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A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO (SNE) É 
UMA PAUTA RECORRENTE NO DE-
BATE EDUCACIONAL BRASILEIRO.  

Em diferentes esferas de poder, no legislativo, 
executivo ou na sociedade civil, a ideia de uma 
estrutura sistêmica, que seja capaz de coorde-
nar os sistemas de ensino e lidar com os de-
safios educacionais, ecoa em diferentes pers-
pectivas e pontos de vista há pelo menos uma 
década. É evidente que os desafios de apren-
dizagem não são de natureza estritamente pe-
dagógica. A coordenação interfederativa, a fim 
de reduzir as desigualdades, é vista e percebida 
como questão central a ser plenamente desen-
volvida e aperfeiçoada e, por isso, o Sistema tem 
adquirido certa visibilidade nacional.

A ausência de coordenação sistêmica quanto 
às atribuições dos entes federativos e sua no-
tória dificuldade em estabelecer pactuação, em 
cooperação, levou a uma série de desencontros 
e desconexões entre as políticas de educação 
nacionais e subnacionais. Apesar da Consti-
tuinte de 1988 reforçar a cooperação entre os 
entes e o regime de colaboração entre os siste-
mas de ensino, há ainda uma lacuna a ser pre-
enchida: como se dá na prática tal cooperação 
e colaboração, ambas fundamentais para a co-
ordenação interfederativa na educação? 

É sob essa questão e contexto que o Movimen-
to Colabora1 e o Todos pela Educação2 têm tra-
balhado assiduamente: como promover uma 
governança educacional efetiva, em regime de 
colaboração, e rumo à aprovação do Sistema 
Nacional de Educação3. E, mais que isso, com-
preender a centralidade e a importância dos 
temas na promoção de uma trajetória harmô-
nica do estudante, sem fragmentação ou per-
das de aprendizagem no caminho.

Contudo, a pauta do SNE ainda é pouco con-
sensual, com diferentes perspectivas da or-
ganização do sistema. No legislativo federal, 
desde 2011, tramitaram oito projetos de lei 
complementar que têm por objetivo instituir o 
Sistema Nacional de Educação4, na expectativa  

de se definir normas de cooperação e colabo-
ração interfederativa. No Executivo a matéria 
foi debatida fortemente no âmbito da Secre-
taria de Articulação dos Sistemas de Ensino 
(SASE/MEC) com uma série de propostas 
para a regulamentação do SNE. No âmbito 
da sociedade civil, já foi também fortemente 
debatida em três Conferências Nacionais de 
Educação (2010, 2014 e 2018) e ainda por  
entidades de representação social como o  
Fórum Nacional de Educação. 

Atualmente, tramitam nas casas legislativas 
duas propostas que estão em debate ativo:  
o PLP nº 25/2019, da Câmara dos Deputados  
(ao qual estão apensados os PLPs nº 216/2019,  
nº 47/2019 e nº 267/2020), e o PLP nº 235/2019, 
do Senado Federal. Esses projetos de lei apon-
tam questões estruturais para o SNE: maior 
clareza nas atribuições dos entes federativos; 
criação de instâncias de pactuação entre União 
e entes subnacionais; indução do regime de co-
laboração por meio de instrumentos técnicos e 
financeiros; fortalecimento da participação so-
cial e accountability; e garantia de parâmetros 
de qualidade e direito à educação. Entretanto, 
por sua alta complexidade, é indiscutível que  
a pauta requer maior consenso entre os ato-
res governamentais, além de conhecimento 
sobre o funcionamento de outros países fede-
rativos que possuem uma estrutura sistêmi-
ca na organização da educação nacional. Por 
isso, na expectativa de contribuir para o deba-
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te público, o Movimento Colabora Educação  
apresenta neste documento o Resumo Exe-
cutivo da pesquisa “Governança multinível da 
educação em países federativos”, realizada 
em parceria com o Todos pela Educação e 
desenvolvida no âmbito do Centro de Desen-
volvimento da Gestão Pública e Políticas Edu-
cacionais da Fundação Getulio Vargas.

A pesquisa tem por objetivo subsidiar e influen-
ciar a construção do Sistema Nacional de Edu-
cação no país. Tendo em vista a complexidade e 
falta de consenso claros na pauta, foram anali-
sadas referências internacionais, que podem ser 
norteadoras na reflexão das condições federa-
tivas locais e desafios dos sistemas educacio-
nais no Brasil. Dessa forma, foram selecionados 
cinco países federativos: Alemanha, Austrália, 
Canadá, Estados Unidos e México. O estudo 
tem natureza aplicada e não tem a pretensão 
de propor uma análise comparativa, visto que, 
mesmo sendo federações, cada uma tem ori-
gem e características particulares de sua for-
mação continental. Para análise da governança 
educacional, foram analisadas cinco categorias: 
organização governamental, marcos legais da 
educação, principais atores e responsabilidades 
na gestão da educação, instâncias de pactua-
ção na educação, e qualidade e accountability.

A pesquisa permite fazer analogias do ponto de 
vista federativo e educacional, das estruturas 
e mecanismos disponíveis no território brasi-

leiro, e também estabelecer pontos de partida 
para melhoria e aperfeiçoamento do SNE em 
discussão. Como ainda não o temos devida-
mente regulamentado, tampouco implemen-
tado, a observância dos modelos de governan-
ça educacional dos cinco países, sem dúvidas, 
contribui e enriquece significativamente o 
debate nacional. Reforçamos que a pesquisa 
não tem o objetivo de realizar comparações de 
políticas públicas, mas sim fomentar reflexão 
e apontar novas ideias e adaptações para o 
modelo de governança educacional no Brasil.

Sintetizamos neste documento os principais 
blocos da pesquisa. Inicialmente, serão apresen-
tados os conceitos-chave e orientadores para a 
sustentação do estudo, principalmente do termo 
governança e sua aplicabilidade ao SNE. Na se-
quência, uma breve contextualização territorial 
e educacional dos países e, por conseguinte, a 
análise individual de cada país nas cinco cate-
gorias apresentadas. Por fim, reflexões sobre 
os principais aprendizados frente aos achados 
para a realidade brasileira com a síntese de dois 
exemplos aprofundados trazidos no estudo, de 
grande relevância para a educação brasileira.

1 O Movimento Colabora Educação (MCE) atua, desde 2016, 
no fortalecimento da governança federativa na educação, por 
meio da produção de conhecimento e qualificação técnica, 
tendo como base práticas, políticas e experiências colabo-
rativas voltadas à melhoria da aprendizagem e promoção da 
equidade na educação brasileira. | movimentocolabora.org.br

2 O Todos Pela Educação é uma organização da sociedade 
civil, sem fins lucrativos, plural e suprapartidária, fundada em 
2006. Com uma atuação independente e sem receber recur-
sos públicos, nosso foco é contribuir para melhorar a Educa-
ção Básica no Brasil. Para isso, desenvolvemos ações visando 
ampliar o senso de urgência para a necessidade de mudanças 
na Educação, produzimos conhecimento com o objetivo de 
apoiar a tomada de decisão das diferentes esferas do poder 
público e articulamos junto aos principais atores para efetivar 
as medidas que podem impactar os rumos da Educação.

3 “Sistema Nacional de Educação e o Regime de Colabora-
ção entre os Entes Federados: Documento de sistematiza-
ção das discussões dos grupos de trabalho promovido pelo 
Movimento Colabora Educação para a identificação de desa-
fios de coordenação e pactuação das políticas públicas na 
educação brasileira e a importância da regulamentação de 
sistema nacional para o setor.” (Movimento Colabora, 2019).

4 3 PLPs foram arquivados (PLP 15/2011, PLP 448/2017, 
PLP 413/2014). Atualmente 4 projetos tramitam na Câmara 
e um projeto tramita no Senado.
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2
SÃO DOIS CONCEITOS PRINCIPAIS: FE-

DERALISMO E GOVERNANÇA PÚBLICA.  
Justifica-se o primeiro pela análise da 
organização de competências e atribui-

ções educacionais em um território, e o segundo 
em compreender as engrenagens que permitem 
o funcionamento dos sistemas educacionais 
nos cinco modelos federativos. 

O federalismo é um sistema de governo que di-
vide poder e funções entre a autoridade central 
e as unidades descentralizadas, combinando 
autonomia de cada ente federativo com inter-
dependência entre eles para a tomada de deci-
sões em uma democracia (Wong et al., 2017). 
No contexto brasileiro, essa definição é aplicá-
vel, uma vez que na educação há competên-
cias comuns e concorrentes da União e entes 
subnacionais na gestão da política educacio-
nal, conforme a Constituição Federal de 1988. 
A União estimula a desconcentração da exe-
cução dos serviços, sem abdicar de seu papel 
central na coordenação da educação nacional, 
cabendo aos entes subnacionais gerir os siste-
mas de ensino, em regime de colaboração.

A discussão federativa adquire melhor contex-
tualização se refletida a partir da governança 
pública. O termo governança surge há cerca 
de quatro décadas e sua articulação à reflexão 
de políticas públicas se dá no sentido de ge-
renciamento e formas de interação estabeleci-
das no campo governamental, político e social  
(Diniz, 1996; Rhodes, 1997; Jessop, 1997; 
Mayntz, 2003). Segundo Lessa (2015), gover-
nança “ diz respeito ao modo pelo qual o poder 
é exercido na gestão de recursos econômicos 
e sociais, com vistas ao desenvolvimento”. 

Aplicando tal conceito à esfera pública, por-
tanto, a “governança pública pode ser enten-
dida como a capacidade que os governos têm 
de avaliar, direcionar e monitorar a gestão das 
políticas e serviços públicas para entender de 
forma efetiva as necessidades e demandas da 
população” (Nardes, Altounian e Vieira, 2018).

Em países federativos, a estruturação da go-
vernança é estratégica, pois geralmente são 
países de alto contingente populacional e com 
cenários educacionais complexos. Federações  
sugerem uma relação de horizontalidade en-
tre as esferas governamentais, eliminando a 
hierarquização na implementação da política 
educacional. Para a Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, 
2019), isso se aplica principalmente na tomada 
de decisão nos sistemas de políticas públicas: 
“instituições e dinâmicas através das quais o 

CONCEITOS ORIENTADORES  
DA PESQUISA
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sistema educacional aloca papéis e respon-
sabilidades, determina prioridades e projetos e 
executa políticas e programas educacionais”. 
No Brasil, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
também contribui para essa discussão no Re-
ferencial Básico de Governança Aplicável a 
Órgãos e Entidades da Administração Pública 
(2014) defendendo que a governança pública 
“compreende essencialmente os mecanismos 
de liderança, estratégia e controle postos em 
prática para avaliar, direcionar e monitorar a 
atuação da gestão, com vistas à condução de 
políticas públicas e à prestação de serviços  
de interesse da sociedade”. 

Conclui-se, portanto, que países federativos, 
geralmente, apresentam uma estrutura de go-
vernança comum para a gestão educacional. 
Gerenciamento de recursos econômicos e so-
ciais, organização de competências e atribui-

ções, dinâmicas para tomada de decisão go-
vernamental, avaliação e monitoramento de 
ações são todos elementos cruciais para o fun-
cionamento dos sistemas em cenários educa-
cionais complexos. Nesse sentido, é sabido que 
o contexto brasileiro tem um modelo de gover-
nança educacional complexo, o que demonstra 
a importância de fortalecer o debate sobre o 
Sistema Nacional de Educação e a necessidade 
de sua aprovação e regulamentação.

Desse modo, na sequência, será apresentado 
um aprofundamento sobre os modelos fede-
rativos da governança educacional de cinco 
países: Alemanha, Austrália, Canadá, México 
e Estados Unidos da América. A análise das 
experiências e seus respectivos contextos 
contribuem com reflexões sobre a coopera-
ção entre os níveis de governo e para o Siste-
ma Nacional de Educação no Brasil.
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T ODOS OS PAÍSES ANALISADOS NO 
ESTUDO TÊM EM COMUM O FATO DE 
SEREM FEDERATIVOS, COM AS VAN-
TAGENS E DESAFIOS QUE O MODELO 

APORTA. Do ponto de vista educacional, todos 
eles enfrentam questões complexas em sua 
gestão, em maior ou menor grau, em busca de 
oferecer respostas adequadas à diversidade lo-
cal. Nesse sentido, vale reforçar que Alemanha, 
Austrália, Canadá, México e Estados Unidos da 
América, apesar de federativos, possuem carac-
terísticas políticas, sociais, econômicas, geográ-
ficas e culturais distintas entre si, não permitindo 
comparação e conclusões de causa-efeito. 

Inicialmente, realizou-se uma leitura contextual 
dos cinco países, com informações econômi-
cas, sociais e educacionais. Destaca-se que a 
organização geopolítica de cada país articula-
-se diretamente com sua trajetória histórica e 
como foram se constituindo, considerando pe-
ríodos de estabilidade ou instabilidade política. 
Por consequência, as formas de organização 
governamental repercutem na organização de 
seus sistemas de ensino. 

Para exame da governança educacional de 
cada país, a pesquisa se utilizou de cinco  
referenciais analíticos:

1 Organização governamental: forma e siste-
ma de governo;
2 Marcos legais da educação: referência à 
educação na Constituição Federal ou em leis 
básicas federais da área;
3 Principais atores e suas responsabilidades 
na gestão da educação: existência ou não de 
ministérios/departamentos federais de edu-
cação e uma possível centralização decisória 
do governo federal;
4 Instâncias de pactuação na educação: se 
existem e/ou quais são as mais presentes;
5 Qualidade e accountability: existência ou não  
de currículos ou critérios nacionais de qualida-
de e de avaliações externas.
 
A seguir, a análise completa das cinco dimen-
sões em cada país.



10RESUMO  |  GOVERNANÇA MULTINÍVEL  
DA EDUCAÇÃO EM PAÍSES FEDERATIVOS 

1  ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
A Alemanha é uma democracia parlamentar fe-
derativa. Seu legislativo é bicameral, constituído 
por uma Câmara Alta, onde há representação 
federal dos estados, e uma Câmara Baixa, eleita 
por um sistema distrital misto. Constituída por 
16 estados (Länder) e 2.059 cidades. O menor 
nível de divisão territorial da Alemanha são as 
cidades (towns). Os estados são entidades au-
tônomas, possuem parlamento, constituição, 
governo e legislação próprios. As cidades não 
são reconhecidas constitucionalmente como 
entes federados.

2  MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO
O principal marco legal alemão é a Lei Funda-
mental da República Federal da Alemanha, de 
1949, que define que “todo ensino é submeti-
do à fiscalização do Estado”. Ainda nessa lei, “a 
Federação pode conceder ajuda financeira aos 
estados para importantes investimentos, bem 
como para concernentes despesas especiais 
temporárias dos estados e municípios, visando 

aumentar o desempenho da infraestrutura mu-
nicipal de educação”. A menos que a Lei Básica 
conceda poderes legislativos ao governo fede-
ral, o direito de legislar compete aos estados, 
com responsabilidades acerca da regulação da 
educação, ciência e pesquisa. 

Portanto, a regulamentação educacional é de 
competência prioritária dos estados, incluindo o 
desenho e a aprovação curricular, por meio do Mi-
nistério da Educação de cada um deles. A remu-
neração de servidores públicos, como professo-
res, também cabe ao estado. A oferta educativa, 
porém, é em maioria responsabilidade comparti-
lhada entre os governos estaduais e locais, com 
parte do financiamento de cada um desses níveis.

Há referência à educação na Constituição Fede-
ral da Alemanha, contudo não há lei(s) básica(s) 
federal(is) de educação, cabendo aos estados 
os desdobramentos legais da educação básica.

3  PRINCIPAIS ATORES E 
RESPONSABILIDADES  
NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Os principais atores são o governo federal e, 
sobretudo, os governos estaduais, além dos 
governos locais. O governo federal exerce suas 
responsabilidades por meio do Ministério Fede-
ral da Educação e Pesquisa. Tais funções são 
relacionadas à educação vocacional e ao ensino 
superior. Está no escopo de outro ministério, o 
Ministério Federal para os Assuntos da Família, 
Idoso, Mulheres e Jovens, a educação infantil 
que ocorre em creches, para usar uma termino-
logia equivalente à do Brasil. Existe também o 
Instituto de Educação e Formação Profissional, 
vinculado ao Ministério Federal de Educação e 
Pesquisas, que tem a responsabilidade de rea-
lizar pesquisas de educação e treinamento pro-
fissional, participar das estatísticas educacio-
nais, contribuir com a promoção de centros de 
treinamento de empresas e desenvolver ações 
no campo da educação à distância.

Às esferas estaduais cabe legislar sobre ques-
tões relacionadas à educação básica. Os gover-
nos estaduais financiam e administram a edu-

ALEMANHA
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cação. “As escolas do setor público são, em sua 
maioria, escolas estaduais e municipais man-
tidas em conjunto pelo Land e os Kommunen 
(autoridades locais) ou distritos administrativos. 
O custo do corpo docente é comportado pelo es-
tado e outros custos de pessoal ou materiais são 
comportados pela autoridade local” (Idem, p. 54).

Portanto, há um ministério federal de educa-
ção e departamentos relacionados, porém sem 
significativa centralização decisória do governo 
federal, visto que além de legislar cabe às esfe-
ras estaduais a gestão da educação.

4  INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Devido ao modelo de descentralização inten-
so de responsabilidades para os estados na 
Alemanha, criou-se mecanismos de coorde-
nação nacional para articular e garantir certa 
unidade no país. Desse modo, em 1948, foi 
fundada a Conferência Permanente dos Mi-
nistros da Educação e Assuntos Culturais dos 
Länder na República Federal da Alemanha, 
com o objetivo prioritário de garantir, por meio 
da coordenação, as características comparti-
lhadas no sistema educacional da Alemanha. 
Reúne ministros e senadores dos estados  
responsáveis pela educação e assuntos cultu-
rais, baseia-se em um acordo entre os Länder 
e trata de questões políticas relacionadas a 
educação, ensino superior, pesquisa e cultura 
que são de importância suprarregional.

Essa Conferência desempenha papel significa-
tivo como instância de coordenação e desenvol-
vimento de educação no país. Constitui, em sín-
tese, um consórcio de secretários responsáveis 
pela educação e escolas, institutos de educa-
ção superior, pesquisa e ações culturais, tendo 
competência para definir interesses comuns e 
objetivos para todos os 16 estados. Já o Minis-
tério Federal da Educação e Pesquisa abrange o 
Instituto de Educação e Formação Profissional, 
importante na cooperação entre empregado-
res, sindicatos, Federação e estados. Há outras 
formas de colaboração que podem ser estabe-
lecidas. Por exemplo, a Federação e os estados 
podem mutuamente concordar em cooperar 

para a avaliação do desempenho dos sistemas 
educacionais e elaboração de relatórios e reco-
mendações pertinentes.

Em síntese, não há propriamente instâncias de 
pactuação entre governo federal e subnacio-
nais, contudo há uma arena de diálogo federa-
tivo entre os governos estaduais, papel desem-
penhado pela Conferência.

5  QUALIDADE E ACCOUNTABILITY
Todos os estados possuem órgãos de inspe-
ção responsáveis pelo cumprimento de pa-
drões por parte das escolas. A maioria deles 
possui padrões próprios de qualidade escolar 
utilizados para orientar o processo de inspe-
ção. Além disso, há critérios transversais para 
todos os estados, estabelecidos pela Confe-
rência Permanente.

Vale destaque ao Instituto para a Melhoria da 
Qualidade Educacional, instituição acadêmica 
que apoia os estados na melhoria e garantia da 
qualidade de seu sistema educacional. Seu tra-
balho é baseado em padrões educacionais que 
foram adotados pela Conferência com o objeti-
vo de definir competências a serem desenvol-
vidas pelos estudantes nas diferentes etapas 
escolares. Além dos padrões educacionais, há 
também uma avaliação nacional, sendo os pri-
meiros construídos e aperfeiçoados pela Con-
ferência ao longo do tempo. Todos os estados 
foram obrigados a introduzir estes padrões.

Em 2008, entraram em vigor as Recomendações 
do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o 
Estabelecimento do Referencial Europeu de Qua-
lificação, cujo objetivo é mapear os resultados 
de aprendizagem dos países desse continente e 
servir de referência para o aprendizado ao longo 
da vida. O Ministério Federal da Educação e Pes-
quisa e a Conferência criaram uma coordenação 
conjunta - governo federal e estados - para tra-
tar do Referencial Alemão de Qualificações.

Como mostrado, a Alemanha adota critérios  
e avaliações nacionais para aferição da quali-
dade da educação.
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1  ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
A Austrália é uma monarquia constitucional 
federal sob uma democracia parlamentar, ten-
do um governador geral representante da rai-
nha. Seu Legislativo é bicameral, constituído 
por uma Câmara Alta (Senado) e uma Câmara 
Baixa (Câmara dos Representantes). Sua or-
ganização geopolítica é constituída por seis 
estados, dois territórios autônomos e oito ter-
ritórios não autônomos, além de 212 governos 
ou conselhos locais. 

2  MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO
Há dois marcos constitucionais no país: o pri-
meiro é intitulado Lei de Constituição da Co-
munidade da Austrália, de 1901 e não há refe-
rências à educação; o segundo é intitulado A 
Constituição, que atribui poderes ao Parlamen-
to da Comunidade (ou Commonwealth) pela lei 
fundamental do país, ele também não se refere 
expressamente à educação, contudo isso não 
significa que o assunto esteja fora dos poderes 
do Parlamento. 

Ao tratar dos poderes atribuídos aos estados e 
aos parlamentos estaduais, é afirmado que eles 
podem aprovar leis em uma gama de assuntos 
maior que o Parlamento da Commonwealth, e, 
por essa razão, áreas importantes como edu-
cação são regulamentadas, principalmente, pe-
las leis dos Estados. Muito embora inicialmente 
possa parecer que o governo federal não tem 
poderes significativos em relação à matéria 
educacional, na prática, outros instrumentos 
permitem o exercício dessa autoridade.
 
Sobre a relação entre a Commonwealth e os po-
deres estatais, “embora os parlamentos estaduais 
possam aprovar leis educacionais, o Parlamento 
da Commonwealth é geralmente considerado o 
parceiro mais poderoso da federação. Isso ocorre 
basicamente por dois motivos: dentro dos assun-
tos cuja legislação é atribuída ao Commonwealth, 
a lei federal se sobrepõe às leis estaduais e por-
que os estados não arrecadam o suficiente para 
o exercício de suas funções, de modo que contam 
com contribuição financeira do Commonwealth.

v

AUSTRÁLIA
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O país tem um sistema educacional descen-
tralizado, no qual os estados e alguns territó-
rios possuem departamentos ou ministérios da 
educação, com a finalidade de definir políticas 
nesse campo. O governo federal coordena a po-
lítica educacional e estabelece metas nacionais 
em parceria com as demais unidades federa-
das. Existe um sistema de legislação aplicada 
para as crianças com alto grau de detalhamen-
to, compreendendo leis e regulações.
 
A Lei Nacional de Educação e Serviços de Assis-
tência - Ato de 2010 é aplicada a cinco estados 
e aos dois territórios, enquanto a Lei Nacional 
de Educação e Serviços de Assistência de 2012 
é aplicada a um estado específico (Western  
Australia). Na prática, essa lei aplica-se aos 
estados e territórios, com algumas variações 
para atender as especificidades do local. A 
partir dessas leis aplicadas, são definidos os 
Referenciais Nacionais de Qualidade (National  
Quality Framework – NQF) para todo o país. 

Não há referência à educação, especificamente, 
na Constituição Federal do país, contudo há leis 
básicas federais de educação definidas pela 
Commonwealth em parceria com os estados.

3  PRINCIPAIS ATORES E 
RESPONSABILIDADES  
NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Os principais atores são os governos federal e 
estaduais, além de autoridades e instituições 
de papel relevante, como a Autoridade Austra-
liana de Qualidade da Educação e Assistên-
cia às Crianças e a Autoridade Australiana de  
Currículo, Avaliação e Monitoramento. 

Os estados e territórios são responsáveis pela 
oferta de educação a todos os estudantes em 
idade escolar e educação profissional. Têm capa-
cidade decisória sobre o planejamento, estrutura 
e decisões financeiras, são provedores financei-
ros das escolas governamentais e de fundos su-
plementares a escolas não governamentais.
 
A Autoridade Australiana de Qualidade da Edu-
cação e Assistência às Crianças é responsável 

pelo estabelecimento de suporte à implemen-
tação dos Referenciais Nacionais de Qualidade 
para Educação Infantil e Assistência. Já a Auto-
ridade Australiana para Currículos, Avaliação e 
Monitoramento desenvolve, não apenas os cur-
rículos para a educação do país, mas também o 
Sistema Nacional de Avaliação.

Há outros atores relevantes no campo educa-
cional: o Instituto Australiano de Educação e 
Liderança Escolar, responsável pela implemen-
tação de reformas voltadas para professores 
e líderes escolares; sindicatos (ex.: União da 
Educação Australiana e União da Educação In-
dependente); grupos industriais (ex.: Câmara 
Australiana de Comércio e Indústria e Grupo 
Australiano Industrial), associações não gover-
namentais (Conselho Australiano de Escolas 
Independentes); e grupos de aborígenes e pais.

Em suma, na Austrália há departamentos fe-
derais de educação (as Autoridades mencio-
nadas), o que não implica em significativa 
descentralização decisória do governo federal, 
visto que os estados trabalham lado a lado.

4  INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO NA EDUCAÇÃO
A Austrália conta com um modelo educa-
cional descentralizado, em que a autoridade 
nacional dispõe sobre a regulação e a políti-
ca nacional de educação mediante diversas 
atribuições definidas em lei. Estados e terri-
tórios são responsáveis pela maior parte das 
decisões relativas a escolas, educação e trei-
namento profissional. Arranjos intergoverna-
mentais entre o governo nacional e os gover-
nos estaduais definem metas educacionais 
por meio de acordos nacionais, de modo a 
desenvolver uma estrutura compartilhada de 
política educacional.

Há várias instâncias de pactuação no setor 
educacional, como o Conselho de Educação, 
para coordenação em nível nacional do desen-
volvimento da primeira infância e por meio do 
qual informações podem ser compartilhadas 
e recursos utilizados de forma colaborativa 
para a consecução dos objetivos e prioridades 
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acordados. No âmbito desse conselho, foi ce-
lebrado o Acordo Nacional de Reforma Escolar 
(o Acordo Nacional), que possui abrangência 
nacional, entre o governo federal, estados e 
territórios, com a finalidade de elevar os resul-
tados acadêmicos nas escolas.

O Conselho de Educação situa-se no âmbito 
do Conselho de Governos Australianos, ins-
tância intergovernamental com participação 
dos diferentes níveis de governo (federal, esta-
dual e local). Em maio de 2020, foi anunciado 
que esse conselho será encerrado, ao passo 
que outro será instituído, o Conselho de Re-
forma da Federação Nacional. Outros conse-
lhos são: o Conselho Permanente de Educação 
Escolar e Infantil; o Conselho Permanente de 
Educação Terciária, Habilidades e Emprego; e 
o Conselho Australiano de Referenciais sobre 
Qualificação, responsável pelos Referenciais 
Australianos de Qualificação.

Portanto há uma instância de pactuação entre 
governo federal e estaduais - o Conselho de 
Educação que em 2020 se torna o Conselho de 
Reforma da Federação Nacional. 

5  QUALIDADE E ACCOUNTABILITY
Para a educação de crianças de até 12 anos 
de idade existem os Referenciais Nacionais 
de Qualidade para Educação Infantil e Assis-
tência. Existe também o Plano Nacional de 
Avaliação que inclui o Programa Nacional de 
Avaliação, Alfabetização e Numeracia e ava-
liações de amostra trienais. Tanto o currículo 
quanto as avaliações nacionais são defini-
das pela Autoridade Australiana de Currículo, 
Avaliação e Monitoramento que se apresenta 
como uma estatutária Independente. 

Currículo e avaliação nacional para aferição de 
qualidade são mecanismos de accountability 
presentes no sistema educacional australiano.

1  ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
O Canadá é uma monarquia constitucional fe-
deral sob uma democracia parlamentar, tendo 
um primeiro ministro, eleito pelo voto popular. 
Seu Legislativo é constituído por um Parlamen-
to Bicameral, formado pelo Senado (Câmara 
Alta) e Câmara dos Comuns (Câmara Baixa). 
A organização geopolítica do Canadá é consti-
tuída por 10 províncias, três territórios, e 3.600 
governos locais. A Constituição canadense di-
vide os poderes entre o governo federal e os 10 
governos provinciais, mas as municipalidades 
não são reconhecidas como entes separados 
de governo. A legislação relativa aos governos 
locais é própria de cada província e território. 

2  MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO
O principal marco legal é a Constituição de 1982 
que contém o estatuto original que estabeleceu 
a Confederação Canadense de 1967. A Constitui-
ção de 1967, na seção 93, concede aos governos 
provinciais a jurisdição exclusiva para fazer leis 
que regem a educação. Três territórios (Nunavut, 
Northwest Territories e Yukon) têm responsabili-
dade comparável à das províncias em relação à 
matéria educacional. Não há ministério ou depar-
tamento federal de educação no Canadá. Os go-
vernos provinciais são diretamente responsáveis 

CANADÁ
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por financiar, legislar, regulamentar e coordenar 
a educação. Por não haver um órgão federal, foi 
criado um Conselho de Ministros da Educação.

Quanto à Constituição Federal, há referência 
à educação, contudo não há leis básicas fe-
derais que tratem do tema, cabendo à cada 
província legislar sobre a pauta. 

3  PRINCIPAIS ATORES E 
RESPONSABILIDADES  
NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Os principais atores são as províncias. Não há 
um órgão federal equivalente a um ministério 
da educação no Canadá. A autoridade é dis-
tribuída entre ministros das 13 províncias, no-
meados pelo primeiro ministro. O Conselho de 
Ministros de Educação do Canadá, composto 
pelos representantes da educação das provín-
cias, é responsável pela definição de padrões 
nacionais de qualidade, mas há ampla autono-
mia das províncias para o estabelecimento de 
políticas próprias.

Este Conselho de Ministros é um fórum para 
discutir políticas educacionais e para criar me-
canismos para dar andamento às atividades, 
projetos e iniciativas de interesse mútuo. Tam-

bém possibilita a cooperação entre os gover-
nos provinciais. As províncias podem ter um ou 
dois ministérios envolvidos com educação, um 
do ensino fundamental e secundário e o outro 
da educação pós-secundária. Esses ministé-
rios colaboram diretamente com o Conselho de 
Ministros da Educação do Canadá, organismo 
intergovernamental responsável pela definição 
e implementação de políticas, articulação com 
o governo federal e representação. 

O Ministério da Educação de cada província es-
tabelece padrões, determina currículos e aloca 
financiamento para as escolas estaduais de 
sua província. Um aspecto particular do caso 
canadense é a existência de organismos edu-
cacionais locais - conselhos escolares - res-
ponsáveis pela educação pública da pré-esco-
la ao ensino médio, que são independentes do 
governo federal e atuam em conjunto com os 
governos das províncias.

Há outros atores relevantes no processo edu-
cacional: Órgão de Emprego e Desenvolvimento 
Social do Canadá; Conselho Canadense de Es-
tatística Educacional; Assuntos Indígenas e De-
senvolvimento do Norte do Canadá; Indústria do 
Canadá, responsável por conselhos de fomento 
à ciência e inovação; Federação dos Professo-
res Canadenses; Associação Canadense de Di-
retores Escolares; Associações de Universida-
des e Escolas de Educação Superior do Canadá; 
Associações Canadenses de Estudantes; e or-
ganizações não governamentais de educação.

Em síntese, o Canadá não conta com um órgão 
federal ou significativa centralização decisória 
do governo federal, cabendo às províncias a 
responsabilidade pela gestão educacional.

4  INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO NA EDUCAÇÃO
O Conselho de Ministros da Educação tem 
um papel importante de articulação da po-
lítica educacional no país. Como não há um 
órgão ou departamento federal, algumas ati-
vidades do conselho estão relacionadas à re-
presentação das províncias e territórios ca-
nadenses em organismos internacionais cujo 
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foco de atuação seja a educação. Esse Con-
selho também possui um serviço de referên-
cia para reconhecimentos das qualificações 
educacionais das unidades da federação, 
realiza avaliações externas dos estudantes, 
patrocina pesquisas e coletas estatísticas no 
campo educacional e atua de forma variada 
nas questões de aprendizagem e desenvolvi-
mento das etapas de aprendizagem.
 
Portanto, o Conselho é uma instância de re-
presentação dos interesses das províncias. 
Assim, há um espaço de pactuação entre 
governos estaduais, mas não entre governo  
federal e estaduais.

5  QUALIDADE E ACCOUNTABILITY
O Canadá conta com o documento Learn  
Canada, de 2020, que nada mais é que uma 
declaração comum dos ministros provinciais e 
territoriais da educação. O documento constitui 
a estrutura que as províncias usarão para apri-
morar seus sistemas educacionais, oportunida-
des de aprendizado e resultados da educação. 
Tem quatro pilares: aprendizagem e desenvol-
vimento nos anos iniciais da infância; educação 
primária e secundária; educação pós-secundá-
ria; educação de adultos e desenvolvimento de 
habilidades. É um referencial importante, que 
orienta a educação nas províncias.

Em muitos contextos, avaliações externas são 
utilizadas para averiguar a qualidade da edu-
cação e influenciar na elaboração de políticas. 
Há o Programa de Avaliação Pan-Canadense 
(PCAP), cujos resultados são usados em nível 
nacional para determinar o progresso das pro-
víncias a cada três anos.

Os sistemas de accountability são desenvol-
vidos no nível provincial. Algumas províncias 
e territórios têm referenciais de qualificação, 
enquanto outras não. O Canadá não conta 
com currículo ou critérios nacionais de qua-
lidade, possui apenas o Learn Canada como 
um documento norteador e realiza avaliações 
nacionais para aferição de qualidade promo-
vido pelo PCAP.

1  ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
Os Estados Unidos da América são uma repú-
blica federal presidencialista e uma democracia 
representativa, em que o presidente é eleito pela 
população. O Legislativo americano é bicame-
ral, constituído por uma Câmara Alta (Senado) 
e uma Câmara Baixa (Câmara dos Represen-
tantes). A organização geopolítica dos Estados 
Unidos é constituída por 50 estados, um dis-
trito (a capital Washington D.C), 14 territórios  
e 19.495 cidades e/ou vilas.

2  MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO
A Constituição dos Estados Unidos, de 1789, 
é bastante enxuta, com foco na estrutura do 
governo nacional e alguma descrição dos po-
deres dos governos estaduais. Não há refe-
rência à educação no documento, nem mes-
mo no que diz respeito aos governos locais. 

ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA
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Conforme declara o Departamento de Edu-
cação do país, o papel federal na educação é 
limitado. Devido à Décima Emenda, a maioria 
das políticas educacionais é decidida nos ní-
veis estadual e local. 

Os Estados são centrais na definição e execu-
ção da política educacional, e questões como 
financiamento, orientações sobre currículo e 
avaliação são geralmente estabelecidas por 
essas instâncias estaduais de governo, em 
suas constituições. 

Vale destacar a lei “Todos os estudantes bem-
-sucedidos” de 2015 que substitui a lei de 
2002, “Nenhuma Criança deixada para trás”. 
Essa medida reforça o compromisso de lon-
ga data, em nível nacional, com a igualdade de 
oportunidades para todos os alunos. 

Logo, expressamente na Constituição do país 
não há menção à educação, mas há leis bá-
sicas federais de educação, a exemplo de  
“Todos os estudantes bem-sucedidos”.

3  PRINCIPAIS ATORES E 
RESPONSABILIDADES  
NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Os principais atores são os governos estadu-
ais e locais, tendo o governo federal um papel 
no processo educacional. O Departamento 
de Educação, órgão do governo federal, tem 
como missão zelar pela excelência educacio-
nal e garantia de acesso a todos. A lei de or-
ganização deste departamento data de 1979, 
e define que seus objetivos são suplementar 
e complementar os esforços dos estados  
e dos sistemas escolares, bem como em  
promover melhorias na qualidade e utilidade 
da educação.

Basicamente, a educação é uma responsabi-
lidade estadual e local. Estados, comunidades 
e organizações públicas e privadas estabele-
cem escolas e universidades, desenvolvem 
currículo e definem requisitos para matrícula e 
graduação. A estrutura de financiamento refle-
te essa distribuição de responsabilidades, em 
que a maior parte dos recursos vêm de fontes 
estaduais, locais e privadas.

Vale ainda mencionar outros organismos na-
cionais importantes: 
I. Comissão de Educação dos Estados, que 

coordena as autoridades governamentais 
estaduais em cada estado; 

II. Associação Nacional de Conselhos Esta-
duais de Educação, que coordena os Con-
selhos Estaduais de Educação; 

III. Associação Nacional de Diretores Estadu-
ais de Formação e Certificação de Profes-
sores, que coordena e representa os vá-
rios funcionários e escritórios estaduais e 
territoriais responsáveis por administrar 
as leis e os regulamentos relativos a qua-
lificações, licenciamento e desempenho 
profissional dos professores, administra-
dores e outro pessoal;
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IV. Associação Nacional de Diretores Estaduais 
de Educação Profissional e Técnica, que co-
ordena e representa os funcionários e escri-
tórios estaduais e territoriais que supervisio-
nam os programas de educação profissional; 

V. Rede de Informações Educacionais dos EUA, 
serviço oficial de informações sobre ques-
tões de mobilidade de estudantes e profis-
sionais, reconhecimento de instituições e 
qualificações e assuntos relacionados; 

VI. Conselho Americano de Educação, voltado 
à educação superior, entre outras.

No caso da educação americana, há um Depar-
tamento Federal dedicado à questão educacio-
nal, contudo isso não implica em significativa  
centralização decisória no governo federal,  
visto que os governos estaduais e locais são  
os principais atores no processo educacional.

4  INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Existem organizações que se associam para a 
discussão de questões de interesse comum em 
torno da educação. Há a Comissão de Educa-
ção dos Estados, por exemplo, que consiste em 
um pacto interestadual sobre política educacio-
nal, onde cada estado nomeia sete comissários 
que ajudam a orientar o trabalho e as agendas 
de educação de seu próprio estado. Cada esta-
do, portanto, a partir de seu estatuto individual, 
especifica quem servirá como comissário, na 
maior parte deles esse grupo inclui um gover-
nador, um senador, um representante do estado 
e quatro nomeados pelo governador.

No âmbito dessa Comissão, há cinco comitês 
que desempenham papel central: o Comitê Di-
retor, principal órgão de definição de políticas; 
Comitê Executivo, supervisão estratégicas para 
a gestão, operações e políticas financeiras; Co-
mitê de Nomeações, que faz indicações para 
oficiais da Comissão; Comitê de Finanças, que 
faz recomendações ao Comitê Executivo em 
relação à missão e objetivos da organização; e 
por fim, Comitê de Planejamento do Fórum Na-
cional, que trabalha com a equipe da Comissão 
de Educação dos Estados para revisar e apro-
var a meta geral de todas as reuniões anuais.

Há também a Associação de Conselhos Esta-
duais de Educação que coordena os Conselhos 
Estaduais de Educação, voltados à transparên-
cia e ao controle social da educação do estado. 
É um intermediário imparcial importante para a 
tomada de decisões em educação, articulando 
visão e necessidades de longo prazo da edu-
cação pública. Os Conselhos diferem de esta-
do para estado, sua forma de criação, eleição/
indicação de nomeados e poderes.

Não há, especificamente, uma instância de pac-
tuação entre governo federal e estaduais. O De-
partamento de Educação funciona como um ór-
gão federal, mas não tem essa função. Por outro 
lado, há instância de pactuação entre governos 
estaduais nos conselhos aqui mencionados.

5  QUALIDADE E ACCOUNTABILITY
Nos Estados Unidos, existe a Avaliação Nacio-
nal do Progresso Educacional que mensura o 
que os estudantes aprenderam em várias dis-
ciplinas em todo o país. Também conhecido 
como Boletim da Nação, o NAEP é um projeto 
com mandato do Congresso, administrado pelo 
Centro Nacional para Estatísticas da Educação 
(NCES), dentro do Departamento de Educação 
dos EUA e do Instituto para Ciências Educacio-
nais (IES). A instituição coleta dados de uma 
amostra dos estudantes do país, divulgando 
seus dados de forma global, e não individual, 
por estudante. Enquanto os resultados nacio-
nais estão disponíveis para todas as áreas ava-
liadas, os resultados estaduais estão disponí-
veis para matemática, leitura e, em alguns anos 
de avaliação, ciências e redação.

Importante destacar que os estados têm suas 
próprias avaliações, realizadas a partir de suas 
diretrizes. A ideia é fornecer aos educadores e 
formuladores de políticas públicas do país uma 
medida comum de aproveitamento dos estu-
dantes, permitindo comparações diretas entre 
os entes da federação. 

Então, há critérios nacionais de qualidade - o que 
é visto no NAEP - e também avaliação nacional 
para aferição de qualidade entre os estados.
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1  ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
O México é uma república federal democrática 
em que o presidente é eleito pela população. 
Seu Legislativo é constituído por um parlamen-
to bicameral, o Senado da República (Câmara 
Alta) e a Câmara de Deputados (Câmara Baixa). 
A organização geopolítica do México é consti-
tuída por 31 estados, um distrito federal (Cida-
de do México) e 2.465 municípios.

2  MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO
A Constituição do México de 1917 possui três 
artigos que fazem importante referência à edu-
cação, a saber: artigos 3º, 31 e 73. Todos esses 
artigos foram objeto de reforma recente, em 
2019, por meio de um decreto que altera, adicio-
na e revoga questões educacionais. Conforme o 
artigo 3º, todos têm direito à educação e o Esta-
do é o responsável pela administração da edu-
cação, sendo ela obrigatória, universal, inclusiva 
e gratuita. Cabe ao governo federal determinar 

os princípios e objetivos orientadores da educa-
ção básica e os planos e programas de estudos 
da educação básica, considerando a opinião dos 
governos dos entes federativos e de diversos 
atores sociais envolvidos na educação.

Outro artigo interessante diz respeito ao poder 
do Congresso para estabelecer o Sistema de 
Carreira de Professores, organizar e manter 
escolas rurais de educação básica, desenvol-
ver pesquisas e promulgar leis sobre oferta e 
financiamento da educação entre as unidades 
da federação. O país conta ainda com três leis 
educacionais e uma lei fiscal com itens refe-
rentes à educação. 

O México possui três leis educacionais, além de 
uma lei fiscal: Lei Geral da Educação, Lei Geral 
do Sistema para Carreira de Professores, Lei do 
Instituto Nacional de Avaliação da Educação,  
e a Lei de Coordenação Fiscal:

MÉXICO
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 A Lei Geral da Educação tem como objetivo 
regular a educação fornecida pela Federa-
ção, Estados, Cidade do México, municípios 
e suas organizações descentralizadas. Es-
tabelece que cada governo tem a obrigação 
de participar do processo educacional e de 
aplicar os recursos econômicos atribuídos à 
educação. Essa lei trata do exercício do di-
reito à educação, incluindo questões como 
o sistema educativo nacional. O sistema, 
conforme o artigo 31, é o conjunto de atores, 
instituições e processos para prestação de 
serviço público de educação pelo Estado e 
suas organizações descentralizadas, tanto 
para educação básica quanto superior.

 
 A Lei do Sistema para a Carreira de Professo-
res trata da (re)valorização dos professores;

 
 A Lei do Instituto Nacional de Avaliação da 
Educação que tem como objetivo regular 
o sistema Nacional de Avaliação Educati-
va e o Instituto Nacional para a Avaliação  
da Educação;

 
 A Lei da Coordenação Fiscal que objetiva  
coordenar o sistema fiscal da federação 
com as entidades federais, municípios e de-
marcações territoriais, abrangendo todos  
os setores, sendo a educação um deles.

Em suma, no México há tanto referência à edu-
cação na Constituição Federal quanto leis bási-
cas federais de educação que possibilitam sua 
operacionalização nas diversas áreas.

3  PRINCIPAIS ATORES E 
RESPONSABILIDADES  
NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Os principais atores são o governo federal 
e os governos estaduais, com participação 
dos governos locais. O governo federal tem 
a competência de estabelecer normas e re-
gulações, e operacionalizar o sistema edu-
cacional na capital do país e os 31 estados 
possuem autonomia sobre seus sistemas 
educacionais. A Secretaria de Educação Pú-
blica (SEP) é a instituição que gerencia a edu-

cação no governo federal, responsável pela 
política educacional nacional, regulando áre-
as como financiamento, avaliação e adminis-
tração de pessoal. 

Cabe exclusivamente à autoridade educativa 
federal: realizar planejamentos globais para o 
sistema educativo; determinar os princípios 
e fins da educação nacional; estabelecer o 
calendário escolar para as escolas de toda 
a República; autorizar o uso de livros para a 
educação pré-escolar, primária e secundária; 
regular um sistema de formação dos profis-
sionais da educação; criar e regular um siste-
ma de informação e gestão educativa etc. As 
autoridades educativas federal e estaduais 
têm como atribuições concorrentes: prestar 
outros serviços educativos que não os pre-
vistos de modo exclusivo para cada um deles; 
produzir outros materiais educativos, além 
dos previstos; promover o funcionamento de 
bibliotecas, a realização de pesquisas; parti-
cipar de exames de avaliação dos estudan-
tes; promover contextos escolares saudáveis; 
aplicar instrumentos que contribuam para a 
melhoria da qualidade da educação; promo-
ver a transparência das ações das escolas 
públicas e privadas. Já o papel dos municí-
pios é mais limitado, envolve a construção 
e manutenção da infraestrutura da escola, 
equipando os espaços das escolas e a parti-
cipação em alguns programas específicos de 
educação. Seu papel pode ser mais influente 
em áreas rurais e isoladas.

Outros atores relevantes: o Instituto Nacional 
para a Avaliação da Educação (INEE); o Con-
selho Nacional de Autoridades Educativas  
(Conaedu); e o Conselho Nacional de Ciência e 
Tecnologia (Conacyt). Outros atores são o Sin-
dicato Nacional dos Trabalhadores da Educa-
ção (SNTE) e organizações não governamen-
tais e associações de pais.

No caso mexicano, há um departamento fe-
deral de educação (SEP) e há uma significti-
va centralização decisória do governo federal, 
vide as competências exclusivas.
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4  INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Conforme a Lei Geral de Educação, para acor-
do de ações e estratégias que garantam o 
exercício do direito à educação, as autorida-
des educativas federal e dos entes federativos 
constituem o Conselho Nacional de Autori-
dades Educativas. São responsabilidade des-
se conselho o planejamento educacional e a 
coordenação da tomada de decisões entre o 
governo federal e os estados. É formado pelo 
governo federal - que o preside - e por auto-
ridades educacionais representantes dos 31 
estados, que se reúnem regularmente. 

A atuação do Conselho pode ser vista como 
uma instância de pactuação entre governo  
federal e estaduais, o que induz a negociação 
entre os governos estaduais.

5  QUALIDADE E ACCOUNTABILITY
O México tem uma Política Nacional de Avalia-
ção da Educação que determina diretrizes es-
tratégicas e intervenção pública para contribuir 
com a qualidade e equidade da educação obri-
gatória, em colaboração entre todos os atores e 
instituições envolvidos no Sistema Nacional de 
Avaliação Educativa, tais avaliações são desen-
volvidas pelo Instituto Nacional para a Avalia-
ção da Educação (INEE). 

O INEE foi criado em 2002 como uma agência 
pública descentralizada para fornecer instru-
mentos às autoridades educacionais federais, 
estaduais e privadas para a avaliação de ativi-
dades educacionais. Tem por responsabilida-
de avaliar o sistema educacional mexicano em 
parceria com a Direção Geral de Avaliação das 
Políticas (DGEP) da SEP. Entre suas atividades 
estão a formulação de avaliações nacionais 
de estudantes e de indicadores educacionais 
sobre a qualidade do sistema educacional em 
todos os níveis de governo.

O Sistema Nacional de Avaliação Educati-
va proporciona tanto critérios nacionais de 
qualidade quanto o exercício da avaliação 
nacional para aferição de qualidade da edu-
cação mexicana.
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4APROFUNDAMENTOS
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CONFERÊNCIA PERMANENTE DOS MINISTROS DA EDUCAÇÃO DA ALEMANHA

A Conferência Permanente dos Ministros da Educação e Assuntos Culturais da Alemanha desempe-
nha um papel significativo como instrumento de coordenação e desenvolvimento da educação nes-
se país. É um consórcio de ministros responsáveis pela educação; institutos de ensino superior e 
pesquisa; e assuntos culturais. Em sua agenda está o desafio de abordar questões de importância 
suprarregional, com o objetivo de formar uma visão e intenção conjunta e de fornecer representação 
para objetivos comuns.

No seu bojo, os estados assumem a responsabilidade de autocoordenação para o país como um todo. 
Eles garantem a medida necessária de semelhança em questões educacionais, de pesquisa e cultu-
rais de significância transnacional. Um de seus deveres essenciais é usar o consenso e a cooperação 
como um veículo para garantir o nível mais alto possível de mobilidade para alunos, professores e 
aqueles envolvidos na pesquisa acadêmica. Também têm a tarefa de ajudar a construir oportunidades  
educacionais semelhantes em todo o país. É um importante instrumento de defesa dos interesses 
comuns dos estados da Alemanha internamente, junto ao governo federal, e externamente, junto  
à União Europeia, ao Conselho da Europa, à OCDE e às Nações Unidas.

Entre seus órgãos, destacam-se:

 Plenário: formado pelos ministros ou senadores responsáveis pela área educacional e cultural dos  
16 estados federados. 

 Junta governativa: o Plenário elege uma junta governativa entre seus membros para cada ano civil.  
A junta é composta pelo presidente, três vice-presidentes e até dois outros membros. 

 Conferência de chefes de gabinete: Ao lado dos ministros, os chefes de gabinete dos ministérios 
envolvidos também realizam reuniões regulares, chamadas de Conferências de Chefes de Gabi-
nete. Essas conferências preparam as deliberações a serem realizadas pelo Plenário e tratam de 
assuntos que não requerem discussão em Plenário de Ministros. Presidida pelo chefe de gabinete 
do estado (ministério), que fornece o presidente da Conferência Permanente.

Como a Conferência Permanente atua tanto em assuntos relacionados à educação básica quanto 
superior, seus principais comitês e comissões tratam de temas nos dois níveis: 

 Comitês: Comitê Escolar e Subcomitê para Educação e Treinamento Vocacional e Educação e Trei-
namento Continuado; Comitê de Ensino Superior e Subcomitê de Medicina em Instituições de Ensino 
Superior; Comitê de Assuntos Culturais; Governo Federal - Comitê dos Estados Federais para Escolas 
no Exterior.

 Comissões permanentes: Comissão de Chefes de Pessoal para Garantia de Qualidade nas Escolas/  
Comissão de Chefes de Pessoal para Garantia de Qualidade em Institutos de Educação Superior;  
Comissão de Assuntos Europeus e Internacionais; Comissão de Estatística; Comissão de Formação 
de Professores; Comissão Desportiva.

No Brasil, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) é uma associação que busca 
integrar as redes estaduais de educação, promover a troca de experiências entre essas redes e inten-
sificar a participação dos estados nos processos decisórios das políticas nacionais. O olhar sobre a 
experiência da Alemanha na colaboração entre os estados e, quando necessário, entre esses e o go-
verno federal, por meio da Conferência Permanente dos Ministros da Educação e Assuntos Culturais, 
pode inspirar o avanço dessa agenda no Brasil.
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5ACHADOS DA PESQUISA  
E CONSIDERAÇÕES FINAIS

COMO VIMOS, OS PAÍSES POSSUEM 
SEMELHANÇAS ENTRE SEUS SIS-
TEMAS EDUCACIONAIS, MAS SE 
DIFEREM QUANTO AOS ASPECTOS 

CONJUNTURAIS. Isso se deve, em parte, ao 
fenômeno da globalização e às intensas trans-
formações econômicas e sociais, em nível 
mundial, que impactam a formulação de po-
líticas públicas, principalmente em países de 
contextos heterogêneos como os da pesquisa. 
A difusão de políticas públicas é um fenômeno 
real, há uma absorção entre um país e outro, em 
menor ou maior proporção, por isso encontra-
mos similaridades. 

Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos 
e México mostram semelhanças no funcio-
namento do sistema educacional, contudo há 
uma ressalva: apesar das semelhanças, cada 
país guarda suas características territoriais, as 

quais fazem parte de uma construção histórica, 
de colonização e de desenvolvimento que são 
preservadas para pensar a educação. No que 
diz respeito à organização territorial, portanto, 
a história e o contexto de desenvolvimento de 
cada país diz muito sobre seu modelo educa-
cional. O Brasil em seu detalhamento legal, in-
clusive, mostra como a organização territorial 
é estruturante no que diz respeito à educação:  
a Constituição Federal de 1988, estratégica para  
a universalização e qualidade da educação, e 
divisão das competências comuns e concor-
rentes; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB/1996) importante para a visão sistêmica 
do funcionamento educacional, coexistindo sis-
temas estaduais e municipais; o Plano Nacional 
de Educação (PNE/2014) que expressa direta-
mente a necessidade de articulação interfede-
rativa, a qual deve ser garantida pela instituição 
do Sistema Nacional de Educação. 
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O estudo mostrou que os marcos e referências 
legais da educação ou de um sistema nacional 
de educação ocupam um lugar importante pois 
dizem muito sobre a organização territorial de 
cada país. Porém, não são determinantes con-
forme os resultados da pesquisa, visto a necessi-
dade de um conjunto de elementos para garantir 
que esse sistema tenha condições de implemen-
tação. Austrália e Estados Unidos, por exemplo, 
não têm uma lei nacional de educação básica, 
enquanto o México possui uma lei que institui 
expressamente o sistema nacional de educação. 

O grau de descentralização dos países é bem 
variável, enquanto o Canadá não conta com 
um órgão federal, Alemanha, Austrália e Esta-
dos Unidos o possuem mas com um poder li-
mitado. Apenas o México tem uma significativa 
centralização decisória, como ocorre no Brasil. 
Este aspecto do nível de descentralização aca-

ba formando a estrutura dos espaços de diálo-
go: com exceção do Canadá, todos os países 
adotam uma instância de decisão e execução 
de políticas educacionais para a educação bá-
sica, com ênfase na parceria entre os governos 
estaduais e locais. No caso de países que não 
possuem instância entre nível federal e estadu-
al, destacam-se os conselhos ou conferências 
estaduais - como no caso alemão - que tam-
bém constituem espaços deliberativos para a 
tomada de decisão. O que se mostrou impor-
tante é: as direções e fluxos - se é entre federal 
e estadual ou entre estadual e governos locais 
- não é o ponto principal, mas sim a existência 
de espaços que promovam um efetivo diálogo 
dentro de sua estrutura federativa.

Para garantir a qualidade educacional, todos 
os países apresentaram currículo e padrões de 
qualidade como políticas prioritárias em seus 
sistemas educacionais. Há uma compreensão 
comum de que padrões de qualidade são fun-
damentais para formular objetivos e políticas a 
longo prazo, e, de modo complementar os cur-
rículos como instrumentos e aliados para a afe-
rição da qualidade. Vemos a existência de de-
partamentos, conselhos e setores específicos 
no âmbito nacional e estadual para a decisão 
de parâmetros e currículos, o que aponta para a 
sua centralidade no planejamento da educação 
em países federativos.

Para o Brasil, é urgente estabelecermos instân-
cias de pactuação que abram uma agenda per-
manente de diálogo; precisamos ainda definir 
os padrões nacionais de qualidade para garantir 
que todo estudante, independentemente de sua 
localidade, tenha oferta e insumos educacionais 
adequados; também avançar no que diz respei-
to à participação ativa de todos os envolvidos no 
processo de aprendizagem - conselhos, profes-
sorado, profissionais da educação - para moni-
toramento e fiscalização da qualidade da educa-
ção. Para que isso ocorra é preciso elevar a pauta 
do Sistema Nacional de Educação, não mais 
como uma ideia, mas como um plano de nação, 
e assim alcançarmos uma educação melhor e  
de qualidade para todos os estudantes do país.
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PADRÃO NACIONAL DE QUALIDADE DA AUSTRÁLIA

No Brasil, a Constituição de 1988 estabelece que o ensino será ministrado com base em padrões de qualidade 
(art. 2º, VII) e que a União exercerá sua função redistributiva e supletiva de modo a garantir padrão mínimo de 
qualidade, que considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência do Custo Aluno Qualidade 
(CAC) (art. 211, § 1º e § 7º). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu art. 4º, define padrões 
mínimos de qualidade de ensino como “a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis 
ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”. Já o PNE, na meta 7, inclui estratégia segundo a qual 
a União deveria, em regime de colaboração, estabelecer, no prazo de dois anos, “parâmetros mínimos de qualidade 
dos serviços da educação básica, a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas, recursos 
pedagógicos, entre outros insumos relevantes”. A meta 20 tem, entre suas estratégias, implementar o CAC,  
“a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 
qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, 
manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição 
de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar” (20.7). O CAC deveria ser definido no prazo de três 
anos (20.8). No país, desse modo, a discussão sobre padrões de qualidade está fortemente ancorada nos insumos 
apontados como necessários a uma educação de qualidade. 

Há outros contextos nos quais os referenciais de qualidade são bem mais abrangentes, como é o caso da  
Austrália. Esse país possui algumas autoridades – federais, estaduais e independentes – que tratam de aspectos 
relacionados à qualidade, envolvendo definições de padrões de qualidade, currículos, avaliações e relatórios sobre 
o tema. É o caso, por exemplo, da Autoridade Australiana de Qualidade da Educação e Assistência às Crianças 
(ACECQA), que assiste o governo no gerenciamento de referenciais nacionais de qualidade, para crianças de até  
13 anos; e da Autoridade Australiana de Currículo, Avaliação e Monitoramento (Acara), que define o currículo  
nacional, além de avaliações e relatórios diversos.

A ACECQA estabelece o Referencial Nacional de Qualidade, no âmbito do qual está, entre outros, um documen-
to intitulado Padrão Nacional de Qualidade. Nesse documento são detalhados conceitos e descritores a serem  
observados em todo o país. Dado o potencial que tais conceitos têm para inspirar a discussão do CAC, no contexto 
do Sistema Nacional de Educação do Brasil, ora em debate, serão registrados a seguir: 

 Programa e prática educacional: Programa (Estrutura de aprendizagem aprovada; Centrado na criança; Opor-
tunidades de aprendizagem do programa); Prática (Ensino intencional; Ensino responsivo; Aprendizagem diri-
gida a crianças); Avaliação e planejamento (Ciclo de avaliação e planejamento; Reflexão crítica; Informações 
para as famílias).

 Saúde e segurança infantil: Saúde (Bem-estar e conforto; Práticas e procedimentos de saúde; Estilo de vida 
saudável); Segurança (Supervisão; Gerenciamento de incidentes e emergências; Proteção à criança).

 Ambiente físico: Projeto (Adequado para a finalidade; Manutenção); Uso (Ambiente inclusivo; Apoiam a aprendi-
zagem lúdica; Ambientalmente responsável).

 Disposições de pessoal: Organização de pessoal (Organização de educadores; Continuidade da equipe);  
Profissionalismo (Colaboração profissional; Padrões profissionais).

 Relacionamentos com crianças: Relações entre educadores e crianças (Interações positivas do educador  
com a criança; Dignidade e direitos da criança); Relacionamentos entre crianças (Aprendizagem colaborativa; 
Autorregulação).

 Parcerias colaborativas com famílias e comunidades: Relacionamentos de apoio com as famílias (Envol-
vimento com o serviço; Opiniões dos pais são respeitadas; Famílias são apoiadas); Parcerias colaborativas 
(Transições; Acesso e participação; Engajamento da comunidade).

 Governança e liderança: Governança (Filosofia e finalidade do serviço; Sistemas de gestão; Funções e res-
ponsabilidades); Liderança (Melhoria contínua; Liderança educacional; Desenvolvimento de profissionais).



27 RESUMO  |  GOVERNANÇA MULTINÍVEL  
DA EDUCAÇÃO EM PAÍSES FEDERATIVOS 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DO MÉXICO

Em decreto expedido pelo presidente da República dos Estados Unidos Mexicanos, em 27 de setembro 
de 2019, foi editada a Lei Geral da Educação e revogada a Lei Geral da Infraestrutura Física Educacional. 
Esse decreto tem 13 títulos e 181 artigos, sendo o título 3º, com seus 60 artigos, dedicado ao Sistema 
Nacional Educativo. No âmbito desse título são tratados os seguintes temas: da natureza do sistema 
educativo nacional (capítulo 1); do tipo de educação básica (capítulo 2); do tipo de educação média su-
perior (capítulo 3); do tipo de educação superior (capítulo 4); do fomento da investigação, ciência, huma-
nidades, tecnologia e inovação (capítulo 5); da educação indígena (capítulo 6); da educação humanista 
(capítulo 7); da educação inclusiva (capítulo 8); da educação para adultos (capítulo 9); da educação do 
educando como prioridade no Sistema Educativo Nacional (capítulo 10); das tecnologias da informação, 
comunicação, conhecimento e aprendizagem digital para a formação com orientação integral do edu-
cando (capítulo 11); e do calendário escolar (capítulo 12).

O capítulo 1 do referido título 3º define o sistema educativo nacional (art. 31), que concentra os esforços 
do Estado e dos atores públicos e privados para cumprir as finalidades educacionais previstas em leis 
(art. 32). Fala do planejamento de recursos para que a prestação do serviço ocorra de modo adequa-
do (art. 33) e trata dos atores, instituições e processos que compõem tal sistema (art. 34). Este último 
artigo estabelece que participam do sistema educandos, professores; pais ou tutores dos educandos, 
assim como suas associações; autoridades educativas e escolares; profissionais da educação; insti-
tuições educativas do estado, incluindo seus níveis descentralizados; instituições privadas; instituições 
de educação superior; planos e programas de estudo; recursos físicos destinados à oferta educacional; 
conselhos de participação escolar ou equivalentes; comitês escolares; e todos os atores que participem 
da prestação desse serviço público. É, como se vê, uma organização bastante abrangente. 

Merece destaque o fato de o título voltado ao sistema educativo nacional apresentar um capítulo, 11, 
sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação para formação integral dos estudantes.  
Essa temática, que envolve a disponibilização de tecnologias físicas e digitais, além do desenvolvimento 
de competências para a produção e uso de conteúdos digitais, é bastante relevante no cenário contem-
porâneo. Essa legislação foi aprovada antes da pandemia da Covid-19 vivenciada no mundo e optou  
por dar destaque ao assunto, que se tornou ainda mais premente.

No âmbito do sistema educativo nacional do México são também contempladas informações sobre o 
calendário escolar de todo o país, no capítulo 12, definido pela autoridade educativa federal e publicado 
no Diário Oficial da União desse país. Essa iniciativa ilustra o grau de centralização das decisões refe-
rentes à educação no México.

Traçando um paralelo com a situação do Brasil, é como se a lei do Sistema Nacional de Educação 
(SNE) estivesse inserida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Com efeito, 
a Constituição de 1988 e a LDB de 1996 trazem definições importantes relacionadas à temática pró-
pria do SNE, como o estabelecimento de responsabilidades da União, dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios para com a educação. Essas atribuições, contudo, ainda têm esferas de sobrepo-
sições, como é o caso da responsabilidade pelo ensino fundamental. Entes federativos de esferas 
administrativas distintas, como estados e municípios, que deveriam atuar em regime de colaboração,  
em algumas unidades da federação competem pela oferta dessa etapa, sobretudo em seus anos  
finais, e pelos recursos a ela vinculados.

Nesse sentido, ressalta-se a importância da aprovação da lei do SNE no Brasil, que, além de melhor de-
finir essas atribuições dos entes federados, deve tratar de comissões permanentes de pactuação fede-
rativa; polos regionais de educação; conselhos, fóruns e planos de educação; financiamento e avaliação 
da educação, entre outros aspectos (conferir PL 25/2019, em tramitação na Câmara dos Deputados).
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Coordenação Apoio TécnicoRealização


