criado para fortalecer a cooperação entre Estado e Municípios,
conforme quadro:

Objetivos do Pacto pela Aprendizagem
I - garantir que todos os estudantes do território maranhense estejam alfabetizados,
em Língua Portuguesa e em Matemática, na idade certa
II - reduzir a distorção idade-série na Educação Básica

III - elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)

IV - contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos profissionais da educação

A partir do objetivo IV do Pacto Pela Aprendizagem , definem-se as metas e
indicadores da formação de profissionais da educação:

Ano

Meta

2019

Ofertar 48h de formação para gestores
escolares, técnicos e coordenadores
sobre o DCTMA, planejamento
e orientação para 2020

2020

Formar 75% dos professores
alfabetizadores (último ano da
Educação Infantil, dois primeiros
do Ensino Fundamental)

Resultados previstos

Indicadores

Meta alcançada, com 9.270 gestores formados por meio
de módulos formativos sobre currículo, avaliação
e planejamento para o ano de 2020

- Número de
profissionais
formados;

Dois módulos realizados sobre os processos de
alfabetização e letramento relacionados ao currículo
no contexto de pandemia, público esperado de
aproximadamente 36 mil docentes alfabetizadore

- Número de horas
de formação;
- Resultados do
SEAMA e SAEB.
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O planejamento de 2020 previa, anteriormente, a realização de quatro
módulos de formação de professores e gestores das redes municipais
sobre os seguintes temas: alfabetização e letramento, Documento
Curricular do Território Maranhense (DCTMA), consciência fonológica
e avaliação da alfabetização. A pandemia, no entanto, levou a um
readequação para uma nova estrutura, na qual apenas dois módulos
puderam ser realizados neste ano. A suspensão das atividades presenciais
impediu a aplicação do SEAMA em 2020, o que inviabilizou a verificação de
resultados iniciais decorrentes da formação continuada realizada no âmbito
do Pacto pela Aprendizagem.

2º Módulo do Ciclo Formativo Municipal de Igarapé Grande/MA - URE de Pedreiras.
Tema: “O Currículo do Maranhão e o processo de alfabetização e letramento”.
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Replanejamento 2020
A formação executada em 2020 contou com forte respaldo institucional
e normativo e uma equipe dedicada a realizar as adaptações necessárias
para que o principal desafio elencado no momento (100% das crianças
maranhenses alfabetizadas na idade certa), em meio à pandemia. Após
muito diálogo e deliberação entre os atores envolvidos em diferentes
níveis de implementação, a gestão decidiu pelo formato a seguir:

Modelo

Público-alvo

Duração

Ciclo Formativo Estadual
(remoto)

Articuladores Pedagógicos Regionais e Municipais
(APRs e APMs)

02 ciclos de 20 horas cada

Ciclo Formativo Municipal
(remoto, com possibilidade
de encontros presenciais)

Gestores escolares, coordenadores pedagógicos,
equipes técnicas das Secretarias Municipais
de Educação e professores alfabetizadores

02 ciclos de 20 horas cada
(setembro e novembro)

Webinário (remoto)

Gestores escolares, coordenadores pedagógicos,
equipes técnicas das Secretarias Municipais
de Educação e professores alfabetizadores

08 webinários de 2 horas
cada

A carga horária do cursista soma 40 horas, sendo ela composta pelos
webinários, estudos individualizados, mediados pela plataforma Google
Classroom, e encontros remotos de formação. A depender da situação
epidemiológica da região, os encontros formativos poderão ser
realizados presencialmente com respeito aos protocolos sanitários.
O 1º módulo tratou da “alfabetização e letramento no contexto do ensino
remoto” e o 2º da “o currículo do Maranhão para alfabetização e letramento”,
num processo inclusivo que contempla a diversidade do estado.

Próximos Desafios
Apesar de o processo formativo de professores em Regime de
Colaboração ter se adequado ao momento atual, ainda há pontos de
melhoria a serem trabalhados para as próximas ações. A partir das
entrevistas, análise de documentos, diagnóstico realizado com base
nos fatores de sucesso e detalhamento das ações neste estudo de caso,
é possível destacar como possíveis gargalos a serem enfrentados no
aperfeiçoamento da política colaborativa de formação os seguintes
aspectos:
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Formulação de planejamento mais robusto das rotinas formativas que
contemple não somente as ações de curto prazo. Com a garantia de
orçamento no Plano Plurianual e compromisso político e institucionalizado
da Secretaria de Estado da Educação, torna-se mais viável a consolidação
de um cronograma a médio e longo prazo para a formação de professores;
Há espaço para implementação de um sistema mais automatizado
de monitoramento e avaliação da política formativa, sobretudo para
mensurar a qualidade, os objetivos alcançados, desafios e a satisfação
com a formação oferecida. Até o momento, este processo é manual e
pode ser aprimorado para melhor coletar devolutivas ao final de cada
ciclo formativo e possivelmente corrigir rotas;
Sensibilização dos prefeitos sobre a importância de priorizar a política
educacional e investir na formação de professores. É preciso manter o
engajamento dos municípios, especialmente em vista do processo de
transição de governo 2020/2021, além de sedimentar as iniciativas para
evitar descontinuidade mediante um novo governo estadual em 2023;
Além de garantir o compromisso dos governantes, deve ser constante
o aprimoramento da tecnicidade das equipes envolvidas na implementação
da política colaborativa de formação, em especial no âmbito municipal.
A estabilidade de uma equipe local dedicada e com capacitação
adequada tende a viabilizar resultados mais consistentes na ponta;
A institucionalização dos incentivos à implementação da política formativa
também deve ser prioridade para seu fortalecimento. Na medida em que
os profissionais envolvidos são valorizados por sua atuação na formação
docente e os governos municipais reconhecidos pelo comprometimento,
a iniciativa passa a ganhar mais vigor e notoriedade.

É evidente que o Regime de Colaboração incidiu de forma primária
na formação docente, sendo base para sua pactuação, planejamento,
execução e monitoramento. Os desafios a serem enfrentados para
assegurar a perenização dessa política passam pela contínua atenção
aos fatores de sucesso que carecem de maior desenvolvimento, seja pela
necessidade de mais robustez ou pelo contexto atual de transição política.
Ao comprometer-se com a garantia de incentivos, a repactuação política e
planejamento sólido de ações com sistema de monitoramento e avaliação,
o Maranhão seguramente estará alçando sua política formativa ao mais
alto grau de maturidade colaborativa.
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Considerações Finais
A cooperação entre o Estado do Maranhão e seus Municípios tem
avançado gradualmente, principalmente a partir de 2015. A estruturação
da governança educacional, a organização da Secretaria Estadual e o
compartilhamento de funções entre os atores educacionais,
e a
estruturação de política colaborativa para a formação docente mostram
que é possível trabalhar em regime de colaboração. Apesar de ainda
haver pontos de melhoria, como a formação inicial dos professores
e os índices educacionais, o Estado buscou formular e implementar
programas e ações que efetivem a colaboração no território.
A crescente institucionalização do Regime de Colaboração desde o
Plano Mais IDH (2015), passando pela Lei da Política Educacional Escola
Digna e pelo Pacto pela Aprendizagem (2019) e culminando na grande
estratégia de formação continuada de professores alfabetizadores (2020),
demonstra um esforço constante, intencional e dedicado a melhorar a
aprendizagem de todas e todos os estudantes maranhenses
- independente de rede de ensino e município.
Com destaque para o compromisso técnico e político, o foco no
fortalecimento da aprendizagem e para o engajamento pelo diálogo,
o Maranhão demonstra que caminha a passos firmes para a
consolidação do Regime de Colaboração como instrumento de gestão e
uma constante melhoria dos resultados educacionais (aumento do Ideb,
do acesso e permanência, da formação de professores), com otimização
de recursos e garantia da trajetória escolar dos estudantes.
Com este trabalho, procuramos dar luz aos principais aspectos desta
política colaborativa e sistematizar o caminho trilhado pela iniciativa de
colaboração maranhense como uma boa prática passível de ser referência
a outros estados. O histórico desafiador da educação maranhense não
impediu que os esforços empenhados pelo governo estadual em parceria
com os municípios pudessem gerar avanços concretos na educação do
estado. Esperamos que as boas práticas do Maranhão sejam inspiração
para que outros territórios também possam se organizar em Regime
de Colaboração.
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Entrevistas
Secretaria de Estado da Educação do Maranhão - SEDUC/MA
Felipe Costa Camarão - Secretário de Estado de Educação
Nádya Christina Guimarães Dutra - Secretária Adjunta de Gestão da Rede de Ensino
e Aprendizagem
João Paulo Mendes - Superintendente de Planejamento de Rede e Regime de Colaboração
Fernanda Soares Santos Ferraz - Supervisora de Regime de Colaboração
Daiane Lago Marinho - Assessora da Supervisão de Regime de Colaboração
Nazeldo Pereira Cruz - Articulador Pedagógico Regional da Unidade Regional de Educação do
Médio Mearim
Sheila Cristina Barros Furtado - Articuladora Pedagógica Regional de Itapecuru Mirim/MA

Representantes dos municípios e de entidades parceiras
Marcony Wellython Oliveira Pinheiro - Presidente da Undime/MA
Emerson Araújo da Silva - Coordenador Estadual da UNCME/MA
Iracema Cristina Vale Lima - Prefeita do município Urbano Santos/MA
Shirliane Monteiro de Lima Sampaio - Dirigente Municipal de Educação de Igarapé Mirim/MA
Cláudia Carvalho Chaves - Articuladora Pedagógica Municipal de Santa Luzia/MA
Everton Vieira Ribeiro - Articulador Pedagógico Municipal de Carutapera/MA
Ofélia Ferreira da Silva - Coordenadora do escritório do UNICEF no Maranhão
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