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ESTE DOCUMENTO DO MOVIMENTO 
COLABORA APRESENTA CONTRIBUI-
ÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE UMA 
AGENDA SISTÊMICA DE REGIME DE 

COLABORAÇÃO ENTRE AS ESFERAS ESTADU-
AIS E MUNICIPAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 
BRASILEIRA. Considerando os novos governos 
para o próximo ano, nosso objetivo principal é 
subsidiar e estimular debates que levem essas 
instâncias, junto com a sociedade civil, a dis-
cutir caminhos de políticas públicas colabora-
tivas, essenciais para uma política educacional 
exitosa. Buscamos trazer também, de maneira 
objetiva, elementos para a estruturação de uma 
governança sólida e cooperativa na educação, 
além de demonstrar como diferentes experi-
ências brasileiras1 podem inspirar e servir de 
aprendizado para todo o país, tanto no cumpri-
mento da legislação vigente quanto na prepa-
ração dos territórios para a implementação do 
Sistema Nacional de Educação (SNE).

Acreditamos na produção de conhecimento 
como forma de disseminar boas práticas e pro-
mover iniciativas cada vez mais colaborativas, 
garantindo, além da eficiência no uso de recur-
sos e da continuidade de políticas colaborati-
vas, a melhoria da aprendizagem. Entendemos 
que boas práticas em Regime de Colaboração 
nos Estados brasileiros são fundamentais para 
fortalecer o Sistema Nacional de Educação, 
pois reforçam a centralidade das relações inter-
federativas para a educação. Enquanto aguar-
damos, com grande expectativa, a aprovação e 
consolidação do Sistema em nosso país, convi-
damos todos(as) os(as) gestores(as) do Brasil a 
se engajarem fortemente nas políticas colabo-
rativas, caminho que tem se mostrado promis-
sor, haja vista as boas experiências brasileiras.

O momento atual é especialmente propício 
para a difusão de mais políticas de Regime de 

Colaboração. Tendo em vista que os governos 
estaduais iniciam um novo ciclo, devido às elei-
ções de 2022 e à nova regra de destinação do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS)2, abre-se um frutífero caminho 
para a continuidade, o aprimoramento e a ex-
pansão de políticas educacionais entre estados 
e municípios já em andamento. O sucesso e a 
constância das políticas em Regime de Colabo-
ração tendem a elevar a qualidade da aprendi-
zagem em toda a trajetória do estudante, com 
impactos de médio ou longo prazo nos resulta-
dos do ensino infantil e fundamental, mas tam-
bém do ensino médio. Compreendemos que a 
trajetória do estudante deve ser observada em 
sua integralidade e, para isso, é preciso garantir 
educação de base com qualidade dado que ela 
vai impactar consideravelmente na formação 
de nossos adolescentes e jovens.

Considerando os desafios da política educacio-
nal e a importância do Regime de Colaboração, 
este material está organizado da seguinte forma: 

• 1. introdução, com a exposição de conceitos 
e normativas que explicam governança, gestão 
de sistemas e financiamento relacionados ao 
Regime de Colaboração; 

• 2. experiências de colaboração e aprendiza-
dos, de três estados de diferentes regiões do 
Brasil que implementaram recentemente polí-
ticas colaborativas; 

• 3. compilado de aprendizados a partir das  
experiências de colaboração apresentadas no 
documento; e, por fim, 

• 4. perspectivas futuras para o Regime de 
Colaboração entre estados e municípios, com 
uma recapitulação dos pontos principais apre-
sentados neste documento.

1  Sistematização da Política Colaborativa do Amapá, Movimento Colabora Educação, 2022 / Sistematização da Política Cola-
borativa do Paraná, Movimento Colabora Educação, 2022 / Sistematização da Política Colaborativa do Maranhão, Movimento 
Colabora Educação, 2021

2  Essa nova regra institui que ao menos 10% do que deve ser repassado às prefeituras deve utilizar como critério indicadores de 
melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade (considerando o nível socioeconômico dos estudantes).
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NESTA SEÇÃO, APRESENTAMOS TRÊS 
EIXOS FUNDAMENTAIS A SEREM 
CONSIDERADOS NO DESENHO E IM-
PLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CO-

LABORATIVAS EM QUALQUER UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE SUAS 
CONDIÇÕES EDUCACIONAIS: I. GOVERNANÇA 
II. GESTÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS E 
III. FINANCIAMENTO. Esses eixos já são tra-
balhados, de diferentes formas, em muitos 
estados, em especial nos que já iniciaram o 
Regime de Colaboração junto aos seus mu-
nicípios como uma pauta prioritária para im-
pulsionar suas políticas educacionais.

 I - GOVERNANÇA 
A amplitude e a complexidade da oferta edu-
cacional no Brasil, marcada pela divisão de 
competências entre os entes federados, reme-
tem-nos à importância da articulação entre 
os atores envolvidos. Considerando o sistema 
federativo do país,as regras estabelecidas ain-
da não se mostraram suficientes ou de muita 
clareza para uma organização efetiva dos sis-
temas educacionais. 
 
O termo governança é polissêmico, ou seja, 
pode ter diferentes significados a depender 
do contexto, neste documento o entendemos 
como um conjunto de atores federativos e não 
federativos que operam no sistema de produ-
ção de políticas educacionais, por meios for-
mais ou informais. E de modo a viabilizar a go-
vernança, o artigo 23 da Constituição Federal 
prevê a fixação de leis complementares para a 
cooperação entre União, Estados e Municípios 
para concretizar essa articulação.

No campo educacional, está previsto na Cons-
tituição, Art. 211, que “[a] União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios organizarão 
em Regime de Colaboração seus sistemas de 
ensino”. Aos municípios cabe atuar prioritaria-
mente na educação infantil e no ensino fun-
damental e aos estados e Distrito Federal, no 
ensino fundamental e médio. A União, por sua 
vez, deve legislar sobre diretrizes e bases de 
uma educação nacional - Art. 22, XXIV. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (LDB/1996), a expressão Regime de Co-
laboração também é mencionada, nos Art. 8 e 
62, enfatizando, no primeiro, a organização da 
educação em Regime de Colaboração pelos 
entes federativos, e no segundo, a garantia da 
formação docente, em seus diferentes estágios, 
por meio de ação colaborativa entre União, Es-
tados e Municípios. A expressão também está 
prevista na Lei 13.005/2014 que institui o Plano 
Nacional de Educação - PNE.

Ainda que esses três marcos legais prevejam 
que os entes federativos ofertem a Educação 
Básica em Regime de Colaboração, a legisla-
ção não traz qualquer definição sobre como ele 
deve ser realizado entre as diferentes instân-
cias. As leis que deveriam nortear o processo 
- conforme o artigo 23 da CF/88 - não se con-
cretizaram. Essa lacuna fica evidente quando 
percebemos os muitos os desafios de coorde-
nação e de pactuação das políticas públicas na 
Educação brasileira. 
 
Na prática, a nível de estados e municípios, o 
Regime de Colaboração se concretiza pela im-
plementação de políticas educacionais voltadas 
para a coordenação e a cooperação entre os en-
tes envolvidos, na qual as gestões concretizam a 
coordenação e a cooperação entre si. Em geral, 
cabe ao Estado exercer o papel de coordenação 
da política educacional em seu estado, fortale-
cendo o Regime de Colaboração com os municí-
pios para melhorias da oferta da Educação.

NA PRÁTICA, A NÍVEL DE ESTADOS 
E MUNICÍPIOS, O REGIME DE 
COLABORAÇÃO SE CONCRETIZA 
PELA IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
VOLTADAS PARA A COORDENAÇÃO 
E A COOPERAÇÃO ENTRE OS ENTES 
ENVOLVIDOS, NA QUAL AS GESTÕES 
CONCRETIZAM A COORDENAÇÃO E 
A COOPERAÇÃO ENTRE SI.
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As soluções a nível subnacional enfrentam não 
só a falta de definição sobre de como deve ser 
esse trabalho conjunto, mas principalmente, a 
ausência de uma organização sistêmica nacio-
nal. Daí a necessidade de um Sistema Nacional 
de Educação, uma arquitetura institucional para 
articulação e pactuação das políticas educa-
cionais em todo o território brasileiro.

Previsto na LDB e no PNE, o SNE é um sistema 
de sistemas, ou seja, a gestão operacional da 
educação segue de responsabilidade dos esta-
dos e municípios, uma vez que a eles é incum-
bida constitucionalmente a oferta da educação 
básica, e, paralalelamente, passam a contar 
com uma estrutura nacional para induzir a coo-
peração e garantir coordenação em todo o país. 
Nesse sentido, no âmbito subnacional, o siste-
ma prevê a instituição de espaços de pactuação 

e diálogo, as chamadas Comissões Intergesto-
ras Bipartites (CIBEs), compostas essencial-
mente por representantes do executivo do es-
tado e respectivos municípios. Dessa forma, o 
Sistema garante em seu escopo a diversidade 
socioterritorial das redes de ensino estaduais 
e municipais, se atentando às particularidades 
de cada território e observando as boas práticas 
já em andamento.

Atualmente, discute-se na Câmara dos Depu-
tados3 e no Senado4 PLPs para aprovação do 
SNE. Com a aprovação de um Projeto de Lei 
de Sistema Nacional de Educação, estaremos 
mais próximos de otimizar e unificar esforços 
para superar os antigos e os novos desafios da 
educação brasileira, de maneira transparente, 
democrática e participativa, como devem ser 
os processos decisórios. 

3  PLP 216/2019 - Autoria de Deputada Professora Rosa Neide; PLP 267/2020 - Autoria de Deputada Rose Modesto;  
PLP 25/2019 - Autoria de Deputada Professora Dorinha Rezende Seabra e Relatoria do Deputado Idilvan Alencar.

4  PLP 235/2019 - Autoria do Senador Flávio Arns e Relatoria do Senador Dário Berger.
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Enquanto isso, entendemos que é possível 
se inspirar em boas experiências brasileiras 
que já demonstraram o potencial do Regime 
de Colaboração para melhorar os resultados 
educacionais, como veremos mais adiante. Na 
ausência de uma CIBE, inclusive, os estados 
podem inaugurar espaços voltados à pactu-
ação e ao diálogo, estabelecendo parâmetros 
claros de funcionamento, com objetivos e me-
tas definidos, com papéis bem atribuídos, pro-
cessos de comunicação e troca de experiên-
cias estruturadas entre estado e municípios. A 
governança pode ser estruturada a partir das 
condições educacionais locais desde que haja 
comprometimento técnico-político de todos 
os profissionais envolvidos.

II - GESTÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS
Como exposto na última seção, a Constituição, 
a LDB, o PNE e outras normativas descrevem 
que os entes federados devem trabalhar em 
Regime de Colaboração na oferta da educação 
básica, para constituir uma governança que 
seja adequada a sua realidade. Atualmente, 
temos grandes disparidades entre as redes de 
ensino, que se refletem, inclusive, nas grandes 
diferenças entre os índices de aprendizagem 
municipais, estaduais e até mesmo dentro de 
uma mesma rede de ensino. Crianças e jovens 
brasileiros não deveriam ter o acesso à edu-
cação de qualidade condicionado à rede em 
que estão matriculados. Além disso, a educa-
ção que o estudante acessa não deveria variar 
conforme sua localidade, raça, etnia, gênero, 
ou classe social. 

No entanto, como podemos garantir que os 
estudantes brasileiros tenham uma trajetória 
coerente e sem disrupções entre as diferen-
tes etapas do ensino? Para além de estruturar 
uma boa governança, que destaca a necessi-
dade de pactuação e diálogo institucionaliza-
da e permanente entre os responsáveis pelas 
diferentes etapas da educação, é preciso re-
fletir de que forma isso se dá na gestão dos 
sistemas de ensino, quais mecanismos ou 
condições são estruturais para isso. 
 
É preciso fortalecer uma cultura colaborativa 
que conecte as escolas públicas às diferentes 
instâncias de governo, considerando a colabo-
ração intra e entre escolas — gestores esco-
lares, professores, estudantes e comunidade 
escolar —, à colaboração entre escolas e se-
cretarias de educação e à colaboração com as 
diferentes pastas que também atuam direta-
mente na vida dos nossos estudantes, como 
saúde, cultura e segurança pública.

A colaboração é, indiscutivelmente, um cami-
nho propício para assegurar a aprendizagem 
dos estudantes e uma estratégia eficiente 
para reduzir as desigualdades que existem no  
Brasil. Ações colaborativas entre estados e 
municípios devem ser um compromisso dos 
gestores/as no nível subnacional. 
 
A Secretaria de Estado de Educação, em espe-
cial, ao assumir este compromisso, deve consi-
derar esses pontos essenciais:

>>  compor uma equipe gestora altamente com-
petente e investir na qualificação dos servi-
dores da Secretaria de Educação Estadual
A gestão de uma política colaborativa na Se-
cretaria de Educação Estadual é altamente 
complexa e exige gestores públicos à altura 
de seus desafios. É fundamental selecionar 
gestores e suas respectivas equipes com as 
competências técnicas e políticas necessá-
rias para ocupar os cargos da equipe que 
estarão à frente da política. Além disso, de-
ve-se atentar à formação inicial desses pro-
fissionais, levando em conta que é responsa-

CRIANÇAS E JOVENS BRASILEIROS 
NÃO DEVERIAM TER O ACESSO 
À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
CONDICIONADO À REDE EM QUE 
ESTÃO MATRICULADOS. ALÉM DISSO, 
A EDUCAÇÃO QUE O ESTUDANTE 
ACESSA NÃO DEVERIA VARIAR 
CONFORME SUA LOCALIDADE, RAÇA, 
ETNIA, GÊNERO, OU CLASSE SOCIAL.
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bilidade das Secretarias promover formação 
continuada e pactuada entre as partes.

Os quadros técnicos de servidores são ele-
mentos essenciais, inclusive para permitir 
a continuidade e a sustentação da política. 
Esses profissionais serão os responsáveis 
pela organização do conhecimento, assim 
posições estratégicas também precisam 
ser ocupadas por quadros permanentes 
dos órgãos. 

>>  fortalecer a gestão estratégica da Secretaria 
de Educação
Em 2023, novas gestões nas Secretarias Es-
taduais de Educação deverão incluir entre 
as prioridades no planejamento estratégico 
a estruturação de uma área de políticas co-
laborativas entre estados e municípios. Afi-
nal, um planejamento estratégico eficiente e 

coerente considera as necessidades do ter-
ritório por completo, o que significa observar 
toda a trajetória do estudante, colocando a 
estruturação de uma cultura colaborativa na 
centralidade desses documentos. 
 
Às políticas colaborativas deverão ser esti-
puladas metas claras e atingíveis, para que 
o planejamento de longo prazo se realize e 
alcance os resultados esperados. Esse pla-
nejamento, ao ser construído, deverá consi-
derar não apenas as políticas colaborativas 
já existentes no território, como também pre-
ver a continuidade das novas políticas a se-
rem estabelecidas. Além disso, é importante 
assegurar que se tenha um fluxo eficiente de 
informações entre escolas, regionais, órgão 
central, estado e municípios, retroalimentan-
do o planejamento e a tomada de decisões 
estratégicas e programáticas. 
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>> adotar um modelo de gestão democráti-
ca baseado na cultura colaborativa e no 
compartilhamento de propósito entre os 
atores do sistema educacional
A gestão democrática entre as instâncias 
estaduais e municipais constitui uma das 
dimensões que possibilitam o acesso à edu-
cação de qualidade como direito universal. 
O diálogo e pactuação constantes de com-
promissos, metas e resultados, visando à 
boa implementação da política, se torna pilar 
essencial na cultura colaborativa. Além dis-
so, o fluxo de informação e o relacionamen-
to entre as redes precisam operar por meio 
de uma sistemática de acompanhamento e 
suporte. Esse fluxo de comunicação não se 
trata de uma fiscalização ou cobrança por 

resultados, mas sim de cultivar um processo 
de apoio e assessoria do órgão estadual às 
Secretarias de Educação Municipais. Esse 
apoio e assessoria devem, por sua vez, pre-
zar pela complementaridade das ações entre 
as instâncias, sempre com foco no desen-
volvimento e aprendizado dos estudantes.

Além da gestão democrática entre as redes 
estaduais e municipais, é imprescindível 
também convidar outros atores e institui-
ções da sociedade civil que sejam relevantes 
no território (Undime, associações munici-
pais, especialistas no assunto, sindicatos, 
outras secretarias, conselhos, organizações 
do terceiro setor, entre outros) de maneira a 
engajá-los na política desde sua concepção. 
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>> aprimorar a capacidade administrativa da 
Secretaria de Educação, otimizando seus 
processos de gestão
A fim de implementar uma política de suces-
so, é importante também que seja aprimora-
da a capacidade administrativa da Secretaria 
de Educação, otimizando seus processos de 
gestão. Essa otimização envolve qualificação 
de pessoal, execução e gestão financeiro-or-
çamentária. Reiteramos aqui a necessidade 
de estruturar processos de profissionaliza-
ção de pessoas, afinal são esses profissio-
nais que garantirão uma política eficiente e 
eficaz. Reforçamos, mais uma vez, que esse 
aprimoramento deve considerar as políticas 
que já estão sendo realizadas no território e 
que apresentam bons resultados.  

Consultar os quadros técnicos e avaliar as 
políticas em andamento deverá ser o primei-
ro passo nessa etapa, o que potencializará a 
melhoria da capacidade administrativa da 
Secretaria de forma otimizada e orgânica. 

>> estabelecer uma estrutura capaz de ofere-
cer sólido apoio às escolas
O foco das políticas colaborativas deve ser 
sempre o mesmo: melhorar a aprendizagem 
dos nossos estudantes. Para isso, não só a 
relação entre as secretarias estaduais e mu-
nicipais deve ser desenhada cuidadosamen-
te. É preciso que se estabeleça uma estrutura 
capaz de oferecer apoio robusto às escolas. 
Esse apoio deve ser amplo e consistente, com 
canal de comunicação aberto para que even-
tuais mudanças de rota sejam mais ágeis,  
de acordo com a necessidade das escolas. 
 
Além disso, é essencial que os processos 
de uso e análise das avaliações de aprendi-
zagem estejam presentes na elaboração de 
políticas. A partir dessa métrica, as Secreta-
rias poderão ter conhecimento da evolução 
da aprendizagem dos estudantes, identifi-
cando como apoiar as escolas na promoção 
de melhorias. Nesse ponto, os órgãos das 
regionais e das secretarias municipais de 
educação realizam uma função essencial, 

dado que estão mais próximos às escolas e 
representam um papel de implementação, 
comunicação e execução junto a elas.

III - FINANCIAMENTO
Estruturar uma política colaborativa requer prio-
ridade orçamentária pela Secretaria de Estado. 
O processo de escolha das políticas educacio-
nais deve considerar prioritariamente aquelas 
que têm caráter colaborativo, pois elas permi-
tem maior otimização de recursos financeiros, 
uma vez que há uma série de elementos inte-
grados e que podem ser trabalhados de forma 
conjunta. Como descreveremos mais à frente, 
muitos estados vêm avançando na pauta de 
Regime de Colaboração pois há evidências de 
que os estudantes aprendem mais quando es-
tados e municípios trabalham juntos e organi-
zam seu orçamento para essa finalidade. 
 
Uma novidade importante está dispos-
ta na Emenda Constitucional 108 e na Lei 
14.113/2020, que aprova o novo FUNDEB: a 
nova regra da Lei do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) é propulsora 
das políticas de Regime de Colaboração entre 
estados e municípios, induzindo a melhoria nos 
resultados educacionais com redução de desi-
gualdades. A nova regra estabelece um incenti-
vo para que mais estados fortaleçam suas po-
líticas de colaboração, por meio da instituição 
de que ao menos 10% do recurso dos estados 
deve ser repassado às prefeituras, tendo como 

É ESSENCIAL QUE OS PROCESSOS 
DE USO E ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES 
DE APRENDIZAGEM ESTEJAM 
PRESENTES NA ELABORAÇÃO DE 
POLÍTICAS, ISSO PORQUE, A PARTIR 
DESSA MÉTRICA, AS SECRETARIAS 
PODERÃO TER CONHECIMENTO DA 
EVOLUÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS 
ESTUDANTES, IDENTIFICANDO COMO 
APOIAR AS ESCOLAS NA PROMOÇÃO 
DE MELHORIAS.
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critérios indicadores de melhoria nos resulta-
dos de aprendizagem e de aumento da equida-
de. O prazo estabelecido em lei é de dois anos 
a partir da publicação da Emenda para que os 
estados aprovem lei que altere a distribuição do 
ICMS aos municípios. Até o momento, 25 esta-
dos5 aprovaram em suas câmaras legislativas 
legislações que alteram a lei de ICMS. 

Além disso, ainda na Lei 14.113/2020, o inciso IV 
do § 1o do Artigo 14 prevê que a União transfe-
rirá 2,5% do total de recursos arrecadados pelo 
Fundeb do estados e municípios de acordo com 
seu desempenho em resultados educacionais 
(o chamado VAAR), cujos critérios ainda serão 
definidos. Esse aporte será crescente, chegan-
do a quase 10% do total que a União aportará 
em 2026 (23%). Essa alteração representa um 
avanço significativo para o aprimoramento do 
Regime de Colaboração a nível subnacional.

O Valor Aluno Ano por Resultados, o chamado 
VAAR, é o valor anual por aluno que conside-
ra, além dos recursos do Fundeb, todas as re-
ceitas disponíveis vinculadas à manutenção e 
ao desenvolvimento do ensino. O VAAR passa 
a compor as condicionalidades para a transfe-
rência de recursos aos estados e municípios. Os 
critérios ainda não foram definidos, mas devem 
ser uma das principais preocupações dos ges-
tores educacionais estaduais. O que está posto 

é um montante considerável de recursos que 
podem beneficiar estudantes de todo o país, 
para além do Valor Aluno Ano Total. Os recur-
sos do VAAR passarão a ser distribuídos a par-
tir de 2023 e serão um novo incentivo financeiro 
para concretizar o Regime de Colaboração nos 
territórios. Nessa alteração, a criação de uma 
medida de equidade, a ser elaborada dentro das 
instâncias do SNE, é necessária para que o re-
conhecimento da desigualdade étnicoracial na 
Educação esteja explicitado.

A condicionalidade definida no Art. 14 da Lei 
que trata do regime de colaboração, diz:

Art. 14. A complementação-VAAR será dis-
tribuída às redes públicas de ensino que 
cumprirem as condicionalidades e apresen-
tarem melhoria dos indicadores referidos 
no inciso III do caput do art. 5º desta Lei.
(...)
IV - regime de colaboração entre Estado e 
Município formalizado na legislação esta-
dual e em execução, nos termos do inciso II 
do parágrafo único do art. 158 da Constitui-
ção Federal e do art. 3º da Emenda Consti-
tucional no 108, de 26 de agosto de 2020;” 
(grifo nosso)

Assim, o novo Fundeb estabelece dois novos 
incentivos financeiros que estão atrelados ao 
Regime de Colaboração. Enquanto o primeiro 
incentivo beneficiará os municípios com melhor 
desempenho, a serem distribuídos conforme lei 
do ICMS estadual, o segundo beneficiará esta-
dos e municípios com melhor desempenho, por 
meio de aporte da União. Ambos os incentivos 
financeiros transformam ações pontuais e vo-
luntárias das redes estaduais, ainda que de teor 
colaborativo, em ações permanentes, como po-
líticas de Estado. Além disso, é uma oportuni-
dade para que as redes incluam mecanismos 
de incentivo que visem diminuir a desigualdade 
de aprendizagem entre estudantes de diferen-
tes realidades socioeconômica e étnicoracial. 

O VALOR ALUNO ANO POR 
RESULTADOS (VAAR) PASSA A 
COMPOR AS CONDICIONALIDADES 
PARA A TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS AOS ESTADOS E 
MUNICÍPIOS. OS CRITÉRIOS AINDA 
NÃO FORAM DEFINIDOS, MAS 
DEVEM SER UMA DAS PRINCIPAIS 
PREOCUPAÇÕES DOS GESTORES 
EDUCACIONAIS ESTADUAIS. 

5  MEC não define critérios e distribuição de verba do Fundeb por desempenho pode atrasar: https://www1.folha.uol.com.
br/educacao/2022/12/mec-nao-define-criterios-e-distribuicao-de-verba-do-fundeb-por-desempenho-pode-atrasar.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/12/mec-nao-define-criterios-e-distribuicao-de-verba-do-fundeb-por-desempenho-pode-atrasar.shtml
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EXPERIÊNCIAS  
DE COLABORAÇÃO  
E APRENDIZADOS, DE  
NORTE A SUL DO BRASIL
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NESTA SEÇÃO, VAMOS APRESENTAR 
BREVEMENTE APRENDIZADOS DE 
EXPERIÊNCIAS EM CONTEXTOS VA-
RIADOS E DIVERSOS NO TERRITÓRIO 

BRASILEIRO DE POLÍTICAS COLABORATIVAS 
ENTRE ESTADOS E MUNICÍPIOS, SENDO ES-
TAS DOS ESTADOS: I. MARANHÃO; II. PARANÁ;  
E III. AMAPÁ. 

É importante ressaltar que o intuito dos relatos 
é aprender com experiências bem-sucedidas 
e não necessariamente incentivar a replicação 
das ações realizadas. A difusão de políticas pú-
blicas deve ser observada com parcimônia pelo 
gestor, já que os casos de sucesso educacio-
nal são muito bem-vindos para inspirar novas 
ideias e possibilidades para o seu território. O 
objetivo é que estados tenham um patamar se-
melhante e mais equânime para discutir políti-
ca educacional. O relato completo dessas ex-
periências pode ser encontrado no repositório 
de publicações do Movimento Colabora6.

I. MARANHÃO7

A partir de 2015, a Secretaria Estadual de Edu-
cação do Maranhão e as Secretarias Municipais 
de Educação iniciaram um trabalho colaborativo  
no campo educacional. Cinco principais marcos 
de Regime de Colaboração se destacam:

1. Plano Mais IDH Decreto N° 30.612, de 2 de 
janeiro de 2015

2. Programa Escola Digna Decreto nº 30.620, 
de 02 de janeiro de 2015

3. Documento Curricular do Território Mara-
nhense Resolução CEE/MA nº 285 de 27 de 
dezembro de 2018

4. Pacto pela Aprendizagem Decreto nº 34.649 
de 2 de janeiro de 2019

5. Política Educacional Escola Digna Lei nº 
10.995, de 11 de março de 2019.

O contexto inicial, em 2015, é de um histórico 
de vulnerabilidade, de acordo com indicado-
res socioeconômicos e educacionais, além de 
uma baixa colaboração entre os entes federa-
dos no território estadual. A cooperação entre 
o estado do Maranhão e seus municípios se 
deu por meio da estruturação de governança 
participativa, reorganização administrativa da 
Secretaria Estadual de Educação e definição 
dos papéis dos diversos atores envolvidos, 
mostrando que é possível trabalhar em Regi-
me de Colaboração. Para além da construção 
das políticas, que são marcos para o Regime 
de Colaboração no estado, um importante 
passo que o órgão estadual deu foi a reorgani-
zação administrativa, com o estabelecimento 
da Superintendência do Planejamento e Ges-
tão de Rede e uma Supervisão de Regime de 
Colaboração, responsáveis pelo diálogo e pelo 
fluxo de trabalho da política colaborativa.

Ademais, o Compromisso Técnico e Político 
apresentado entre as diferentes redes se des-
taca no estado do Maranhão. O comprometi-
mento público e institucionalizado, inclusive 
em forma de lei, é elemento imprescindível na 
implementação de políticas colaborativas. O 
estado do Maranhão teve envolvimento nor-
mativo e político por parte de governador e 
secretário de educação, combinado com o 
engajamento dos prefeitos e com o empenho 
de profissionais dedicados, garantindo soli-
dez às iniciativas propostas sob a alçada do 
Regime de Colaboração.

II. PARANÁ
O Estado do Paraná, por meio da Secretaria 
de Educação do Estado, tinha como um de 
seus objetivos estratégicos fortalecer a co-
laboração com os municípios, um compro-
misso com propósito maior: ofertar a melhor 

6  Sistematização da Política Colaborativa do Amapá: https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uplo-
ads/2022/05/Sistematizacao-da-Politica-Colaborativa-do-Amapa.pdf
Sistematização da Política Colaborativa do Paraná: https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uplo-
ads/2022/02/Sistematizacao-da-Politica-Colaborativa-Parana.pdf

7  Sistematização da Política Colaborativa do Maranhão: https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uplo-
ads/2021/06/REL_ResumoExecutivo_SistematizacaodaPoli%CC%81ticaColaborativaMaranhao_jun21_final.pdf

6 Sistematização da Política Colaborativa do Amapá: https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uplo https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uplo
ads/2022/05/Sistematizacao-da-Politica-Colaborativa-do-Amapa.pdfads/2022/05/Sistematizacao-da-Politica-Colaborativa-do-Amapa.pdf
Sistematização da Política Colaborativa do Paraná: https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uplo https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uplo-
ads/2022/02/Sistematizacao-da-Politica-Colaborativa-Parana.pdfads/2022/02/Sistematizacao-da-Politica-Colaborativa-Parana.pdf

7 Sistematização da Política Colaborativa do Maranhão: https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uplo https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uplo-
ads/2021/06/REL_ResumoExecutivo_SistematizacaodaPoli%CC%81ticaColaborativaMaranhao_jun21_final.pdfads/2021/06/REL_ResumoExecutivo_SistematizacaodaPoli%CC%81ticaColaborativaMaranhao_jun21_final.pdf

https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uploads/2022/05/Sistematizacao-da-Politica-Colaborativa-do-Amapa.pdf
https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uploads/2022/02/Sistematizacao-da-Politica-Colaborativa-Parana.pdf
https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uploads/2021/06/REL_ResumoExecutivo_SistematizacaodaPoli%CC%81ticaColaborativaMaranhao_jun21_final.pdf
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educação do estado. Em 2018, as redes já 
tinham ações colaborativas vigentes, como 
a assistência técnica para o monitoramento 
e a avaliação dos planos municipais de edu-
cação, que continuaram sendo realizadas. A 
mudança veio por meio da integração de uma 
visão sistêmica e mais abrangente de coope-
ração. Entre os avanços mais recentes, duas 
práticas colaborativas foram destacadas pe-
los atores-chave do estado: 

1. Implementação da Base Nacional Comum 
Curricular (2018): a experiência colaborativa 
de construção curricular foi bastante posi-
tiva para o estado, desde a construção dos 
cursos de formação às formações continua-
das, audiências públicas etc.

2. Programa Educa Juntos (2019): com a es-
truturação do Núcleo de Cooperação com 
os Municípios e após a experiência bem-
-sucedida de construção do referencial 
curricular, estruturou-se o programa Edu-
ca Juntos. A iniciativa consiste em distri-
buição de material de apoio pedagógico, 
formação continuada de professores, ges-
tores e técnicos, avaliação externa — siste-
ma de avaliação da educação básica (Pro-
va Paraná e a Prova Paraná Mais) —, oferta 
do livro registro de classe online, LRCOM 
para as escolas que ofertam a educação 
infantil e os anos iniciais do ensino funda-
mental e o Sistema Educacional da Rede 
de Proteção (SERP).

Fica evidente o foco no fortalecimento da 
aprendizagem. Esse aspecto consiste em 
planejar políticas educacionais colaborativas 
no sentido de assegurar a qualidade e a arti-
culação entre os insumos pedagógicos, além 
de avaliar sua efetividade à luz dos resulta-
dos de todo o território, independentemente 
de rede, e entendê-los como corresponsabi-
lidade de todos.

III. AMAPÁ 
O Plano Estadual de Educação 2015-2025 do 
estado do Amapá, em consonância com o PNE, 

incluiu o Regime de Colaboração em diversas 
metas e estratégias, em especial ligadas à 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, for-
mação docente e atendimento especializado.

A cultura colaborativa institucionalizada pelo 
estado é transparente sobre os programas 
que são realizados. Entre as principais ações 
colaborativas: 

1. alteração da Lei de ICMS: o estado apro-
vou a Lei Complementar 129/2021, volta-
da à alteração dos critérios de distribuição 
do ICMS repassado aos municípios. A Lei 
prevê um aumento de 2,6% para 18% no 
critério educacional, com o objetivo de me-
lhorar a educação de nível municipal, com 
o compromisso de que o governo estadual 
vai compensar os municípios que tiveram 
perdas em função dos novos critérios; 

2. bolsa de incentivo: bolsa destinada aos 
profissionais que atuam nos Programas de 
Formação Continuada da Secretaria de Es-
tado da Educação do Estado do Amapá;

3. prêmio Criança Alfabetizada: programa 
destinado às escolas públicas municipais 
e estaduais que tenham obtido, no ano an-
terior à sua concessão, os melhores resul-
tados de aprendizagem expressos pelo IDE 
(Índice de Desenvolvimento Escolar).

Entre as fortalezas do Regime de Colabo-
ração do estado do Amapá, destacam-se o 
engajamento pelo diálogo e cooperação e in-
centivos. Em relação ao engajamento pelo di-
álogo, a rede estadual e municipal têm gestão 
horizontal da política, com diálogo constante 
e compartilhamento de estratégias que vêm 
sendo desenvolvidas. Já em relação à coope-
ração e aos incentivos, a rede utilizou recur-
sos como a obrigatoriedade de distribuição 
do ICMS conforme critérios educacionais, e 
anteriormente já havia aprovado alteração na 
Emenda Constitucional 108/2020, vinculando 
a um cálculo de desempenho da educação, e 
não mais ao número de matrículas.
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COMPILADO DE 
APRENDIZADOS

NAS ÚLTIMAS SEÇÕES DISCORREMOS 
SOBRE A LEGISLAÇÃO E O HISTÓRI-
CO DE REGIME DE COLABORAÇÃO 
NO BRASIL E APRESENTAMOS BRE-

VES RELATOS DE POLÍTICAS COLABORATIVAS 
QUE VÊM SENDO CONSTRUÍDAS EM DIFEREN-
TES ESTADOS. Nesta seção traremos algumas 
lições importantes que podem ser tiradas des-
sas e de outras experiências de colaboração.

Em primeiro lugar, ressalta-se a centralidade 
da aprendizagem dos estudantes nas políticas 
em Regime de Colaboração, que deve ser o 
objetivo de toda política pública educacional. 
Destacamos aqui elementos a serem conside-
rados ao se construir uma política com foco 
no fortalecimento da aprendizagem:
 
1. gestão pedagógica coerente e capaz de apoiar 

o trabalho dos professores em sala de aula; 
2. estruturação de políticas pedagógicas a partir 

dos currículos elaborados à luz da BNCC; e 
3. alfabetização de todas as crianças até o  

segundo ano do Ensino Fundamental. 

As políticas colaborativas devem assegurar 
a qualidade e a articulação entre os insumos 
pedagógicos (currículo, materiais didáticos, 
formação, monitoramento e avaliação), além 

de avaliar sua efetividade à luz dos resultados 
de todo o território do Estado. 

Em segundo lugar, ações ligadas à melhoria da 
governança, à gestão e ao financiamento são 
viabilizadores e impulsionadores do Regime de 
Colaboração nos estados. Ações como estrutu-
ração de uma área responsável pelo Regime de 
Colaboração, melhoria da capacidade adminis-
trativa e estadual e criação de mecanismos de 
incentivo financeiro são elementos que impul-
sionam a cultura colaborativa nos estados. No 
entanto, reforçamos que essas ações devem 
estar cunhadas sempre na melhoria da apren-
dizagem dos estudantes da rede. 

Por fim, destaca-se a importância de construir 
políticas que tenham gestão democrática e di-
álogo horizontal entre os entes e as pessoas 
implicadas. Em relação ao diálogo horizontal, 
para além da comunicação transparente do 
que deve ser implementado, é preciso com-
partilhar o sentido das ações e manter a escu-
ta aberta. Já em relação à gestão democrática 
e participativa, o desenho de uma política em 
Regime de Colaboração deve contemplar os 
diversos participantes do processo e é preci-
so que o fluxo de tomada de decisões seja efi-
ciente e legítimo.
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A EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 
APRESENTOU AVANÇOS RELEVAN-
TES NAS ÚLTIMAS DÉCADAS EM RE-
LAÇÃO À OFERTA DA EDUCAÇÃO BÁ-

SICA E, MAIS RECENTEMENTE, EM RELAÇÃO À 
COLABORAÇÃO ENTRE OS ENTES FEDERADOS. 
No entanto, ainda temos desafios substanciais e 
profundas desigualdades na oferta da educação. 
Essas desigualdades foram fortemente apro-
fundadas com a pandemia, o que reforça ainda 
mais a necessidade de uma coordenação nacio-
nal mais atuante e de políticas colaborativas em 
todas as unidades da federação a partir de 2023.

As novas gestões deverão priorizar, em seus 
planos estaduais de educação, em sintonia 
com o PNE, a indispensabilidade de pactuar 
as políticas junto aos municípios, a partir de 
melhores estruturas de governança e coope-
ração. Estados são corresponsáveis junto aos 
municípios pela oferta, acesso, permanência 
e qualidade da educação básica, além da res-
ponsabilidade de pactuar em nível nacional as 
diretrizes e políticas junto ao governo federal.

A nível nacional, o Brasil ainda não tem uma es-
trutura de coordenação da política educacional, 

de modo que a gestão das redes de ensino, con-
forme atribuída pela Constituição Federal, ocorre 
muitas vezes de maneira sobreposta e desorde-
nada. Como exposto, com a aprovação do SNE, 
espera-se a institucionalização de espaços de 
pactuação entre os entes federados. Assim, o 
fomento de políticas colaborativas a nível subna-
cional proporcionará uma gestão entre as redes 
mais integrada, ampliando a cultura de corres-
ponsabilidade na condução das políticas educa-
cionais e favorecendo a adaptação ao SNE.

Ao planejar uma política pública em Regime de 
Colaboração, cada estado deve considerar, em 
profundidade, suas condições e características, 
bem como a urgência de diminuir as desigual-
dades de aprendizado entre seus estudantes. O 
ano de 2023 será uma oportunidade de avanço 
para a educação e para o Regime de Colabo-
ração no Brasil. A instituição do Novo Fundeb 
como ordem constitucional e permanente, a 
ampliação do investimento educacional até 2026 
a partir do Regime de Colaboração e a determi-
nação que estados e municípios criem meca-
nismos de incentivo e cooperação representam 
grandes oportunidades de ampliar a equidade e 
a qualidade na educação do Brasil.

PERSPECTIVAS FUTURAS  
E CONSIDERAÇÕES FINAIS



https://movimentocolabora.org.br



