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RESUMO 

 

A pesquisa surge de uma inquietação sobre a postura de estudos jurídicos em relação à análise 

da elaboração de arranjos institucionais de políticas públicas. É comum nesses estudos 

encontrar uma abordagem estrutural-funcionalista pautada na ideia de que por meio do Direito 

seja possível encontrar um desenho ideal, capaz de ser replicado nos diversos campos sociais, 

mas que muitas vezes não observa as peculiaridades de cada campo. A tese analisou se o modelo 

de sistemas pode ser realmente replicado no campo educacional, tendo como objeto um ainda 

não criado – mas já previsto na Constituição – Sistema Nacional de Educação (SNE). O faz 

analisando os riscos e atributos – a partir das proposições presentes em vasta literatura e em 

documentos selecionados no âmbito do Legislativo, Executivo e sociedade civil – que a forma 

e conteúdo do SNE podem trazer para os princípios e características do Estado Federal e seu 

respectivo federalismo. A preocupação inicial era a possibilidade de contribuir com uma lei 

antes de sua promulgação. Analisar os problemas que seu conteúdo pode causar quando 

observada a compatibilidade com o restante do ordenamento jurídico. O campo educacional é 

imerso em conflito político e de valores. Há grupos que disputam a institucionalização de 

finalidades e meios que melhor expressem as suas concepções de educação. A construção do 

arranjo do SNE portanto não se faz de forma neutra, racional, mas política e ideológica. Para 

captar tal problemática é feita uma abordagem interdisciplinar entre Direito, políticas públicas 

e educação, considerando suas especificidades e buscando pontos de interseção. É apresentada 

a educação em sua estrutura e organização a partir da Constituição e da Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), as concepções em disputas e as coalizões de defesa dos referidos ideais. As 

políticas públicas são analisadas observando o ciclo de elaboração e formulação da agenda 

governamental. Na construção da abordagem metodológica, o neoinstitucionalismo histórico e 

sua análise da trajetória de políticas e de ideias que as sustentam permitiram a compreensão dos 

diversos elementos que confluíram para a criação do SNE; sendo tal análise auxiliada pelo 

desenho institucional, o que demonstra as diversas possíveis facetas das políticas públicas. O 

Estado Federal e o federalismo são abordados considerando os fatores que os caracterizam e 

expressos na Constituição e diferenciados em seus conceitos. A utilização de princípios 

constitucionais do pluralismo e da diversidade de experiências como elemento transversal na 

análise das categorias federativas, pode ser entendida como uma contribuição epistemológica 

para outros estudos semelhantes. O SNE na literatura e nos documentos assumia um discurso 

de sistema de sistemas, porém, quando da análise mais detalhada dos arranjos propostos 

(princípios, estrutura e órgãos, relações colaborativas) tem características mais próximas a um 

sistema único. Este desenho é incompatível com ordenamento jurídico no campo educacional, 

caracterizado pelo pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Os atributos permitem 

ainda que de forma inicial indicar possibilidades de desenhos para a institucionalização do SNE, 

mais compatíveis com o conjunto da legislação, conforme previsão constitucional, anulando ou 

diminuindo os riscos provenientes da confecção desta política pública no campo educação. 

 

Palavras-chave: Estado Federal; Desenho Institucional; Políticas Públicas; Educação; Sistema 

Nacional de Educação. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The research arises from a concern about the stance of legal studies in relation to the analysis 

of the elaboration of institutional arrangements for public policies. It is common in these studies 

to find a structural-functionalist approach basead on the idea that through law it is possible to 

find an ideal design, capable of being replicated in different social fields, but that often does 

not observe the peculiarities of each field. The thesis analyzed whether the systems model can 

really be replicated in the educational field, having as object one not yet created – but already 

provided for in the Constitution – National Education System (NES). It does so by analyzing 

the risks and attributes – based on the propositions present in vast literature and in documents 

selected within the Legislative, Executive and civil society – that the form and content of the 

SNE can bring to the principles and characteristics of the Federal State and its respective 

federalism. The initial concern was the possibility of contributing to a law before its enactment. 

Analyze the problems that its content can cause when observing compatibility with the rest of 

the legal system. The educational field is immersed in political and values conflict. There are 

groups that dispute the institutionalization of purposes and means that best express their 

conceptions of education. The construction of the SNE arrangement is therefore not done in a 

neutral, rational, but political and ideological way. To capture this problem, an interdisciplinary 

approach is made between Law, public policies and education, considering their specificities 

and looking for points of intersection. Education in its structure and organization is presented 

based on the Constitution and the Law of Guidelines and Bases (LGB), the concepts in disputes 

and the coalitions for the defense of these ideals. Public policies are analyzed observing the 

cycle of elaboration and formulation of the governmental agenda. In the construction of the 

methodological approach, historical neoinstitutionalism and its analysis of the trajectory of 

policies and ideas that support them allowed the understanding of the various elements that 

came together for the creation of the SNE; such analysis being aided by institutional design, 

which demonstrates the various possible facets of public policies. The Federal State and 

federalism are approached considering the factors that characterize them and expressed in the 

Constitution and differentiated in their concepts. The use of constitutional principles of 

pluralism and diversity of experiences as a transversal element in the analysis of federative 

categories, can be understood as an epistemological contribution to other similar studies. The 

SNE in the literature and in the documents assumed a system system discourse, however, when 

the more detailed analysis of the proposed arrangements (principles, structure and organs, 

collaborative relations) has characteristics closer to a single system. This design is incompatible 

with the legal system in the educational field, characterized by the pluralism of ideas and 

pedagogical concepts. The attributes also allow, initially, to indicate possibilities of designs for 

the institutionalization of the SNE, more compatible with the set of legislation, according to the 

constitutional provision, nullifying or reducing the risks arising from the making of this public 

policy in the education field. 

 

Keywords: Federal State; Institutional Design; Public policy; Education; National Education 

System. 

 

  



 
 

RESUMÉ 

 

La recherche découle d'une inquiétude quant à la position des études juridiques par rapport à 

l'analyse de l'élaboration des dispositions institutionnelles des politiques publiques. Il est 

courant dans ces études de trouver une approche structuro-fonctionnaliste, basée sur l'idée que 

par la loi il est possible de trouver un design idéal, capable d'être reproduit dans différents 

domaines sociaux, mais qui souvent n'observe pas les particularités de chaque domaine. La 

thèse a analysé si le modèle des systèmes peut vraiment être reproduit dans le domaine de 

l'éducation, ayant pour objet un pas encore créé – mais déjà prévu dans la Constitution – 

Système national d'éducation (SNE). Il le fait en analysant les risques et les attributs – sur la 

base des propositions présentes dans une vaste littérature et dans des documents sélectionnés 

au sein de la société législative, exécutive et civile – que la forme et le contenu de le SNE 

peuvent apporter aux principes et caractéristiques de l'État fédéral et de ses fédéralisme 

respectif. La préoccupation initiale était la possibilité de contribuer à une loi avant sa 

promulgation. Analyser les problèmes que son contenu peut causer lors de l'observation de la 

compatibilité avec le reste du système juridique. Le champ éducatif est plongé dans des conflits 

politiques et de valeurs. Il existe des groupes qui contestent l'institutionnalisation des finalités 

et des moyens qui expriment le mieux leurs conceptions de l'éducation. La construction de 

l'accord de SNE ne se fait donc pas de manière neutre, rationnelle, mais politique et idéologique. 

Pour saisir ce problème, une approche interdisciplinaire est faite entre le droit, les politiques 

publiques et l'éducation, en considérant leurs spécificités et en cherchant des points 

d’intersection. L'éducation dans sa structure et son organisation est présentée sur la base de la 

Constitution et de la Loi sur les principes Directeurs et les Bases (LDB), les concepts de conflits 

et les coalitions pour la défense de ces idéaux. Les politiques publiques sont analysées en 

observant le cycle d'élaboration et de formulation de l'agenda gouvernemental. Dans la 

construction de l'approche méthodologique, le néoinstitutionnalisme historique et son analyse 

de la trajectoire des politiques et des idées qui les soutiennent ont permis de comprendre les 

différents éléments qui se sont réunis pour créer le SNE; cette analyse étant facilitée par la 

conception institutionnelle, qui montre les différentes facettes possibles des politiques 

publiques. L'État Fédéral et le fédéralisme sont abordés en tenant compte des facteurs qui les 

caractérisent et exprimés dans la Constitution et différenciés dans leurs concepts. L'utilisation 

des principes constitutionnels du pluralisme et de la diversité des expériences comme élément 

transversal dans l'analyse des catégories fédératives peut être comprise comme une contribution 

épistémologique à d'autres études similaires. Le SNE dans la littérature et dans les documents 

supposait cependant un discours système-système, lorsque l'analyse plus détaillée des 

dispositions proposées (principes, structure et organes, relations de collaboration) présente des 

caractéristiques plus proches d'un système unique. Cette conception est incompatible avec le 

système juridique dans le domaine éducatif, caractérisé par le pluralisme des idées et des 

concepts pédagogiques. Les attributs permettent également, dans un premier temps, d'indiquer 

des possibilités de conceptions pour l'institutionnalisation de le SNE, plus compatibles avec 

l'ensemble de la législation, selon la disposition constitutionnelle, annulant ou réduisant les 

risques liés à l'élaboration de cette politique publique dans le domaine de l'éducation. 

 

Mots-clés: Etat Fédéral; Conception Institutionnelle; Politique Publique; Éducation; Système 

National d'Éducation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em relação às crescentes demandas pela igualdade de oferta com qualidade da educação 

básica em todo o território brasileiro, emergem propostas de diferentes grupos sobre a melhor 

forma de organização do Estado e dos sistemas administrativos públicos. Acredita-se que 

possam existir arranjos institucionais que permitam realizar, de forma mais efetiva, a elaboração 

e a execução de políticas públicas em âmbito nacional, conforme as concepções valorativas 

desses grupos. 

Porém, nesse processo, é fundamental considerar que novos arranjos de políticas 

públicas devem observar as disposições normativas do Estado Federal e do federalismo 

existentes no Brasil, sendo o modelo adotado pela Constituição da República Federativa do 

1988 (CRFB). Principal forma de ação dos Governos sobre a sociedade, a compatibilidade com 

a estrutura vigente é essencial para a própria elaboração e realização das políticas públicas. 

A tese tem como objeto de estudo a compatibilização do SNE com o Estado Federal 

brasileiro e com o federalismo.  Para tanto, realiza uma análise do processo de criação do 

Sistema Nacional de Educação, com foco nas implicações para este modelo de Estado e o 

respectivo processo político, considerando princípios, normas e regras constitucionais que 

orientam o exercício de características fundamentais a este tipo no campo educacional. 

A análise dos riscos à moldura normativo-constitucional, de opção federativa, permitirá 

o mapeamento de possíveis atributos a revestir esse mesmo sistema, aptos a prevenir as 

ameaças; esforço que constitui um começo para alcançar a contabilidade do desenho desta 

política pública com o Estado Federal brasileiro. 

A pesquisa é desenvolvida na interação entre o Direito e a Ciência Política. Considera 

o primeiro em sua forma menos positiva, permitindo uma interpretação mais ampla e plural. 

Ao analisar a interseção com as políticas públicas, entende o direito como constituinte de seu 

desenho e conteúdo e o ordenamento jurídico como estruturante do marco de ação de 

determinada política.  

Esta interseção entre direito e ciência política tem a ver com a concepção de SNE 

explorada na tese. A referência constitucional a um Sistema pode sugerir a criação de um 

arranjo institucional que vincula formas de relações entre os entes, mas também roteiros de 

ação, valores orientados, com referências históricas e compromissos ideológicos (valorativos). 

Importante ressaltar que esta abordagem interdisciplinar comunga com os objetivos do 

Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, da Área de 

Concentração Direito Público e Evolução Social, com foco no Direito Constitucional, na linha 
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de pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos, especificamente no direito fundamental à 

educação. 

A importância da pesquisa pode ser sintetizada em dois aspectos. O primeiro reside na 

compreensão de que o Estado Federal e seu federalismo constituem um dos pilares da 

Constituição de 1988, sendo necessários para a manutenção harmônica da unidade nacional, 

permitindo que tanto os entes federativos subnacionais quanto os mais diversos grupos possam 

participar e ter influências nas decisões políticas centrais.  

As políticas públicas não são separadas desse processo político. Pelo contrário, todo e 

qualquer conjunto de políticas precisa, necessariamente, observar o quadro normativo 

estabelecido pelo Estado Federal e o processo político desenvolvido dentro desta moldura, o 

federalismo. Nesse sentido, a pesquisa pode contribuir para o aperfeiçoamento dos arranjos 

institucionais. 

Um segundo aspecto envolve uma contribuição mais epistemológica. Muitas vezes o 

estudo atinente a este modelo de Estado fica detido na análise de repartição de competências, 

olvidando outros aspectos que também importam para retratar a complexidade do objeto de 

análise.  

Nesse sentido, o que segue nesta introdução é a apresentação, de forma breve, das 

variáveis que compõem o objeto de pesquisa, começando com a educação, o lugar do SNE, 

seguindo de aspectos das políticas públicas e do modelo Federal de Estado. 

Entende-se que o campo educacional é marcado por disputas entre grupos com visões 

diferenciadas de mundo e de educação, pautadas em arraigadas ideologias. Estas acabam por 

delimitar as crenças com as quais os agentes interpretam os problemas educacionais e propõem 

soluções políticas. Uma dessas soluções seria a criação de um sistema nacional de educação. 

Apesar de não ser unanimidade entre os estudiosos da temática, o SNE seria a lei 

complementar do parágrafo único do art. 23 da Constituição referente ao setor educacional. 

Portanto, fixaria normas de cooperação entre os entes da Federação, delimitaria as respectivas 

competências e, em especial, a função redistributiva e supletiva da União, regularia os modos 

de articulação e coordenação das ações e controlaria os resultados dos programas e projetos de 

Governo1.  

 
1 O SNE foi citado pela primeira vez em uma Constituição a partir da Emenda Constitucional n. 59/2009. Desde 

então, foram apresentadas propostas pelo Legislativo, pelo Executivo e por entidades de educadores sobre um 

melhor desenho a ser adotado. 
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Trata-se de uma proposição originalmente defendida por indivíduos, grupos e entidades 

reunidos em torno de uma coalizão de defesa2 de viés crítico que na tese será relacionada com 

a concepção de educação humanista-cidadão. Derrotada na constituinte, a ideia de um sistema 

único de educação foi substituída pela atual estrutura da educação nacional fundada em torno 

de sistemas federal, estaduais e municipais, articulados, porém independentes.  

A Constituição estabeleceu que a União assumiria um papel definidor na Política 

Nacional de Educação, responsável pela elaboração da norma geral (art. 22, XXIV), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), tendo também papel redistributivo e supletivo 

(art. 211), destacadamente financeiro. Acompanhando esse sentido, pelo menos em suas formas 

originais, a Carta Magna e a LDB são bastante descentralizadoras, optando por definir 

responsabilidades aos entes, prioritariamente (art. 211): aos Estados, o ensino médio e o ensino 

fundamental; aos Municípios, a educação infantil e o ensino fundamental. Ao mesmo tempo 

em que destacam a necessidade desses sistemas serem operados em regime de colaboração. 

Vencida no momento da Constituinte, a coalizão humanista-cidadão se fortaleceu com 

a ascensão de governos de aspecto político mais à esquerda após o ano de 2003, retomando o 

debate sobre o SNE em fóruns nacionais (Conferências Nacionais de Educação, CONAE 

2010/2014), no Governo Federal (criação da Secretaria de Articulação com os Sistemas de 

Ensino – SASE) e na Câmara dos Deputados (Projeto de Lei Complementar (PLP) n. 413/2014), 

comungando um discurso de crise na qualidade e na oferta equitativa da educação nacional3, 

em decorrência da falta de planejamento e coordenação de políticas nacionais, fatores 

relacionados à estrutura federativa e, principalmente, ao fato de que os Municípios, por serem 

também entes federativos, deterem autonomia, o que configura um ambiente de difícil 

pactuação. 

 
2 Coalizões de Defesa é a denominação dada na Ciência Política para grupos organizados compostos por 

representantes políticos, por servidores públicos, por intelectuais, entre outros, que compartilham determinado 

sistema de crenças (valores, ideias, políticos) e que apresentam ações coordenadas ao longo do tempo, em prol de 

objetivos estabelecidos. 
3 Na educação, os liberais, ou neoliberais, com foco na preparação para o trabalho, empreendem com reformas que 

procuram atingir os sistemas públicos locais e as escolas. O foco das políticas públicas desta corrente são os 

processos de avaliação dos alunos para medição de desempenho em termos comparativos, a formação dos 

professores e gestores, a confecção de livros didáticos e a responsabilização dos atores escolares pelos resultados. 

Os humanistas-cidadão criticam essas propostas por equipararem a gestão pública à gestão de empresas, com seus 

métodos e procedimentos de medição de resultados. Do mesmo modo, entendem que a descentralização das 

políticas para a periferia dos sistemas e para as escolas, provoca a desresponsabilização do centro, do Estado, com 

a educação pública. Assim, propõe uma reforma estrutural-funcionalista que parta do centro para a periferia dos 

sistemas, compreendendo que o certo não seria uma multiplicidade de sistemas, mas um único sistema de educação 

pública. A questão central nessa proposição é o deslocamento da posição do direito na atuação do Poder Executivo. 

Por meio de desenhos e arranjos institucionais, o direito passa a (de)limiar o espaço político de atuação dos 

governantes eleitos, criando instrumentos como “planos de Estado”, ou “políticas de Estado”, legitimados em 

instituições deliberativas com a participação de entidades da sociedade civil. 
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Dois eventos centrais no processo histórico de criação do SNE foram a Emenda 

Constitucional (EC) n. 59/2009 e a Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE). 

A Emenda inseriu a previsão do Sistema na Constituição (art. 2144) e o art. 13 do PNE 

delimitava o prazo de dois anos após a publicação da referida lei para a institucionalização 

deste, o que não ocorreu até o momento.  

Os próprios defensores do SNE salientam que há uma série de obstáculos que impedem 

a sua institucionalização, um dos quais a alegação de sua inconstitucionalidade. Esta possui 

relação direta com a temática da tese, envolvendo especificidades do federalismo brasileiro, a 

ser abordado de forma introdutória mais à frente. Necessário antes posicionar melhor o SNE 

em relação às políticas públicas. 

Ao longo da pesquisa surgiu um questionamento. O SNE pode ser definido como uma 

política pública? A resposta é sim. O SNE seria o arcabouço de um conjunto de políticas 

públicas, um meta-arranjo institucional. De modo geral, envolveria programas e ações 

governamentais e intergovernamentais com o intuito de resolver problemas nacionais, regionais 

ou locais, sendo caracterizadas por complexidades de diversas ordens. A implementação de 

programas constitucionalmente delineados, ou de sistemas públicos, para a implementação de 

direitos sociais, é realizado por um conjunto de atos que adquirem as mais diversas formas da 

expressão jurídica. Esse conjunto de normas e políticas comporiam o SNE.  

O processo de políticas públicas compreende diferentes etapas, como a construção da 

agenda, elaboração, formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação. 

Importante ressaltar que na tese, em função do estágio de institucionalização do SNE, será dada 

especial atenção à agenda (definição do problema), à elaboração (identificação de respostas e 

avaliação das opções) e à formulação (seleção das opções) de políticas públicas. 

A construção desse processo assume caráter eminentemente político, no qual diferentes 

grupos lutam pela possibilidade de definir a direção e o objetivo das ações de determinado 

Estado ou governo. Isso precisa ser transmutado em regras jurídicas de modo a ser 

materializado. Esse embate é realizado a partir de regras e recursos à disposição dos agentes, 

mas vem enfrentando dificuldades em torno do estabelecimento de consensos em uma 

sociedade cada vez mais complexa, fragmentada, desordenada, envolta em conflito, pautada 

 
4 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam 

a (BRASIL, 1988). 
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pela radicação da razão, pelo abalo do “mito do progresso”, pelo hiperindividualismo e pela 

“absolutização do eu”. 

As políticas públicas recebem diferentes definições, a depender da preponderância de 

análise, se o foco são as decisões políticas (Ciência Política), ou se são as normas, as leis 

(Direito), sendo tais conceitos mais explorados ao longo da tese. Destaca-se que para os 

estudiosos da primeira ciência, o foco de estudo das políticas públicas são as relações de poder 

envolvidas nos processos decisórios sobre a definição dessas ações. Para o Direito, o foco são 

as normas, as leis e a estrutura institucional criadas para definir o comportamento dos atores 

nesse processo e para objetivar as políticas públicas. Nesse sentido, a confluência de análise 

destas duas ciências leva, em um primeiro momento, ao estudo do neoinstitucionalismo, 

especificamente a abordagem histórica, e em seguida, do desenho institucional. 

A opção por essa abordagem teórica ocorreu quando foi possível perceber que apenas 

uma análise estrutural-funcionalista dos desenhos institucionais em discussão para a 

formulação do SNE e a correlação com as características fundamentais do Estado Federal, não 

seriam suficientes. 

O neoinstitucionalismo histórico utilizado para explicar o modo como as instituições 

surgem, especificamente o SNE, precisou ser combinado com o desenho institucional, processo 

no qual procura dispor prescrições, organogramas, planos, regras adaptativas para lidar com as 

situações imprevistas, planos de ação, ou seja, o desenho prescreve como as instituições podem 

ser e como deveriam ser de acordo com os objetivos humanos.  

A leitura prévia das propostas constatara o caráter prescritivo do desenho institucional 

do SNE. Teria como função primordial limitar o comportamento dos atores nos embates 

políticos, estabelecendo regras e procedimentos que possam levar ao consenso em torno de 

questões educacionais centrais. Nesse sentido, a teoria institucional, especialmente a 

abordagem histórica, proporcionaram um campo conceitual/metodológico com capacidades 

descritivas e analíticas não apenas do processo histórico, como também do embate entre ideias 

e valores vinculados ao objeto em estudo. 

Variável central da tese, o Estado Federal é um modelo baseado na distribuição 

territorial de poder político e administrativo, com direitos, deveres, competências e objetivos 

definidos na Constituição. O federalismo é um processo político, baseado em ideias e valores 

de uma determinada sociedade, no curso da história, voltado ao equilíbrio das forças políticas 

de modo a acomodar a unidade na diversidade. 

Nesse sentido, há um governo geral, ou nacional, que dispõe de poder em muitas áreas 

e para muitos propósitos, mas não um governo central que controle todas as linhas de 
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comunicação e de decisões políticas. Desse modo, a essência do federalismo é a divisão e 

distribuição do poder político, porém matizada por aspectos como valores, estruturas (modelo 

constitucional) e processo histórico-social de dada sociedade. Nesse sentido, é um modelo de 

Estado marcado pelo pluralismo decisório, com o compromisso de auxílio mútuo entre os entes 

que o compõem (compromisso constitucional de cooperação).  

As características fundamentais do Estado Federal utilizadas na tese são expressas a 

partir do modo de repartição de competências, dos limites da autonomia e da observação do 

princípio da subsidiariedade, do grau de centralização e descentralização e de forma como são 

estabelecidas as relações intergovernamentais. Características que representam uma correlação 

necessária para a qualificação deste modelo. 

Importante ressaltar que no estudo sobre o federalismo, e em função da temática da tese 

relacionada ao campo educacional, os conceitos de ideologia e de pluralismo acabaram 

sobressaindo. Ideologia entendida como uma forma de interpretar o mundo, de lhe dar um 

significado, que é partilhada por largos grupos humanos; ou como um conjunto de ideias pelos 

quais o ser humano postula, explica e justifica as finalidades da sociedade e da ação política, 

qualquer que seja o objetivo pretendido.  

Quando dos Estados modernos e dos regimes constitucionais se consolidou a tese da 

convivência de múltiplas ideologias, estabelecendo o pluralismo. Este pode ser interpretado a 

partir de elementos políticos, valorativos, sociais, jurídicos, de interesses, entre outros. O 

pluralismo compreende que os seres componentes do mundo são múltiplos, individuais e 

independentes. Logo, não podem ser considerados fenômenos de uma única realidade. Tal 

instituto político está fortemente ligado ao processo político existente em um Estado Federal, 

pelo federalismo representar as ideias políticas que são realizadas nesse modelo. 

O princípio do pluralismo está expresso na Constituição como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil (art. 1º, V) e no art. 206, II e III, sobre os princípios da educação, 

no qual são assegurados a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber, bem como, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino. Nesse sentido, o pluralismo analisado abarca os 

valores de grupos e indivíduos, cultural e político. 

Nos estudos sobre arranjos institucionais, há o predomínio em estabelecer o Estado 

Federal e o federalismo como obstáculos à efetividade de diversas políticas públicas, em função 

da dificuldade de articulação, de certa indefinição na atribuição de responsabilidades, na 

ausência de coordenação e a limitação de um maior poder de decisão da União. 
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Ao invés de análise ser focada em quais políticas públicas poderiam ser construídas e a 

forma que esse desenho precisa ter para ser adequado ao processo político do Estado Federal; 

parte-se da noção de que este deve ser relativizado, quiçá alterado em seus fundamentos, para 

que a União possa governar livremente impondo a vontade dos governantes centrais frente às 

entidades subnacionais. Desconsidera-se, inclusive, que este modelo de Estado é cláusula pétrea 

e como tal fundamento de existência da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, eis a 

importância da análise dos riscos e atributos à compatibilidade do SNE com o Estado Federal 

brasileiro.  

Riscos podem ser considerados como fatores que podem distorcer, prejudicar ou até 

mesmo abolir a estrutura existente do Estado Federal e de seu federalismo. Atributos, por outro 

lado, são fatores que poderiam neutralizar os riscos existentes, em que cada qualidade neutraliza 

a ameaça existente. 

Será a compatibilidade de estruturas, desenho e valores que caracterizará a metodologia 

nessa etapa da pesquisa: visa interpretar se determinado desenho proposto pelos estudiosos do 

tema, consubstanciado em valores, é compatível com o ordenamento jurídico nacional, bem 

como, se a própria existência do SNE o seria. 

Chegou-se, por meio da exploração da temática, ao problema central da tese: haveria 

algum desenho institucional mais adequado à institucionalização do SNE compatível com o 

modelo de Estado Federal brasileiro? A hipótese aventada nessa questão seria a de que, 

dependendo do desenho, a criação de um SNE poderia impactar significativamente no Estado 

Federal, especialmente na autonomia dos entes, ao promover mais uma etapa de recentralização 

federativa, o que condicionaria fortemente a própria institucionalização do SNE. 

O objetivo geral é analisar os riscos à normatividade vigente e atributos necessários à 

superação de empecilhos para a constituição de um Sistema Nacional de Educação compatível 

com o Estado Federal brasileiro. Os objetivos específicos são: apresentar e analisar a educação 

brasileira, sua organização, as concepções de educação em disputa e as alterações legislativas; 

correlacionar políticas públicas, neoinstitucionalismo histórico e desenho institucional; e 

apresentar as características do Estado Federal e do federalismo brasileiro.  

Para a confecção da tese foi realizada pesquisa bibliográfica nacional e internacional, 

além de pesquisa documental sobre a criação do modelo de Estado Federal na Constituição de 

1988, sobre as propostas de modelos de SNE apresentadas até o momento, bem como das 

normas e alterações legais, de modo a compreender as especificidades e a complexidade 

envolvida.  
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A estrutura da tese está assim dividida. Na sequência desta introdução, segue o Capítulo 

1 referente à educação brasileira, trazendo referenciais históricos, as diferentes concepções de 

educação, assim como, a estrutura e organização. No Capítulo 2, as políticas públicas são 

exploradas, junto com os conceitos e o processo de elaboração para, em que seguida, analisar o 

neoinstitucionalismo histórico e o desenho institucional.  

No Capítulo 3, o Estado Federal brasileiro é apresentado com conceitos, modelos, 

características e a análise detida de alguns institutos como a repartição de competências, o 

princípio da subsidiariedade, centralização e descentralização e as relações 

intergovernamentais. 

No Capítulo 4, os riscos e atributos à construção de um Sistema Nacional de Educação 

compatível com o Estado Federal brasileiro são analisados. Primeiro são apresentados a 

inversão provocada pelo Plano (PNE) anteceder ao Sistema, depois um quadro resumo das 

propostas existentes, seguido da análise de riscos e atributos a partir de alguns elementos 

comuns contidos nos estudos e nas propostas e que poderão acarretar para a compatibilidade 

com o Estado Federal e o federalismo. Por último, é apresentada a conclusão. 
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1 EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

          Este capítulo aborda a temática educacional. Demonstra a complexidade envolvida na 

intervenção do Estado na educação e na implementação de políticas públicas de âmbito 

nacional. Para tanto, apresenta uma síntese das transformações nos referenciais administrativos 

e políticos ocorridos nos Séculos XX e XXI, com foco no campo educacional, sua estrutura e 

organização, as diferentes concepções de educação e os grupos de interesse no Brasil, a 

legislação educacional brasileira com ênfase na sua organização, conforme a Constituição de 

1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação. O 

capítulo é finalizado destacando diferentes acepções sobre sistema educacional no federalismo 

brasileiro. O objetivo é demonstrar a complexidade jurídico, política e administrativa da 

organização e administração das políticas educacionais.  

 

1.1 Educação e referenciais históricos-administrativos nos séculos XX e XXI 

 

Toda sociedade humana educa seus membros com o intuito de realizar o desejo de 

continuar, prosseguir e persistir perante o tempo (WALZER, 2003). A educação é uma forma 

de transmissão de conhecimentos e de valores de uma determinada sociedade, sejam sociais, 

culturais, políticos, éticos e morais. Essa difusão do saber, quando de forma intencional, ocorre 

por meio do ensino e da aprendizagem que, em grande parte são desenvolvidos em instituições 

escolares (escolas, universidades, centros de pesquisas, entre outros)5, financiadas e 

administradas, no caso da educação básica brasileira, na sua grande maioria, pelo Estado. 

A escolha dos conteúdos e dos meios que se processa a educação é política, sendo 

realizada pelo Estado, por meio das instituições, que estabelecem as regras e normas do jogo 

político, pelos governos, administrados por representantes eleitos e pela sociedade. Nesse 

sentido, reza a Constituição de 1988, art. 205, que a educação é um dever do Estado e da família, 

com a colaboração da sociedade, tendo como finalidades o pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

A educação, em um sentido genérico, pode ser compreendida como: 

 

1. Ato ou efeito de educar(-se). 2. Educ. Processo de desenvolvimento da 

capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, 

visando à sua melhor integração individual e social. (...) 4. O cabedal 

 
5 Existem outras formas de ensino e aprendizagem que não a formal, sendo uma delas, a que ocorre por meio das 

experiências cotidianas, mas que não será objeto da tese. 
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científico e os métodos empregados na obtenção de tais resultados; (...) 7. 

Aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. 8. Conhecimento 

e prática dos usos de sociedade; civilidade, delicadeza, polidez, cortesia 

(FERREIRA, 2010, p. 755). 

 

A educação apresenta objetivos amplos. Corresponde, desta forma, a um processo 

educacional que almeja o desenvolvimento e aperfeiçoamento da capacidade física, intelectual, 

moral e ética da pessoa, ao longo da vida, para que possa participar de forma ativa e contribuir 

para si e para a sociedade. Por meio da educação formal, um outro contexto importante é 

fornecido à vida das pessoas, preenchendo um espaço intermediário (WALZER, 2003) entre a 

vida privada e a pública. Apesar dessa centralidade, a intervenção dos estados nacionais e a 

constituição de sistemas educacionais ocorreram predominantemente a partir do século XX. 

Após duas grandes guerras mundiais, os países ocidentais industrializados se 

empenharam em construir sistemas nacionais de educação. Políticas educativas foram 

implementadas visando democratizar a educação, elevar o nível de instrução da população, 

formar mão de obra capaz de contribuir para o desenvolvimento econômico e garantir a 

formação de jovens para que fossem aptos a viver em sociedades modernas e pluralistas 

(LESSARD, 2016). Sistema educacional estava relacionado com,  

 

As finalidades e missões, a organização, o currículo, as relações entre os 

agentes, os modos de gestão, a formação do quadro de funcionários e os 

recursos dos sistemas de educação – tudo isso foi submetido a mudanças e 

inovações. Assim, vem-se trabalhando, há muitos anos, para desenvolver a 

educação e, por isso mesmo, melhorar as sociedades por intermédio dela 

(LESSARD, 2016, p. 127). 

 

Lessard, tendo como referência a França e os Estados Unidos, identifica três períodos 

históricos que caracterizam a intervenção estatal na educação. Estas fases revelam a existência 

de vários ciclos políticos: o primeiro marcado pelos trinta anos do Estado de Bem-Estar Social 

nos países desenvolvidos (1945-1973); seguido de um período de transição (1973-1990); e o 

terceiro, caracterizado por uma visão de educação escolar produtora de competências e 

conhecimentos exigidos por uma globalização econômica (1990 até hoje) (LESSARD, 2016). 

Deve-se salientar que no Brasil esses ciclos praticamente confluíram no período após a 

Constituição de 1988, quando características das três fases estavam presentes.  
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O primeiro período é caracterizado pela modernização e democratização da educação 

(1945-1973). Há o reconhecimento internacional6 deste direito que passa a ser materializado 

pela expansão da oferta de vagas em sistemas educativos, ao mesmo tempo em que são 

promovidas inovações pedagógicas (LESSARD, 2016). A educação doravante é compreendida 

como forma de socialização de crianças e jovens com vista ao aprimoramento individual, como 

também, ao desenvolvimento da economia e da democracia (LESSARD, 2016).  

A pedagogia educacional traduzia um certo otimismo, na qual ganhava importância a 

Teoria do Capital Humano (Gary Becker, 1964) para a qual a educação pode aprimorar as 

aptidões e habilidades dos indivíduos, tornando-os mais produtivos e podendo influenciar o 

crescimento econômico (LESSARD, 2016). 

O segundo período para Lessard, entendido como de transição, é marcado inicialmente 

pela crise financeira dos Estados nacionais, o que levou ao questionamento dos efetivos 

resultados do Estado-providência. Na educação, as críticas ao período anterior destacam não 

ter havido a forte democratização pretendida, além da educação formal ainda corresponder a 

uma esfera de reprodução social e cultural (LESSARD, 2016). 

As iniciações científicas dos professores foram criticadas, pois estavam mais alicerçadas 

em intuição e convicção ideológica do que em evidências científicas (LESSARD, 2016). Houve 

uma maior centralização curricular, as escolas foram mais direcionadas a grupos sociais 

específicos, sendo substituído o discurso de legitimação baseado na equidade pelo da igualdade 

e os ideais de acessibilidade e igualdade foram substituídos pela uniformidade dos 

conhecimentos básicos e de bom desempenho para o maior número possível de alunos 

(LESSARD, 2016). 

O terceiro período (de 1990 até hoje), aborda a produção dos conhecimentos e 

competências na sociedade e a economia do saber. A sociedade passa a apresentar uma erosão 

do consenso em relação aos valores sociais, com o surgimento do sentimento de desconfiança 

em relação às instituições (o Estado principalmente) e, posteriormente, aos representantes 

eleitos (crise da democracia representativa) (LESSARD, 2016). Do ponto de vista educacional, 

há uma valorização das competências individuais, ou seja, não bastava o indivíduo aprender as 

noções de linguagem e matemática, ele precisaria saber resolver problemas. 

É possível resumir a intervenção do Estado nas políticas educacionais nos quatro itens 

a seguir, destacando-se as mudanças na governança dos sistemas educativos: 

 
6 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), artigo 26; Declaração dos Direitos da Criança (1959), 

princípio 7; Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), artigo 13; e Declaração sobre 

o Progresso e o Desenvolvimento Social (1969), artigo 10. 
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1) um discurso sobre a globalização, a sociedade e a economia do saber e sobre 

a necessidade de adaptar os sistemas educativos; 2) mudanças na governança 

dos sistemas educativos; 3) grandes enquetes internacionais e o aumento das 

avaliações; 4) desenvolvimento de quase mercados em educação (LESSARD, 

2016, p. 481). 

 

A partir de 1990, no mundo industrializado, são promovidas mudanças radicais na 

gestão dos sistemas educacionais – adotados em parte pelo Brasil. Dentre as modificações está 

a busca de um ponto de equilíbrio entre centralização e descentralização na gestão dos sistemas, 

dado pelo papel regulador do Estado, ao mesmo tempo em que as escolas passam a ter maior 

autonomia para definirem seus projetos e administrarem recursos (LESSARD, 2016). Em troca, 

deveriam apresentar resultados mais eficientes e eficazes. Os professores foram 

profissionalizados (salários melhores, carreira e gratificações por desempenho), mas passaram 

a ser responsabilizados pelo aprendizado dos alunos (LESSARD, 2016).  

Nesse período, na Administração Pública, ocorre a introdução de um novo modelo 

denominado de Nova Gestão Pública (NGP) ou Gerencialismo. Por ter forte impacto na gestão 

de sistemas educacionais no mundo e no Brasil, será feita, em seguida, uma abordagem mais 

detalhada do modelo. Na realidade, as propostas de arranjo institucional do SNE vêm como 

uma reação a esse modelo. 

Esse novo modelo de gestão foi decorrente da crise financeira dos países desenvolvidos 

na década de 1970. Newman aponta que, nos países desenvolvidos, o acordo social formado na 

conjugação da “família, trabalho e nação” não foi suficientemente forte para abarcar as novas 

mudanças pelas quais tais sociedades estariam passando, colocando a neutralidade deste 

modelo de Estado em cheque (NEWMAN, 2012). 

A NGP é o modelo administrativo característico do neoliberalismo7, sendo utilizado por 

inúmeros programas nacionais de reforma do Estado, por meio de políticas indutoras dos 

principais órgãos transacionais de desenvolvimento, como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial (BM) (NEWMAN, 2012). 

A adoção desta forma de gestão resulta no denominado Estado Gerencial. A proposta 

era a diminuição do tamanho desta instituição, em termos quantitativos (tributos, servidores, 

 
7 “O neoliberalismo compreende a liberação crescente e generalizada das atividades econômicas, englobando 

produção, distribuição, troca e consumo. Funda-se no reconhecimento da primazia das liberdades relativas às 

atividades econômicas como pré-requisito e fundamento da organização e funcionamento das mais diversas formas 

de sociabilidade, compreendendo não só as empresas, corporações e conglomerados, mas também as mais 

diferentes instituições sociais” (IANNI, 1998, p. 28). 
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gastos), de modo a contribuir para a redução dos déficits fiscais decorrentes dos choques de 

petróleo, deixando sequelas no acordo social “família, trabalho e nação”. 

Contudo, a validação deste modelo não pode ser compreendida como processo universal 

e uniforme de adoção pelos Estados nacionais quando da dinâmica da globalização e da 

gerencialização (NEWMAN, 2012). Cada sociedade tem contextos sociais, culturais e 

econômicos que não permitem a adoção uniforme deste modelo. De fato, há uma conjugação 

desta nova prática com práticas antigas, o que cria conflitos (NEWMAN, 2012). 

Gerencialismo e gerencialização são conceitos diferentes. O gerencialismo ou a NGP, 

compreende diversos aspectos ao mesmo tempo. Primeiro, é uma ideologia8 que legitima o 

direto de gerir, com vistas à maior eficiência na busca de objetivos organizacionais e sociais; 

segundo, é uma estrutura calculista que estabelece metas organizacionais e meios para alcançá-

las; terceiro, representa uma série de discursos superpostos que articulam posições diferentes, 

por vezes conflitantes, a respeito de como gerir e o que deve ser gerido (NEWMAN, 2012). O 

gerencialismo ou a NGP teria por finalidade agregar princípios, valores e estratégias 

provenientes da administração privada à gestão pública (RAMOS, 2016). 

A gerencialização compreende em um: 

 

Processo de estabelecimento de autoridade gerencial sobre recursos 

corporativos (materiais, humanos ou simbólicos) e tomada de decisão 

corporativa. Em segundo lugar, a gerencialização é um processo de 

estabelecimento de estruturas calculistas de gerencialismo. Estas definem os 

termos e as condições da tomada de decisão. O objetivo da gerencialização é 

incorporar estas estruturas como as formas de conhecimento que governam 

padrões de relacionamentos internos e externos. Finalmente, a gerencialização 

é um processo de criação de formas de ‘gerir’ e tipos de gestores (NEWMAN, 

2012, p. 359). 

 

O gerencialismo é uma ideologia, uma estrutura e um discurso ao passo que a 

gerencialização é a forma pela qual a primeira é colocada em prática, seja por meio de 

processos, seja por meio da criação de objetivos, seja por meio da alteração de estruturas 

 
8 Ideologia pode ser compreendida como um corpus de representações e de normas que fixam e prescrevem de 

antemão o que se deve e como se deve pensar, agir e sentir (CHAUÍ, 2016). Outro pensador compreende que há 

um significado fraco e forte de ideologia. O primeiro corresponde a uma forma, espécie, de crença política, um 

conceito neutro: “um conjunto de idéias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar 

os comportamentos políticos coletivos” (BOBBIO, 1998, p. 585). O segundo significado, tem origem no conceito 

de ideologia de Marx compreendida como falsa consciência das relações de domínio entre as classes, ou seja, 

ideologia é uma crença falsa, um conceito negativo (BOBBIO, 1998). Um terceiro autor compreende a ideologia 

como conjunto de ideais pelos quais o ser humano postula, explica e justifica as finalidades da sociedade e da ação 

política, qualquer que seja o objetivo pretendido (SLIEGER, 1976 apud EAGLETON, 2019). Uma quarta 

concepção seria entender como uma forma de interpretar o mundo, dando significado, e partilhado entre seres 

humanos (ROSAS, 2014). 
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organizacionais. Aproxima-se, nesse sentido, da ideia de arranjo institucional, conceito a ser 

abordado posteriormente. 

As políticas educacionais a partir dos anos 90, desta forma, foram ajustadas a esse novo 

modelo gerencial. Foram adotados os princípios da nova gestão pública, relacionando a lógica 

do gerenciamento e da individualização das demandas de bens públicos em terno de cinco 

aspectos principais: posicionar o “cliente” no centro da ação do Estado; descentralizar as 

competências para mais perto do campo prático; responsabilizar os agentes do Estado por meio 

de prestação de contas à coletividade; dar ênfase à qualidade dos serviços produzidos e à 

eficácia da ação pública; e substituir o controle procedural por meio da avaliação em função 

dos resultados (LESSARD, 2016). Destes, o segundo e o terceiro aspectos interessam mais de 

perto a presente interpretação. 

A descentralização de competência na NGP pode ser tanto administrativa, quanto 

política. Isso dependerá do grau de execução (aspecto administrativo) ou do poder decisório 

(político) que os entes responsáveis decidem manter em si, conforme competências próprias, 

ou passar para aquela entidade que irá administrar.  

Assim, devido ao Estado Federal brasileiro, tripartite e com a respectiva repartição de 

competência, a legislação brasileira não promoveu a descentralização completa da educação. 

Permitiu que as escolas elaborassem seus próprios projetos pedagógicos (art. 12, I e 15, LDB), 

mas centralizou na União as regras de financiamento (art. 60, CRFB, art. 68, 69, LDB), as 

normas curriculares (art. 9º, IV, LDB) e o processo nacional de avaliação (art. 9º, VI e VIII, 

LDB). No âmbito do Executivo estadual são decididas as carreiras, as formas de contratação e 

o distrato dos professores (art. 10, I, LDB). 

Outro ponto característico da NGP é a responsabilização dos agentes públicos. A 

responsabilização dos agentes públicos ocorre no nível dos governos e no nível da escola, 

gestores e professores. Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases prevê punição do agente 

público quando do não repasse de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino 

(MDE) aos órgãos responsáveis pela área da educação em cada ente federado (art. 69, § 6º, 

LDB). No nível escolar, gestores e professores não recebem bônus salarial em determinados 

sistemas caso a escola não alcance metas estabelecidas no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). 

Importante ressaltar que para alguns autores haveria um quarto período em 

desenvolvimento. Característico do recuo de teorias radicais do neoliberalismo com a 

emergência, ainda que de forma imprecisa, de “propostas alternativas que vão no sentido de 

buscar um equilíbrio entre o “Estado” e o “mercado”, ou mesmo no sentido de superar esta 
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dicotomia pela reativação de formas de intervenção sócio-comunitária na gestão da coisa 

pública” (BARROSO, 2005, p. 741). É nesse período que pode ser inserido o movimento pela 

institucionalização do SNE no Brasil. 

Essa trajetória histórica acentuou diferenças no interior do campo educacional que 

perpassam desde as finalidades da educação, os processos e os fins pretendidos. Em uma 

perspectiva macro, discute-se o papel do Estado, o desenho institucional mais apropriado para 

cada forma de governo e o processo de elaboração e execução de políticas educacionais. Antes 

de abordar as duas orientações político-ideológicas mais evidentes dessas diferenças, será feita 

uma breve apresentação da estrutura e organização da educação brasileira. 

 

1.2 Estrutura e organização da educação brasileira 

 

A educação nacional é organizada considerando a forma federativa de Estado em vigor. 

Assim, as competências e atribuições constitucionais são divididas entre os quatro entes que 

compõem a federação. Tais obrigações são regulamentadas, de forma geral, na Constituição 

(em especial nos arts. 205 ao 214) e, de maneira mais detalhada, na Lei n. 9.394 de 1996, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

A Constituição de 1988 propõe um pacto federativo pautado na cooperação entre os 

entes, de modo a afirmar o direito à educação (RANIERI, 2009). Para a autora, a discriminação 

das competências educacionais promovidas pela Constituição – com atribuição de encargos 

educacionais aos entes, com generalidade crescente e aplicação de percentuais fixos da receita 

de impostos – tem sido eficaz (RANIERI, 2009). Modelo beneficiado pela descentralização 

normativa e executiva que é inerente ao dos sistemas de ensino adotados no Brasil (RANIERI, 

2009). 

A educação está fortemente ligada com o objetivo fundamental do Estado brasileiro que 

é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3, I, da Constituição de 1988), 

individualiza a educação como bem jurídico e direito de todos, tendo papel fundamental no 

desenvolvimento da pessoa e no exercício dos demais direitos (RANIERI, 2009).  

A Constituição aponta que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, 

sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho (art. 205). O acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo (art. 208, § 1º). 

  No que diz respeito aos deveres do Estado, a constituição discrimina os encargos e 

competências dos entes e reivindica que os entes organizarão os seus sistemas em regime de 
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colaboração (art. 211). Compete aos Municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental 

e na educação infantil (art. 211, § 2º); os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente 

no ensino fundamental e médio (art. 211, § 3º); e à União cabe organizar o sistema federal de 

ensino e o dos Territórios, bem como, exercer função redistributiva e supletiva em relação aos 

demais entes, de modo a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão 

mínimo de qualidade de ensino, por meio de assistência técnica e financeira (art. 211, § 1º).  

O art. 212 estabelece o percentual de aplicação mínima da receita tributária de impostos 

que os entes deverão realizar, incluindo as transferências constitucionais realizadas. O art. 214 

estabelece a criação de um plano nacional de educação e, após as alterações realizadas pela EC 

n. 59 de 20099, a criação de um Sistema Nacional de Educação, em regime de colaboração, com 

a definição de diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, 

através de ações integradas entre os entes. 

A Constituição especifica as competências e os deveres dos entes, de forma genérica de 

modo a colmatar a complexidade do sistema federal brasileiro e as relações intergovernamentais 

necessárias para tanto. A LDB irá aprofundar as competências dos entes nos arts. 8º ao 19, 

especificando as atribuições de cada qual. 

 

1.3 Concepções de educação em disputa 

 

Por representar além de um processo de formação do indivíduo, uma visão de homem e 

sociedade, a escolha dos meios e objetivos dos processos educacionais é sempre uma questão 

conflituosa. Tendo como base uma forma de sociedade pretendida conforme correntes político-

ideológicas, há um forte debate sobre qual corrente político-pedagógica as políticas públicas 

deveriam enfatizar. Ou seja, qual a concepção de educação o Estado deve patrocinar. 

 
9   Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam 

a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno 

bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (BRASIL,1988). 
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As orientações ideológicas das políticas educacionais, em disputa nas diferentes nações, 

expressam diferentes visões de mundo, de homem e de educação, ensejando diversas 

finalidades e meios do processo educativo. Os temas concorrentes nas discussões pedagógicas 

traduzem ideologias difíceis de serem compatibilizadas, mobilizando o debate em torno de 

como definir políticas públicas universais na Federação brasileira. Assim, cada lado é um forte 

defensor de suas ideias, havendo resistências na definição de posições em comum (SINGER, 

1996). 

É possível sintetizar essas orientações em duas visões que, por sua vez, recebem 

diferentes denominações. Identifica-se, de um lado, a corrente denominada de civil 

democrática, ou de progressista, ou de pedagogos radicais (WALZER, 2003), ou de humanista-

cidadão (TARDIF; LESSARD, 2013). De outro lado, a corrente denominada de liberal, ou de 

conservadora, ou de neoconservadora (SINGER, 1996), ou de produtivista (PERONI; 

CAETANO; DE LIMA, 2017) ou ainda neoliberal (TARDIF; LESSARD, 2013).  

A primeira orientação entende a educação como um exercício de direitos e de preparo 

para a participação democrática e compreende como indissociáveis a formação cidadã e 

profissional (SINGER, 1996). Apresenta como objetivo: “proporcionar ao filho da classe 

trabalhadora a consciência, portanto a motivação (além de instrumentos intelectuais), que lhe 

permita o engajamento em movimentos coletivos visando tornar a sociedade mais livre e 

igualitária” (SINGER, 1996, p. 5).  

Esta concepção é centrada na autonomia do educando e na autoformação de sua 

consciência, sendo gradativamente incentivado a ter liberdade (se distanciar) do educador e 

prosseguir, sozinho ou com seus pares, a sua própria autoeducação (SINGER, 1996). O que une 

aqueles que compartilham desta visão é a ideia de que a criança deseja naturalmente aprender, 

sendo que este desejo deve ser respeitado e alimentado (SINGER, 1996). 

A outra orientação compreende a educação, sobretudo a escolar, como preparação dos 

indivíduos para o ingresso no mercado trabalho (SINGER, 1996). Não despreza outros 

propósitos da educação, mas enfatiza a acumulação de capital humano, sendo este esforço pode 

ser traduzido em valores pecuniários (SINGER, 1996).  

 

Para esta visão educar seria: instruir e desenvolver faculdades que habilitem o 

educando a integrar o mercado de trabalho o mais vantajosamente possível. 

Cumpre atentar para o pressuposto crucial dessa visão: o de que a vantagem 

individual, que se traduz em ganho elevado e outras condições favoráveis de 

usufruto material, é simultaneamente social (SINGER, 1996, p. 6). 
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Assim, o bem-estar de todos é dado pela soma dos ganhos individuais em um mercado 

de trabalho livre e concorrencial, proporcional ao capital humano acumulado, o que promoveria 

o aumento de produtividade, com a elevação do produto social e eliminação da pobreza 

(SINGER, 1996).  

As diferenças entre as duas orientações podem ser constatadas em várias dimensões das 

políticas educacionais. Pode-se tomar como exemplo o método de avaliação dos sistemas 

escolares. A abordagem neoliberal tem como foco o desempenho dos alunos em exames 

nacionais e internacionais centrados nos conteúdos de matemática, linguagem e nas 

competências desenvolvidas.  

A abordagem humanista-cidadão entende que a avaliação deve considerar os fatores 

sociais que interferem no cotidiano escolar. Assim, mais do que realizar avaliações 

quantitativas, seria mais válido a realização de avaliações processuais e qualitativas 

considerando outros aspectos além do cognitivo dos alunos, como questões sociais, as 

condições estruturais da escola e a remuneração dos profissionais da educação. É o que 

denominam de qualidade socialmente referenciada10. 

As diferentes orientações também podem ser constatadas quando se analisam as 

correntes político-pedagógicas que fundamentam as práticas educacionais. A prática escolar 

traz condicionantes sociopolíticas que configuram diferentes concepções de homem e 

sociedade, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola, aprendizagem, 

relação professor-aluno, técnica pedagógicas, entre outras (LIBÂNEO, 1990). “Fica claro que 

o modo como os professores realizam seu trabalho, selecionam e organizam o conteúdo das 

matérias, ou escolhem as técnicas de ensino e avaliação tem a ver com pressupostos teórico-

metodológicos, explícita ou implicitamente” (LIBÂNEO, 1990, p. 19).  

O professor não é um ser que desconhece de sua realidade e a de seus alunos. Percebe o 

que acontece dentro e fora (contexto sócio, econômico e político) da escola e correlaciona com 

o seu próprio contexto. Como o ensino é uma atitude reflexiva11, é impossível que não haja 

conexões entre a realidade de seu trabalho, com os respectivos alunos, e aquela que o cerca. 

Portanto, aquilo que é ensinado e praticado na escola corresponderá, de certa forma, ao 

conteúdo que os alunos, como cidadãos, irão realizar na sociedade. Isto, pois devido a escola 

 
10 “Entende-se por qualidade socialmente referenciada ou qualidade social a educação assentada em concepção 

político-pedagógica emancipatória e inclusiva, tendo por eixo o conjunto de suas dimensões (extra e intra), 

direcionado à garantia do acesso e permanência a todos/as” (FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO 

(FNPE), 2018, p. 46). 
11 Ato natural e racional do ser humano de contrapor a sua realidade e com os conhecimentos que detém. 
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fornecer um outro contexto12 (pois permite se afastar de sua realidade mais próxima para que 

possa refletir sobre ela) entre o público e o privado, a formação ética, moral, social, econômica 

e política corresponderá, em grande parte, às atitudes que este aluno, quando formado e 

independente, irá tomar perante si, seus pares e a sociedade. A escolha dos objetivos e dos 

meios escolares, assim sendo, é também a escolha de qual sociedade se deseja para o futuro, 

pois é, no fundo, a escolha de qual cidadão é pretendido para uma sociedade. 

Duas são as principais correntes pedagógicas existentes no Brasil: a liberal e a 

progressista. A pedagogia liberal, como salientado anteriormente, sustenta que a escola tem a 

função de preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, conforme as aptidões 

individuais e o desenvolvimento da cultura individual (LIBÂNEO, 1990). Caracteriza-se por 

acentuar o ensino humanístico, de cultural geral, para que o aluno possa atingir, por meio de 

seu próprio esforço, a plena realização como pessoa (LIBÂNEO, 1990). 

Quatro são as tendências liberais: tradicional, renovada progressista, renovada não-

diretiva e tecnicista. Na primeira, a escola tem o compromisso com a cultura, em que o caminho 

social para o saber é o mesmo para todos os alunos, desde que se esforcem; desta forma, 

privilegia aqueles que tem maior capacidade de aprendizado (LIBÂNEO, 1990). 

A tendência renovada progressista compreende que a escola tem como finalidade 

adequar as necessidades individuais ao meio social, de forma a retratar, da melhor maneira 

possível, a vida da pessoa, permitindo ao aluno educar-se (LIBÂNEO, 1990). A terceira 

corrente foca a escola com o papel de formação de atitudes, preocupada mais com os problemas 

psicológicos (LIBÂNEO, 1990). A tecnicista observa a escola como modeladora do 

comportamento humano por meio de técnicas específicas para que o indivíduo esteja apto ao 

mercado de trabalho (LIBÂNEO, 1990). 

A corrente pedagógica progressista compreende as tendências que, a partir da crítica da 

realidade social, sustentam diversas finalidades sociopolíticas da educação (LIBÂNEO, 1990). 

O termo progressista é utilizado, na ciência política, para designar as pessoas ou ideias que 

tenham afinidade com perspectivas socialistas ou marxistas. Três são as tendências: libertadora, 

libertária e crítico-social dos conteúdos. 

A libertadora entende a escola como uma instituição opressora que domestica a 

realidade social da opressão (LIBÂNEO, 1990). Devido a isto, esta corrente pedagógica tem 

um forte caráter político ao tentar transformar a sociedade para depois a escola (LIBÂNEO, 

1990). O principal expoente desta corrente foi Paulo Freire. 

 
12 Contexto muito importante, pois permite que o aluno possa afastar-se de sua própria realidade e compará-la com 

aquilo que aprendeu formalmente, com as experiências e com as pessoas que conviveu dentro da escola. 
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A libertária almeja que a escola exerça um papel transformador na personalidade dos 

alunos num sentido libertário e autogestacionário: a “idéia básica é introduzir modificações 

institucionais, a partir dos níveis subalternos que, em seguida, vão “contaminando” todo o 

sistema” (LIBÂNEO, 1990, p. 36). A escola criará mecanismos institucionais de mudança 

(assembleias, conselhos, eleições, reuniões, entre outros) para que o aluno leve o que aprendeu 

na escola para as demais instituições (externas), de modo a ser uma forma de resistência contra 

o instrumento de dominação que é a burocracia estatal (LIBÂNEO, 1990). O principal expoente 

desta escola no Brasil é Miguel Gonzales Arroyo. 

A tendência crítico-social dos conteúdos identifica a escola como um instrumento de 

apropriação do saber para os interesses populares, de modo a eliminar a seletividade social e 

tornando-a democrática (LIBÂNEO, 1990). A “atuação da escola consiste na preparação do 

aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por meio da 

aquisição de conteúdos e da socialização, para uma participação organizada e ativa na 

democratização da sociedade” (LIBÂNEO, 1990, p. 39). Demerval Saviani é o principal 

expoente desta corrente no Brasil. 

Essas correntes correspondem a projetos políticos de sociedade, pois, como já dito, a 

escola é o principal instrumento de formação da sociedade que é desejada para o futuro. A 

adoção de uma ou outra corrente também implica na adoção de uma concepção de sociedade 

civil e, consequentemente, de um projeto político de sociedade.  

As primeiras quatro tendências compreendem um projeto liberal13 de sociedade civil. 

Uma sociedade na qual o indivíduo tem plena capacidade de construir sua identidade e realizar 

suas capacidades e desejos, por meios próprios. Nesse sentido, há uma redoma de proteção do 

indivíduo na sociedade a ser proporcionada pelo Estado. 

As duas últimas tendências político-pedagógicas progressistas trazem a concepção de 

sociedade civil socialista/marxista, ou mais precisamente, gramsciniana. Estas pretendem a 

transformação da sociedade por meio da alteração das instituições existentes, de modo a evitar 

que a hegemonia (dominação por meios de estruturas institucionais, públicas e provadas), 

perpetrada principalmente pelo papel da burocracia no Estado, seja realizada por uma classe 

específica: a burguesia. Assim, ocorreria uma guerra de posições que vagarosamente iria 

transformando o Estado (RAMOS, 2005). 

 
13 Não confundir com liberal econômico, pois não é uma tendência econômico. Diferentemente, o neoliberalismo 

representa uma tendência ideológica e econômica do mercado capitalista mundial e que, neste ponto, apenas a 

quarta corrente da tendência liberal se aproxima. 
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Neste afã, propugnam modificações institucionais que possam empreender os planos de 

mudança social com base nesta concepção teórica de sociedade civil, pois “a pedagogia 

progressista não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista; daí ser ela um 

instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais” (LIBÂNEO, 1990, p. 

32). Semeraro, ao falar das experiências pautadas em Paulo Freire e Gramsci no Brasil, conclui: 

 

A especificidade da política e da educação socialista no Brasil, portanto, não 

pode voltar as costas e prescindir da riquíssima experiência de generosidade e 

de “encantamento” promovidos por sua práxis libertadora. Esta, mesmo 

envolta em seu “romantismo”, havia feito a “opção” pelos “oprimidos” e 

manifestado a ruptura com a exploração do trabalho e a acumulação privada 

do capital (SEMERARO, 2007, p. 102). 

 

As duas principais correntes político-pedagógicas, com as respectivas tendências, 

representam o embate existente entra as duas concepções ou orientações sobre a educação no 

Brasil e no mundo: civil democrática ou progressista ou pedagogos radicais; e liberal ou 

conservadora ou neoliberal.  

Cada uma das principais correntes, com suas respectivas tendências, apresentam um 

projeto político de sociedade. Seja em maior ou menor intensidade, a representação desta 

concepção carrega um forte viés ideológico que é imprimido, quer seja desejoso ou não, na 

formatação de políticas públicas educacionais. Essa fixação do caráter ideológico é expressa 

por meio das alterações normativas e institucionais e dependerá, em grande parte, do viés 

político-ideológico do governo que está no poder, já que essas demandas poderão ser aceitas de 

forma integral ou não. 

Cada corrente coloca um mote principal a ser seguido. Para a corrente civil democrática 

o importante é a formação de uma pessoa crítica da sociedade na qual vive, de modo a buscar 

a emancipação social e transformar o meio que o rodeia. Para a corrente liberal o importante é 

formar uma pessoa capacitada para a vida em sociedade, de modo que possa alcançar a 

plenitude de seu desenvolvimento humano e proporcionar melhorias sociais. 

A primeira corrente nega, em grande parte, a perspectiva liberal. Considerar que, 

segundo Marx, a preparação para o trabalho, no mundo capitalista, e os modelos culturais, 

morais e éticos existentes, são uma forma de alienação do indivíduo/trabalhador, alheamento 

cometido pela burguesia por meio das instituições e de seus aparelhos de dominação (Estado, 

burocracia) devendo, de acordo com Gramsci, ser combatido a todo custo. Portanto, formar o 

indivíduo para a sociedade que já existe, é uma forma de controle, uma forma de dominação e 

alienação social, necessitando que as instituições sejam alteradas para que isto não ocorra mais. 
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Nesse sentido, para os defensores desta corrente, qualquer forma de participação do 

setor privado (empresas, associações com ou sem fins lucrativos, Organizações Não-

Governamentais (ONG’s, fundações, Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), entre outras) deve ser combatida a todo custo, pois isso 

representaria a hegemonia do capital14 adentrando na escola, um local de libertação social, o 

que não poderia ser aceito.  

Deste modo, o “setor privado se organizou para disputar tanto os fundos públicos como 

o conteúdo desta educação15, de forma que temos hoje projetos de educação em disputa, 

vinculados aos projetos de sociedade em confronto” (PERONI; SCHEIBE, 2017, p. 389), pois 

quando “o privado assume a direção das políticas e imprime seus valores, temos grandes perdas 

para o processo societário em desenvolvimento, que mercantiliza o próprio conhecimento, um 

precioso bem público” (PERONI; SCHEIBE, 2017, p. 388).  

O que está em foco para os pensadores (PERONI; SCHEIBE, 2017; BOLLMANN; 

AGUIAR, 1996; BELTRÃO; TAFARELL, 2017) desta corrente são projetos societários de 

classe em disputa, cabendo à escola o importante papel de educar para emancipar a sociedade, 

de fornecer fundamentos para formar indivíduos críticos e permitir que estes alcancem a 

emancipação. A escola, portanto, deve ser o local de criação e fomento da emancipação para a 

mudança da sociedade e do Estado. 

A concepção liberal obviamente não vê o capital como inimigo e nem compreende que 

haja uma disputa de classes na sociedade. Pretende a formação completa do indivíduo na 

sociedade (para o trabalho, a cultura, a moral e a ética existente), de modo a que este esteja apto 

a enfrentar os desafios vivenciados. 

Desta forma, o trabalho adquire posição central na formação do indivíduo. Pois é por 

meio do trabalho que o cidadão consegue alcançar a sua plena realização pessoal e assim 

contribuir para a sociedade. Logo, a escola precisa estar dotada de um ensino capaz de 

proporcionar ao indivíduo o seu pleno acolhimento pelo mercado de trabalho, capitalista, e pela 

sociedade na perspectiva cultural, ética e moral. 

A educação dita liberal é uma educação com foco na preparação do indivíduo para a 

sociedade existente. Desta maneira, o auxílio dos entes privados (empresas, associações, 

organizações, entre outros) é bem vista de modo a permitir um melhor financiamento e gestão 

da educação. 

 
14 A lógica do mercado que, por meio da competição, busca conformar o indivíduo a buscar cada vaz mais o lucro.  
15 Esse conteúdo da educação é entendido como “currículo, gestão, formação de professores, organização do 

sistema e escola; enfim, a alma da educação” (PERONI; CAETANO; DE LIMA, 2017, p. 418). 
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Como observado, o confronto que existe entre as duas correntes foge ao aspecto somente 

didático-pedagógico. São conformações políticas de grupos e indivíduos que tem uma 

perspectiva de vida e de sociedade, que traduzem suas ideias e pensamentos em ideologias, 

fundamentadas em perspectivas de sociedades civis diferentes, cada qual com um projeto 

societário. É neste ponto, em particular, que as duas correntes debatem fortemente, criando 

grupos de defesa em prol de suas ideologias de sociedade: seja de movimentos sociais, seja de 

coalizões de defesa ou coalizões advocatícias. Pela importância para a tese, esses grupos serão 

analisados na subseção seguinte. 

 

1.3.1 Coalizões de defesa na educação brasileira 

 

Os movimentos sociais compreendem atores organizados em prol de objetivos comuns. 

Constituem “ações sociais coletivas de caráter sócio-político e cultural que viabilizam formas 

distintas de a [sic] população se organizar e expressar suas demandas” (GOHN, 2011, p. 335). 

Esses movimentos criam identidades em grupos dispersos e desorganizados, projetando em 

seus participantes um sentimento de pertencimento social, permitindo que aqueles excluídos 

passem a se sentir incluídos de alguma maneira.  

Exemplos de movimentos sociais na histórica da educação brasileira podem ser 

identificados: Movimento dos Pioneiros da Educação (1931), Campanha pela Defesa da Escola 

Pública (1948), Ligas Camponesas (1960), Comunidades de Base da Igreja (CEBs) (1970), 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP) (1987), Movimento Nacional do EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), 

União Nacional dos Estudantes (UNE) (GOHN, 2000, 2011; SIMIELLI, 2008). Entretanto, 

poucos são os movimentos sociais que galgam maiores influências dentro das esferas 

institucionais do Governo e do Estado.  

A coalizão de defesa é compreendida da mesma forma, em atores organizados em prol 

de seus respectivos objetivos, mas que avançam para além desta perspectiva. Uma coalizão de 

defesa corresponde a um conjunto de pessoas, das mais variadas posições sociais 

(representantes eleitos, servidores públicos, intelectuais, entre outros) que compartilham 

determinado sistema de crenças (valores, ideais, objetivos políticos) e demonstram um grau 

relevante de ações coordenadas ao longo do tempo (VICENTE; CALMON, 2011). 

O importante é que “as coalizões de defesa competem para traduzir suas crenças 

compartilhadas em políticas públicas ou programas governamentais, mobilizando recursos 

políticos e participando de processos contínuos de aprendizagem política” (VICENTE; 
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CALMON, 2011, p. 2). As coalizões de defesa, para além de constituírem atores organizados 

em prol de objetivos comuns, imprimem pressões políticas com maior contundência e 

organização, utilizando recursos de seus membros e colaboradores para que as intervenções do 

Estado nas políticas e ações públicas possam estar em conformidade com as pretensões dessas 

coalizões. 

Há uma espécie de embaraço institucional, por parte desses grupos, de modo que suas 

pretensões sejam acatadas. E essa constrição é cada vez mais forte a depender do grau de 

compartilhamento das crenças (ideias, ideologias, entre outros), da coordenação das ações do 

grupo, bem como, da quantidade de recursos e da influência política que seus membros tenham 

sobre as instituições estatais.  

Em educação, duas coalizões de defesa têm sobressaído nos últimos anos: Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação (Campanha) e Todos pela Educação (Todos). A primeira 

surgiu em 1999, com o objetivo de somar forças políticas, com ações de mobilização, pressão 

política e comunicação social, em favor da defesa e promoção dos direitos educacionais 

(CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2018b). Tem como missão 

atuar pela ampliação das políticas educacionais para que todos “tenham garantido seu direito a 

uma educação pública, gratuita, inclusiva, laica e de qualidade no Brasil” (CAMPANHA 

NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2018b, n.p). 

A Campanha atuou e atua nas seguintes temáticas legislativas: Sistema Nacional de 

Educação16; Custo Aluno-Qualidade Inicial e Custo Aluno-Qualidade (CAQi-CAQ); Plano 

Nacional de Educação (lei n. 13.005/2014); Recursos Petrolíferos para a Educação (lei n. 

12.858/2013); Piso Nacional do Magistério no STF (lei n. 11.738/2008); Lei de Cotas (lei n. 

12.711/2012); Conferências da Educação (Coneb e Conae’s); Emenda Constitucional (EC) n. 

59/2009; Fundeb (EC n. 53/2006 e lei n. 11.494/2007); enfrentamento da exclusão escolar 

(CAMPANHA NACONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2018b). 

Tem como parceiros: act!onaid, CESE, FNPETI, Fundação FSM, IDDH (Instituto de 

Desenvolvimento e Direitos Humanos); Instituto C&A, Laboratório de Dados Educacionais; 

ONU Mulheres; UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura); UNICEF (Fora da Escola não Pode!) (CAMPANHA NACONAL PELO DIREITO À 

EDUCAÇÃO, 2018b). 

O Todos foi fundada em 2006 com a Carta Compromisso Todos Pela Educação com o 

estabelecimento de metas, de forma a alcançar qualidade na Educação e permitir uma país mais, 

 
16 Tal quesito será tratado mais adiante no capítulo sobre as propostas de SNE. 
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justo, saudável, sustentável, feliz e independente (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). O 

propósito do Todos é “melhorar o Brasil impulsionando a qualidade e equidade da educação 

básica” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018, n.p.). 

O Todos atuou e atua no lançamento da Carta Compromisso todos pela Educação 

(2006); Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (2007); educação obrigatória dos 4 aos 

17 anos (2009); recursos menos limitados, EC n. 59 de 2009 (2009); criação do REDUCA 

(2011); primeiro diagnóstico de alfabetização (2012); observatório do Plano Nacional de 

Educação (2013); Plano Nacional de Educação (2014); criação de frentes de atuação (2017) 

(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). 

Tem como mantenedores: Fundação Bradesco; Itaú Social; Telefonica Fundação/Vivo; 

Instituto UNIBANCO; Itaú BVA, fundação Lemann; Instituto Pennsula; Instituto Natura; Milú 

Villela; Marcelo Kishimoto (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). Como apoiadores: 

MODERNA; BID, Melhorando Vidas; PATRI, Políticas Públicas; J. Walter Thopson Brazil; 

00 arredondar, você faz a diferença; ENNEXT; EDUCAR, DPASCHOAL; Família 

Johannpeter; Gol; IDEIA, BIG DATA; CYRELA, VOTORANTIM, SUSANO (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2018). 

As duas coalizões apresentam importante papel na definição de políticas públicas 

educacionais. A Campanha pretende o aumento do financiamento da educação básica e uma 

educação voltada para o pensamento crítico, ao passo que o Todos defende a melhoria da gestão 

educacional com melhoria da qualidade de vida da população (SIMIELLI, 2008). Ambas 

defendem uma escola comum a todos os indivíduos, de caráter público, obrigatório e laico 

(LEIBÃO, 2015). 

A disputa entre as duas coalizões impede na maior parte das vezes uma maior conexão 

entre as propostas: 

 

mais do que a criação de um campo único, vê-se a criação de dois pólos [sic] 

de debate que não incluem o outro em suas discussões, apesar da retorica de 

inclusão. Nenhuma das duas considera a outra legítima, fazendo com que, 

mesmo que haja um discurso de abertura e inclusão em ambos, não ocorra a 

real junção de esforços. Esta divisão surge em decorrência das diferenças nas 

visões de mundo e no sistema de valores dos membros das duas coalizões – 

que serão dificilmente transformados (SIMIELLI, 2008, p. 196). 

 

De fato, o confronto pode gerar prejuízo à educação nacional quando a radicalização de 

posições impede o consenso (SIMIELLI, 2008). Porque apesar dos projetos antagônicos de 

sociedade serem fundamentais em uma democracia, o conflito, quando extremado, impede 
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alguma forma de diálogo que levem a consensos provisórios e, posteriormente, definitivos. Há 

de fato, no Brasil, em especial na política educacional, o tratamento do adversário de ideias 

como um “inimigo político” que deve ser combatido. Esta linguagem comunicacional não é 

propícia ao diálogo e nem ao consenso. 

Nos últimos anos, as duas coalizões estiveram envolvidas em mudanças constitucionais 

e na LDB, assim como em outras leis educacionais. Essas alterações expressam a força e o 

desejo de cada uma das correntes de formatar um projeto educacional patrocinado pelo Estado 

e legitimado pela sociedade. Entretanto, continuam a não conjugar ideias e forças em prol da 

educação, apenas em relação aos seus respectivos projetos políticos.  

 

1.3.2 Mudanças de orientação na legislação brasileira 

 

A legislação educacional é um conjunto extenso e complexo de normas. Tem como 

fundamento a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 

– atribuição legislativa privativa da União (art. 22, XXIV). Este agrupamento, ao estabelecer 

diretrizes para as políticas públicas, princípios, direitos e deveres, delineia a ação do Estado 

brasileiro. Compõe esse quadro legislativo uma quantidade substantiva de leis, decretos, 

resoluções, portarias e instruções normativas criadas nos Legislativos e Executivos centrais e 

dos entes subnacionais. 

Para não perder o foco do objetivo da tese, esta subseção dará ênfase às alterações 

legislativas que trouxeram implicações para o arranjo federativo, concentrando esforços na 

Constituição de 1988 (especialmente nas Emendas relativas à educação), na Lei de Diretrizes e 

Bases (lei n. 9.394/1996) e no segundo Plano Nacional de Educação (lei n. 13.0005/2014). 

 

1.3.2.1 Emendas Constitucionais 

 

As mudanças ocorridas na Constituição relacionadas com a educação estão 

concentradas nas emendas n. 14 de 1996, n. 53 de 2006 e n. 59 de 2009. Foram editadas com a 

justificativa de ampliar o direito à educação, estando relacionadas ao redesenho de 

responsabilidades entre os entes, ao financiamento da educação, medida de melhoria da 

qualidade educacional, bem como, a institucionalização do Plano Nacional de Educação como 

articulador do Sistema Nacional de Educação. Implicaram, portanto, em uma reordenação 

federativa no campo educacional a partir de 1996, ampliando os meios à disposição da União 

para a coordenação de políticas.  
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A EC n. 14 de 1996 alterou o art. 60 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) que, originalmente, estabelecia o prazo de 10 anos da promulgação da Constituição 

para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, instituindo o FUNDEF 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério).  

A introdução do FUNDEF resultou em uma minirreforma tributária (ARRETCHE, 

2002). Fundo constitucional de natureza contábil, teve a pretensão de organizar a aplicação de 

recursos na educação fundamental de Estados, Distrito Federal e Municípios, na perspectiva de 

equalizar as diferenças entre as regiões, sendo estabelecido, conforme Oliveira e Sousa (2010), 

um critério mais razoável de divisão de recursos vinculados, com aportes financeiros às 

respectivas responsabilidades. 

A emenda também alterou o parágrafo 1º do art. 211. A União passou a organizar o 

sistema federal de ensino exercendo função redistributiva e supletiva, de modo a garantir a 

equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino, 

mediante assistência técnica e financeira aos demais entes. Alteração de responsabilidades 

também ocorreram atribuindo aos Municípios a atuação prioritária no ensino fundamental e na 

educação infantil e aos Estados a ação prioritária no ensino fundamental e médio (art. 211, §§ 

2º e 3º, CRFB).  

Foi incluída a possibilidade de definição de formas de colaboração na organização dos 

sistemas de ensino dos Estados e Municípios (art. 211, § 4º, CRFB). Importante destacar, 

conforme as orientações políticas à época, as formas de colaboração seriam entre Estados e 

Municípios, com prioridade para o Ensino Fundamental, correspondendo à União, a função 

redistributiva e supletiva (art. 211, § 1º, CRFB). 

Necessário abrir um parêntesis para fazer um destaque sobre as obrigações estatais. 

Sendo a educação básica considerada um direito fundamental, e como os direitos fundamentais 

são responsabilidade dos entes federativos, consequentemente, as pessoas jurídicas federadas 

devem garantir o acesso à educação.  

Contudo, “obrigação de garantir” e “dever de prestar” são diferentes (FONTE, 2015). 

Desta forma, os entes federados devem garantir os direitos, mas o dever (no sentido 

obrigacional) é de um ente específico, conforme atribuição constitucional para tanto, sendo o 

caso da educação básica. Isso representa, de certa forma, a materialização do princípio da 

eficiência na Administração Pública. 
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A Constituição apresenta uma forma de distribuição de competências que não impede a 

ação de um ente fora de seu estrito dever, fora de sua obrigação principal17. Assim, após a 

atuação prioritária em uma modalidade de ensino educacional e sem prejuízo dessa prioridade, 

não há impedimento para que o ente possa prosseguir, conforme sua administração, para outro 

nível. Isto é reforçado pela EC n. 14, de 1996. 

A EC n. 53, de 2006, realizada em outro contexto político, trouxe modificações 

importantes, mas que interferiram diretamente nas competências dos entes federativos. 

Originariamente elaborada para ampliar o financiamento obrigatório da educação básica, 

abordou outras questões como: assistência gratuita em creches e pré-escola (art. 7º, XXV, 

CRFB); especificação de que leis complementares (e não apenas uma, como na redação 

original18) fixarão normas para a cooperação entre os entes federativos (art. 23, parágrafo 

único). 

Outras mudanças: a determinação de manutenção, com cooperação técnica e financeira 

da União e dos Estados, programas de educação infantil e de ensino fundamental (art. 30, VI); 

ampliação dos direitos dos profissionais da educação com a imposição aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios de criação de planos de carreira e de piso salarial19 para os profissionais 

da educação escolar públicas, conforme disposição em lei20 (art. 206, V, VIII e parágrafo único, 

CRFB). 

A Emenda também ampliou a minirreforma tributária do FUNDEF ao criar o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB). Este tem prazo de vigência até dezembro de 2020 e apresenta algumas 

mudanças fundamentais em relação ao FUNDEF. 

 
17 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino. 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.  

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio (BRASIL, 1988). 
18 No entendimento esposado neste trabalho (capítulo 1 e 2), houve uma alteração normativa-sistemática com um 

ganho estrutural-burocrático. Ao invés de publicar uma lei que estabelecesse as diretrizes gerais para a cooperação 

dos entes federativos, com a criação dos respectivos órgãos, disposição de objetivos, instrumentos e processos, 

que servissem para todos os direitos dispostos no art. 23 da Constituição e para os entes, optou-se pela configuração 

particular de órgãos, instrumentos, processos, procedimentos e objetivos específicos para cada direito fundamental 

do art. 23 nas respectivas políticas públicas de implementação, aumentando a estrutura e a burocracia necessárias 

para a implementação da cooperação, ferindo de imediato a própria eficiência deste instrumento. Ou seja, se a 

cooperação busca um melhor entrelaçamento entre as atividades dos entes federativos na promoção dos direitos 

do art. 23, agora, o esforço terá de ser maior para a sua implementação, seja no aspecto normativo-sistemático, 

mas em especial, no estrutural-burocrático, pois cada política pública reivindicará seu processo técnico-político de 

decisão, planejamento e implementação da cooperação. De fato, houve uma setorização das políticas do art. 23, 

reivindicação dos educadores no que tange à cooperação federativa educacional e aceita pelo Senado Federal como 

Emenda/Substitutivo do Senado em 05/07/2006 (BRASIL, 1997). 
19 ADI n. 4.167, publicada em 27 de abril de 2011.  
20 Lei n. 11.738 de 2008, que estabelece o piso de 950 reais mensais, com jornada de no máximo 40 horas semanais. 
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Há a ampliação do financiamento para todos os alunos da educação básica (creche, pré-

escola, ensino fundamental e médio) e a fixação de percentual de suplementação da União em 

no mínimo 10%, a partir do quarto ano de existência, até 30% do valor do fundo (art. 60, VII, 

d, e VIII, ADCT). Esse crescimento substancial do aporte financeiro da União na educação 

básica, é uma das propostas das entidades educacionais, dentre elas a Campanha, que contavam 

com representantes no Ministério da Educação. A contribuição deste ente é vinculada aos 

Estados que não alcançarem o valor mínimo estabelecido por aluno (art. 60, V, ADCT). 

Dos 25% de receita de impostos vinculados constitucionalmente para a educação, de 

Estados, Distrito Federal e Municípios, 80% desses recursos (o que equivale aos 20% previstos 

pelo FUNDEB), devem ser gastos com a educação básica (art. 60, II21, ADCT). Desse 

percentual (de 20%), 60%, no mínimo, é destinado ao pagamento de professores efetivos (art. 

60, XII, ADCT). Portanto, 12%, no mínimo, do orçamento de impostos22 dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios23 é gasto com o pagamento dos profissionais do magistério da educação 

básica em efetivo exercício, o que representa um percentual significativo para alguns entes. 

Percebe-se no FUNDEB dois movimentos. Primeiro, em direção à centralização 

decisória quando do processo de tomada de decisão da política pública e quando do estabelecido 

de regras de arrecadação, distribuição (valor aluno mínimo definido nacionalmente) e gastos da 

educação (60% dos gatos do Fundo devem ser com o pagamento de profissionais do magistério 

da educação básica). Outro movimento é em direção a descentralização financeira, quando a 

União passa a aportar recursos ao Fundo, de no mínimo 10% a no máximo 30% do valor total, 

ampliando a margem de receita de alguns Estados e Municípios. 

Três anos após, em 11 de novembro de 2009, foi publicada a EC n. 59. Altera o art. 208, 

I, que passa a estabelecer educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, bem como, a 

educação gratuita para aqueles que não tiverem acesso na idade própria; e altera, de forma 

contundente, o desenho das responsabilidades federativas na educação. 

Foi atribuída nova redação ao art. 211, § 4º, que os entes União e o Distrito Federal, 

para além dos Estados e Municípios da redação original da EC n. 14 de 1996, na organização 

 
21 II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos 

a que se referem os incisos I (ITCMD), II (ICMS) e III (IPVA) do art. 155; o inciso II (referente aos impostos 

residuais, art. 154, I) do caput do art. 157; os incisos II (50% do ITR da União fornecido aos Municípios), III (50% 

do IPVA dos Estados fornecido aos Municípios) e IV (25% do ICMS dos Estados) do caput do art. 158; e as alíneas 

a e b do inciso I (21,5% do FPE e do FPM) e o inciso II (10% do IPI da União fornecido aos Estados) do caput do 

art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao 

número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas 

redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). 
22 Para uns seria 9% das principais receitas dos Estados (INSPER, 2014). 
23 25% de obrigatoriedade. Destes 20% é do FUNDEB. 60% de 20% é utilizado para o pagamento de professores. 
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de seus respectivos sistemas de ensino, definirão formas de colaboração, de modo a assegurar 

a universalização do ensino obrigatório. 

Atribui também que a distribuição de recursos públicos, da vinculação de receitas dos 

entes federativos provenientes de impostos (art. 211, caput) assegurará prioridade ao 

atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia 

de padrão de qualidade e equidade, conforme estabelecido pelo PNE (art. 211, § 4º) 

Cria, pela primeira vez, um Sistema Nacional de Educação (art. 214, CRFB), 

reivindicado por educadores (ABICALIL, 2012; ARROYO, 2013; SAVIANI, 2000) e 

entidades educacionais (CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO e as 

CONAEs 2010, 2014 e 2018), dando nova redação ao art. 21424: 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 

com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos 

poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam 

a:          (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

 I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) (BRASIL, 1988). 

 

As alterações perpetradas pela referida Emenda trazem duas consequências. A 

ampliação do direito à educação obrigatória eleva o Brasil a um dos países com maior tempo 

de ensino obrigatório no mundo25. Contudo, ao mesmo tempo, obrigou aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios a garantia a um contingente muito maior de alunos ao acesso à escola, 

como também aos programas suplementares de material didático escolar, de transporte, de 

alimentação e de assistência à saúde, acarretando novos custos. 

 
24 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: 

 I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País (BRASIL, 1988). 
25 A título de comparação, Suécia, Reino Unido, Canadá, Coreia do Sul, obrigam seus alunos a permanecerem no 

ensino até os 15, 16 ou 18 anos de idade (REVISTAGESTÃOUNIVERSITÁRIA, 2017). 
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A segunda consequência é a modificação substancial dos princípios (diretrizes) 

dispostos na Constituição e na LDB, ao vincular as ações dos entes a um Sistema Nacional. A 

ideia subjacente sempre foi a descentralização de sistemas de ensino autônomos, que tendo uma 

Política Nacional de Educação e um Plano Nacional de Educação como diretrizes, constituiriam 

a base da educação brasileira nacional (art. 214, redação original). Isto é possível observar na 

análise da LDB. 

As emendas constitucionais acima explicitadas alteraram profundamente a organização 

da educação nacional. Essas mudanças atribuíram novos encargos aos entes federativos e 

colocaram a União como o agente principal de um direito e uma política pública que, em um 

país de grandes dimensões e desigualdades, é naturalmente descentralizada. Algumas dessas 

modificações constitucionais implicaram em alterações na legislação infraconstitucional. 

 

1.3.2.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

 

Em 20 de dezembro de 1996 foi publicada a lei n. 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Foi elaborada em meio a disputas de projetos antagônicos, com diferentes 

orientações políticas expressadas em dois Projetos de Lei que tramitaram durante oito anos no 

Congresso Nacional.  

Para autores críticos ao projeto aprovado, a LDB é considerada neoliberal e representou 

a vitória de uma determinada concepção de Estado e sociedade, sendo firmemente 

implementada pelos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva 

(BRZEZINSKI, 2010; BOLLMANN; AGUIAR, 2016). A lei aprovada nunca representou os 

anseios das entidades dos educadores, sendo uma lei utilizada para implementar as políticas dos 

governos mencionados (BRZEZINSKI, 2010; BOLLMANN; AGUIAR, 2016). 

A LDB é uma lei ordinária federal, de âmbito nacional. É uma norma de competência 

privativa da União (art. 22, XXIV, CRFB). O fundamento desta lei reside na organização da 

educação nacional por meio de diretrizes a serem seguidas pelos entes, agentes, órgãos e demais 

organizações educativas (autarquias, fundações, associações, entre outras).  

“É o eixo jurídico da organização do ensino no Brasil” (RANIERI, 2013, p. 96). A 

palavra “diretriz” designa as ideias de dirigir, conduzir, guiar, e diz respeito às metas do 

indivíduo como pessoa, cidadão e trabalhador (RANIERI, 2013). Na “base” estão as garantias 

do direito à Educação que, atuam na qualidade de princípios, tais quais, a coexistência de três 

sistemas de ensino (art. 211, CRFB) e o papel central do Ministério da Educação (MEC) e do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) como órgãos definidores das políticas públicas para os 
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diversos graus de ensino (lei n. 4.024/1961 (antiga LDB), alterada pela lei n. 9.131/1995) 

(RANIERI, 2013). 

Para alguns autores como Ranieri, a LDB é “inovadora e modernizadora” (RANIERI, 

2013, p. 96). Rompe com a legislação anterior, permite um reposicionamento do Estado, ao não 

criar amarras institucionais e burocráticas, privilegiando a liberdade de conteúdo e forma para 

todos os níveis de todos os sistemas de ensino, com o que tenta criar um novo padrão de 

articulação entre os entes e entre estes e a esfera privada (RANIERI, 2013). 

A lei defende a ação autônoma dos sistemas e das instituições de ensino, valorizando o 

controle dos resultados. 

 

São dois os eixos que orientam a articulação [entre os sistemas]: a) o da 

descentralização, expresso na discriminação de competências das unidades 

federadas e dos sistemas de ensino; b) o do estímulo à inovação – expresso 

pela margem de liberdade de processos que concede aos sistemas e às 

instituições de ensino (RANIERI, 2013, p. 97). 

 

Para os críticos, a LDB é o arcabouço do Estado regulador e avaliador, ao distanciar a 

formulação de políticas educacionais dos fóruns das entidades educacionais, centralizando no 

Ministério da educação a respectiva formulação (BRZEZINSKI, 2010). Ao mesmo tempo, é 

uma lei incompleta ao não orientar um caminho para as regras de cooperação federativa e negar 

a criação de um SNE (TVSENADO, 2015). 

A LDB já passou por mais de 40 alterações desde 1996. Em função do foco da Tese, 

serão analisadas as poucas alterações relacionadas com a organização da educação nacional, 

com as responsabilidades dos entes e com as formas de colaboração. A análise consistirá nas 

leis n. 10.709 de 31 julho de 2003, lei n. 11.330 de 25 de julho de 2006, lei n. 12.056 de 13 de 

outubro de 2009 e lei n; 12.796 de 04 de abril de 2013. 

A lei n. 10.709/2003 inclui o inciso VII do art. 10 (Estados) e o inciso VI do art. 11 

(Municípios) estabelecendo que os respectivos entes devem assumir o transporte escolar dos 

alunos de seus referentes sistemas de ensino. Isso reforça a tese de atribuição de 

responsabilidade dos entes em relação aos seus sistemas de ensino, nas relativas jurisdições. 

Isto não impede a prática de formalização de convênios entre os entes para otimizarem os 

recursos e atenderem aos alunos das escolas estaduais e municipais de forma cooperativa26.  

 
26 Importante ressaltar que o art. 62 da Lei complementar n. 101 de 2000 que os Municípios só poderão contribuir 

para o custeio de despesas de competência de outros entes quando houver autorização na lei de diretrizes 

orçamentárias e na lei orçamentária anual, bem como, convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme a 

legislação (BRASIL, 2000). 
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A lei n. 11.330/2006 alterou a redação do parágrafo 3º do art. 87 da LDB, de: “Cada 

Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:” para “O Distrito Federal, cada Estado 

e Município, e, supletivamente, a União, devem:”. Com esta alteração, as atribuições dos 

incisos II, III e IV27 do referido parágrafo que, antes eram acometidas aos Municípios, agora 

devem ser assumidas também pelos Estados e pelo Distrito Federal, permanecendo o caráter 

supletivo da União. 

A lei n. 12.056/2009 acrescentou três parágrafos28 ao art. 62 da LDB. Determinou que 

os entes, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, continuada e a 

capacitação docente (§ 1º), a possibilidade de utilização da educação a distância na formação 

continuada e na capacitação (§ 2º) e a preferência ao ensino presencial na formação inicial, 

fazendo uso subsidiariamente da educação a distância (§ 3º). Destaca-se a expressão “regime 

de colaboração” que implica que a formação docente é uma tarefa conjunta dos entes federados. 

A lei n. 12.796 de 2013 introduziu um amplo leque de alterações. Entre as quais, 

adequou a LDB à extensão da escolaridade obrigatória e gratuita para a faixa etária dos 4 aos 

17 anos de idade, conforme previsto na EC n. 59 de 2009. Também estabeleceu os padrões 

básicos nacionais de funcionamento das instituições de educação infantil, com o mínimo de 

horas de trabalho pedagógico e dias letivos (art. 31 e incisos, LDB). 

 

1.3.2.3 Plano Nacional de Educação (lei n. 13.005/2014) 

 

O segundo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) foi introdução legislativa 

impactante na educação e no Estado Federal, sendo concebido conforme as alterações 

perpetradas no art. 214 pela EC n. 59 de 2009. O Plano, anteriormente plurianual, passou a ser 

decenal, tendo como um de seus objetivos articular o SNE em regime de colaboração (não havia 

menção ao SNE na redação original do art. 214, CRFB). É composto por diretrizes, objetivos, 

 
27 II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados; 

III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os 

recursos da educação a distância; 

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacional de avaliação 

do rendimento escolar (BRASIL, 1996). 
28 § 1º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a 

formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 

2009). 

§ 2º  A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias 

de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 3º  A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente 

fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009) (BRASIL, 

1996). 
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20 metas e 254 estratégias de implementação por meio de ações integradas entre os entes 

federativos. 

O PNE chega ao Legislativo mediante a apresentação do Projeto de Lei n. 8.035/2010 

por meio da Mensagem n. 701/2010 do poder Executivo em 20/12/2010 (BRASIL, 2010). 

Quatro anos depois, após exaustivas discussões, foi transformado na Lei n. 13.005/2014. Dentre 

as temáticas que tornaram os debates mais prolongados podem ser destacadas a proposta do 

custo-aluno-qualidade, a fixação de um percentual de investimento em relação ao PIB (art. 2º, 

VIII, e meta 20 da lei n. 13.0005/2014), a ênfase na promoção da igualdade racial, de gênero e 

de orientação sexual (art. 2º, III, estratégias 11.13, 12.5, 14.5, PNE), a avaliação da educação 

nacional (art. 11, estratégias 1.6, 3.6, PNE) e a institucionalização do SNE (art. 13 e estratégia 

20.9, PNE). 

Importante salientar que na formulação deste PNE, vários atores participaram29, em 

especial, a Campanha Nacional do Direito à Educação, coalização de defesa dos interesses dos 

educadores, criando inclusive um submovimento: PNE pra Valer! (MARTINS, 2015). Da 

mesma forma, a coalizão de defesa Todos pela Educação, ligada às instituições privadas no 

nível da educação superior e básica, bem como, o Fórum Nacional de Educação – criado em 

decorrência da deliberação da CONAE, Portaria MEC n. 1.407/2010) (MARTINS, 2015). 

A aprovação do PNE desencadeou a elaboração e/ou adequação dos planos estaduais e 

municipais de educação, considerando as metas e estratégias definidas nacionalmente, no prazo 

de um ano (art. 8º). Dois movimentos ocorreram aqui: a recém-criada Secretaria de Articulação 

dos Sistemas de Ensino (SASE/MEC) organizou uma rede de apoio aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Por outro lado, estes foram de certa forma coagidos pela perda de verbas 

federais caso não elaborassem e aprovassem os respectivos planos, conforme estabelecido nas 

estratégias n. 18.7 e 19.1 do PNE. 

Faz-se necessário, em relação ao objeto de pesquisa da tese, o detalhamento de alguns 

artigos, de modo a compreender as implicações sobre o Estado Federal. A expressão “regime 

de colaboração” aparece 21 vezes no texto da Lei, porém, não há precisão no significado dessa 

expressão.  

Como exemplo, o art. 7º afirma que os entes irão atuar em regime de colaboração para 

o alcance das metas e implementação das estratégias objeto deste Plano. O § 4º impõe um 

regime de colaboração específico para a educação escolar em territórios étnico-educacionais. E 

para o fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e respectivos Municípios, há 

 
29 UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), CONSAD (Conselho Nacional de 

Secretários de Estado da Administração), CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação). 
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necessidade de criação de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em 

cada Estado (§ 6º); e o fortalecimento do regime de colaboração entre Municípios será realizado 

mediante a adoção de Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE)30 (§ 7º). 

O art. 13 impõe ao poder público a instituição em lei específica, no prazo de 2 (dois) 

anos a contar da publicação do PNE, do Sistema Nacional de Educação, “responsável pela 

articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das 

diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 2014). 

Nessa mesma perspectiva, a meta 20.9 propõe: 

 

20.9) regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição 

Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a 

estabelecer as normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema 

nacional de educação em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição 

das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções 

redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais 

regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2014). 

 

Portanto, a previsão, em até dois anos da publicação do PNE, era regulamentar o 

parágrafo único do art. 23 e o regime de colaboração do art. 211 da Constituição. Tal situação 

não foi concretizada, pois a implementação da cooperação federativa não é politicamente fácil 

de ser realizada. Já foram mais de 30 anos de Constituição e a única lei que regulamentou a 

cooperação federativa dentre os direitos e deveres existentes no art. 23, especificamente, III, VI 

e VII, foi a Lei Complementar n. 140 de 2011 – referente à proteção do meio ambiente. 

 

1.4 O surgimento da ideia de um Sistema Nacional de Educação  

 

O direito fundamental à educação, garantido pela Constituição de 1988 (art. 205), é 

materializado pela execução de políticas públicas educacionais, em sua maioria, sob a 

responsabilidade do Estado. Este é influenciado por diversos atores, públicos e privados, que 

tentam impor seus interesses – conforme observado na seção sobre coalizões de defesa. 

O comportamento desses atores, porém, é condicionado pelo Estado federal e o 

federalismo. Em relação ao primeiro, existe um arcabouço constitucional de quatro entes 

federativos (art. 211, caput, CRFB), com três esferas jurisdicionais de atuação (nacional, 

 
30 O art. 2º da Resolução n. 1, de 23 de janeiro de 2012 conceitua o Ade como: forma de colaboração territorial 

basicamente horizontal, instituída entre entes federados, visando assegurar o direito à educação de qualidade e ao 

seu desenvolvimento territorial e geopolítico (BRASIL, 2012). 
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regional e local), cada qual com competência atribuídas, de forma prioritária, a um nível 

educacional específico (art. 211, e §§), com aplicação mínima de recursos (art. 212), guiados 

por uma LDB (art. 22, XXIV) e por um PNE (art. 214). 

Em relação ao federalismo, a Constituição indica que as políticas públicas deverão ser 

realizadas de forma cooperativa entre os entes (inciso V e parágrafo único do art. 23, bem como, 

art. 211), o que demanda processos pactuados em torno de consensos mínimos. Para 

compreender o processo de elaboração das políticas educacionais é necessário entender esse 

jogo político, cujas regras, de forma geral, estão delimitadas na Constituição. 

Os constituintes, observando a complexidade do campo educacional e também 

influenciados pelo ambiente da redemocratização31, optaram por uma forma particular de 

execução das políticas educacionais. Foi dada ênfase à descentralização (ABRUCIO, 2010), 

que no campo das políticas públicas foi traduzida como municipalização da educação, tendo 

em vista democratizar o acesso e tornar mais eficiente a gestão. 

Porém, foi resguardado um espaço próprio de atuação da União, delimitando 

competências de elaboração de políticas nacionais (ABRUCIO, 2010), especificadas 

primeiramente na LDB e, em seguida, em planos nacionais (PNE). Ao mesmo tempo, cientes 

das desigualdades financeiras e administrativas existentes na Federação, os constituintes 

previram a elaboração de um regime de colaboração entre os entes, para alcançar um padrão 

mínimo de qualidade da educação básica em todo território nacional (ABRUCIO, 2010) – 

regime específico à educação. 

Desse modo, a Constituição formatou um desenho ou arranjo institucional que 

considerou a complexidade da Federação brasileira traduzida nos princípios da descentralização 

e da colaboração. Contudo, a municipalização produziu resultados desiguais. Vários 

Municípios passaram a ser dependentes de programas federais devido à falta de recursos 

financeiros e à insuficiente capacidade administrativa (ABRUCIO, 2010). Além destas 

questões, o clientelismo e a centralidade na figura do prefeito (“prefeiturização”) são destaques 

desse momento (ABRUCIO, 2010). 

No mesmo diapasão, uma descentralização feita sem coordenação promoveu um “jogo 

de empurra, empurra” entre os entes, resultando na maioria das vezes em um “federalismo 

compartimentalizado” (ABRUCIO, 2010). Neste, vigora uma “ação estanque de cada esfera 

governamental, com poucos incentivos para a parceria e o entrelaçamento entre as unidades 

federativas” (ABRUCIO, 2010, p. 48). 

 
31 A descentralização foi propugnada como forma de oposição à centralização do governo militar (ARRETCHE, 

2002) e também como forma de democratização do país (ZIMMERMANN, 1999). 



50 
 

A resposta a esta modelo de federalismo foi um gradual redesenho das políticas 

públicas, a partir da metade da década 1990, com: o estabelecimento de mecanismos de 

coordenação intergovernamental, por meio de normas de validade nacional (exemplo do piso 

do magistério nacional32); indução à assunção de tarefas; redistribuição de recursos entre os 

entes; e programas de auxílio condicionado para as municipalidades (ABRUCIO, 2010). 

Esse redesenho irá criar um modelo institucional predominante: os sistemas nacionais 

de políticas públicas, pautado no SUS – Sistema Único de Saúde:  

 

supõe uma articulação federativa nacional, com importante papel 

coordenador, indutor e financiador da União, mas com relevante autonomia 

nas mãos dos governos subnacionais. Ademais, o modelo envolve a criação 

de arenas intergovernamentais de discussão e deliberação, na forma de 

conselhos horizontais – entre os mesmos níveis de governos – e verticais 

(ABRUCIO, 2010, p. 50). 

 

A criação de sistemas nacionais de políticas públicas, ainda vigente, é uma resposta à 

incapacidade de articulação dos entes federados sobre políticas públicas (art. 23). Essa inaptidão 

gerou uma tendência centralizadora33 em gestão, recursos e decisões por parte da União que, a 

partir deste momento (metade da década de 1990), toma a dianteira no processo de formulação 

e implementação de políticas nacionais (envolvendo diversos entes), deixando muitas vezes de 

acordar (gestão, recursos e decisões) e passando sobre a autonomia federativa dos entes 

subnacionais34. 

Esse movimento produzido pela União, no papel coordenador das políticas públicas 

educacionais, gerou certa resistência por parte das entidades representativas dos educadores. 

Não que desvalorizassem o envolvimento deste ente com a educação básica, ao contrário, 

entendiam que a União deveria aportar mais recursos na educação e assumir um papel de 

protagonista nas políticas educacionais.  

Porém, também defendiam que este deveria ser um processo muito mais orgânico, 

promovendo a participação dos entes na deliberação das políticas, assim como, a participação 

 
32 Sobre abrangência das normas de validade nacional não há discussão, elas dizem respeito a todo território 

nacional, ou seja, da União. Contudo, sua profundidade é algo bastante questionável. Ou seja, até que ponto é lícito 

falar de interesse nacional e não mais de regional ou local? Isto é uma discussão política que, devido a falta de 

doutrina, estudos, consensos e capacidades financeiras e administrativas dos entes subnacionais, acaba sendo 

relegada à União, o que muitas vezes descaracteriza o Estado Federal e o federalismo, criando um complicado 

jogo político por meio de um complexo de normas através da preponderância da União em questões locais e 

regionais. Exemplo, piso nacional dos professores, horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais e 

bancários, proibição ou autorização para a comercialização de determinados produtos ou serviços nos Estados e 

Municípios, mesmo que atentem à vida do ser humano. 
33 Verbalizada como uma tendência coordenadora da União (ARRETHCE, 2002). 
34 PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola). 
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da sociedade civil. Ao mesmo tempo, advogavam que no lugar de políticas de governo fossem 

elaboradas políticas de estado. Foi quando surgiu, na metade dos anos 2000, a defesa em prol 

de um Sistema Nacional de Educação. O primeiro movimento foi trazer o federalismo ao centro 

da discussão, tendo como foco a regulamentação do regime de colaboração. 

A ideia de sistema não é algo simples de ser conceituado. Existem inúmeras definições, 

desde as mais simples até as mais complexas. Para Aurélio, sistema pode ser: 

 

1. Conjunto de elementos, materiais ou ideais, entre os quais se possa 

encontrar ou definir alguma relação (5). 2. Disposição das partes ou dos 

elementos de um todo, coordenados entre si, e que funcionam como estrutura 

organizada (...) 4. Conjunto de instituições políticas ou sociais, e dos métodos 

por elas adotados, encarados quer do ponto de vista teórico, quer do de sua 

aplicação prática: sistema parlamentar; sistema de ensino (FERREIRA, 2010, 

p. 1943). 

 

Dado que é o ordenamento jurídico que irá abarcar um sistema nacional de educação, 

cumpre esclarecer o conceito jurídico do termo. Bobbio compreende o sistema como “uma 

totalidade ordenada, um conjunto de entes entre os quais existe uma certa ordem” (BOBBIO, 

1999, p. 71) de relacionamento com o todo e de coerência entre si (BOBBIO, 1999). 

Bobbio apresenta três significados de sistema. No primeiro, um ordenamento será um 

sistema quando todas as normas derivarem de princípios gerais (concepção dedutiva); em uma 

segunda acepção, concepção indutiva, o sistema é criado a partir de decisões sobre normas para 

a construção de conceitos gerais (BOBBIO, 1999). Na terceira definição, o ordenamento 

jurídico é um sistema, pois não podem coexistir normas incompatíveis entre si (BOBBIO, 

1999). 

Em um sentido aproximado de sistema, mas com foco no fator político, sistema pode 

ser compreendido como “conjunto de instituições, grupos ou processos políticos caracterizados 

por um certo grau de interdependência recíproca” (BOBBIO, 1998, 1163). O importante a 

perceber nesta acepção é o destaque aos subsistemas. Partes ou grupos de partes de um sistema 

como um todo, estes, dito subsistemas, não podem ser considerados absolutamente autônomos 

do ambiente externo, pois derivam e dependem do sistema maior (BOBBIO, 1998). Este dá 

significado àqueles que não podem subsistir sem a existência deste.  

Ou seja, um sistema, com estrutura e objetos específicos, precisa estar em sintonia com 

as partes e grupos que o compõem de modo a manter a integridade e coerência – requisito 

necessário para a caracterização como tal. Isso implica em afirmar que toda e qualquer ação 
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governamental em políticas públicas, bem como, a criação de arranjos institucionais, 

necessariamente, precisa estar conforme o direito – princípio da legalidade. 

Nesse sentido, sistema é semelhante a uma estrutura, na qual as instituições políticas e 

sociais desenvolvem métodos e práticas fundamentados na relação. Contudo, os educadores 

trazem aportes filosóficos à noção de sistema, ampliando a noção de estrutura ao agregar 

princípios e valores, caracterizando uma interdependência conceitual ente o normativo e o 

filosófico. 

Isso já acontece em Cury, ao destacar que um sistema pode exprimir um “conjunto de 

regras e princípios sobre uma matéria, tendo relações entre si, formando um corpo de doutrinas 

e contribuindo para a realização de um fim. É o regime a que se subordinam as coisas” (SILVA, 

1991 apud BRASIL, 2000, p. 2). Ou ainda, ser um “conjunto ou totalidade de objetos, reais ou 

ideais, reciprocamente articulados e interdependentes uns em relação aos outros” 

(CORBOSIER, 1974 apud BRASIL, 2000, p. 2). 

Talvez o principal estudioso no campo educacional sobre sistema, Demerval Saviani 

compreende o sistema como “uma unidade de vários elementos intencionalmente reunidos, de 

modo a formar um conjunto coerente e operante” (SAVIANI, 2000, p. 80). Entende que um 

sistema educacional é resultado de uma educação sistematizada, devendo ter como condições 

básicas, em uma situação histórico-geográfica determinada: a consciência dos problemas, o 

reconhecimento das estruturas e a formulação de uma pedagogia (teoria educacional) 

(SAVIANI, 2000). Precisamente, é “a organização lógica, coerente e eficaz do conjunto das 

atividades educativas levadas a efeito numa sociedade determinada ou, mais especificamente, 

num determinado país” (SAVIANI, 1999, p. 125). Necessário, portanto: 

 

construir um verdadeiro sistema, isto é, um conjunto unificado que articula 

todos os aspectos da educação no país inteiro, com normas comuns válidas 

para todo o território nacional e com procedimentos também comuns, visando 

a assegurar educação com o mesmo padrão de qualidade a toda a população 

do país (SAVIANI, 2010, p. 776). 

 

O sistema educacional é para este autor entendido como um conjunto de elementos, 

intencionalmente reunidos, que formam um todo, embasado em objetivos criados e sustentados 

por uma pedagogia (teoria educacional), e que funcionam de forma coerente, tanto 

internamente, quanto externamente, em relação a outros sistemas. É evidente para Saviani que 

sistema seja mais que uma estrutura. De algum modo, seria a materialização de uma concepção 
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de educação35 por meio de uma teoria, ou seja, princípios que determinam fins e meios a orientar 

as práticas educativas. 

Duarte relaciona o conceito de sistema com o Estado Federal e com o federalismo 

respectivo:  

 

o sistema estatal de educação no Brasil abrangeria a distribuição de atribuições 

aos entes da federação na formação, manutenção e regulamentação do 

desenvolvimento das instituições públicas e privadas, a regulação dos modos 

de articulação e coordenação das ações entre atores governamentais e não 

governamentais e o controle dos processos e resultados da formação ofertada 

ao longo do território (DUARTE; SANTOS, 2014, p. 1132). 

 

Nesta acepção de sistema educacional há uma certa confluência com o Estado Federal, 

a autonomia dos entes federativos, com especial atribuição às competências, bem como, a 

relação que existe entre as instituições públicas e privadas de educação, a participação de 

variados atores e a articulação e coordenação de ações em processos e resultados de oferta da 

educação nacional.  

Duarte compreende haver necessidade de um maior detalhamento das responsabilidades 

e deveres dos entes para com a educação, aspecto que deve ser claro no desenho de um sistema. 

Ao mesmo tempo, defende a regulação das relações intergovernamentais, ou seja, o modo como 

a colaboração, a coordenação e a cooperação devem ocorrer na elaboração e execução de 

políticas públicas educacionais. A autora dá destaque à existência de outros atores, não somente 

os públicos, como também privados, e o sistema seria um meio de regulamentar o 

desenvolvimento das atividades desses atores. 

Avançando neste entendimento de complexidade de atores, normas e jogo político nas 

políticas educacionais, Reis aponta que o sistema educativo, enquanto sistema social, comporta 

uma estrutura e uma organização que apresenta uma configuração das inter-relações entre os 

diversos agentes e atores educativos (REIS, 2013).  

Compreende, portanto, uma separação entre a estrutura (física, normativa, desenho 

institucional) e organização (conjunto de pessoas que agem conforme regras estabelecidas e 

com vistas a objetivos definidos), o que possibilita a existência de uma determinada forma de 

relação entre os atores envolvidos. Nas políticas públicas sociais, especialmente aquelas que 

envolvam bens sociais de maior carga valorativa, apresenta inúmeros confrontos, entre os mais 

diversos atores, cada qual, com seus respectivos interesses.  

 
35 Especificamente, a corrente progressista, tendência crítico-social dos conteúdos. 
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Tais atores podem perseguir um mesmo objetivo, contudo “os seus interesses, as suas 

estratégias e a sua posição dão origem a processos de confrontação, negociação e compromisso 

que ou asseguram o equilíbrio e a coerência do sistema ou obrigam à sua transformação” (REIS, 

2013, p. 108). O confronto de interesses, desde que baseado em regras, podem criar um 

compromisso de manutenção ou alteração de uma determinada política pública. Mas as regras 

precisam ser claras e já estar disponíveis quando da realização desses acordos. Portanto, só pode 

haver consenso quando as regras do jogo estão presentes. 

Sem esquecer que é “esta natureza, sistémica, histórica e socialmente enraizada, que 

confere à coordenação dos atores envolvidos no campo educativo uma dimensão institucional” 

(REIS, 2013, p. 108). Ou seja, a criação do sistema de educação, quando da realização dos 

objetivos dispostos por meios de ações coordenadas, deve lidar com a história social, política e 

econômica da sociedade. Isso implica em conjugar no que for possível as duas principais 

correntes político-ideológicas que disputam o protagonismo educacional no Brasil. 

Maria Paula Dallari Bucci, remetendo à teoria institucional os conceitos de arranjo e 

modelo institucional, compreende instituição como arranjo institucional que representam 

políticas públicas em sua forma exterior, um conjunto de elementos, iniciativas e normas que 

compõem um programa de ação governamental (BUCCI, 2013). Institucionalizar, portanto, 

para esta autora seria a “objetivação e a organização por meio da ordenação jurídica” (BUCCI, 

2013, p. 4236). Bucci, em sua abordagem, busca estabelecer um padrão de organização que 

perdure no tempo, padrão como fator de unidade de vários centros de competências, em função 

de uma ideia-diretriz (BUCCI, 2013).  

Surge a noção de arranjo institucional como sendo: a “locução que conota o agregado 

de disposições, medidas e iniciativas em torno da ação governamental, em sua expressão 

exterior, com um sentido sistemático” (BUCCI, 2013, p. 4254), isto é, os resultados (outcomes) 

do processo político (BUCCI, 2013). De forma mais específica, compreende no marco geral de 

ação de uma política pública, a norma instituidora, o quadro geral de organização do Poder 

Público, a discriminação de autoridades e competências, decisões e o balizamento dos agentes 

privados envolvidos (BUCCI, 2013), ou seja, o conjunto de normas, órgãos, valores, interesses, 

orientado à implementação de uma mudança estratégica. 

O modelo institucional seria “um determinado padrão de arranjo institucional, passível 

de aplicação e replicação em contextos semelhantes” (BUCCI, 2013, p. 4272). Como tipo ideal, 

contém o roteiro de ação, os valores orientadores, as referências históricas e os compromissos 

ideológicos, conferindo unidade à ação governamental, em complemento ou substituição, à 

atividade de planejamento centralizada (BUCCI, 2013). Desta forma, o Sistema Único de Saúde 
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– SUS – passou a ser um modelo de arranjo institucional para a assistência social, o meio 

ambiente e a educação. 

Percebe-se na definição da autora que um sistema envolve ações governamentais 

voltadas para objetivos estratégicos. Estes poderão ser alcançados desde que normas, órgãos, 

valores e interesses estejam voltados a essas metas. Parte do princípio de que esses elementos 

foram acordados de algum modo. Nesse sentido, seria o caso de entender que o Plano Nacional 

de Educação terá capacidade de promover esse consenso quando da institucionalização do 

SNE36. 

O importante a ser compreendido com a criação de uma SNE são as alterações nas 

instituições e no jogo político já existente. Ou seja, ao invés de existir somente a policy (política 

pública) há a combinação também com a polítics (o jogo político), em um arranjo institucional 

ou desenho institucional que permita aos técnicos desta política pública um enclausuramento 

(ou insulamento burocrático) que os afaste de uma responsabilização direta por parte da 

sociedade e dos agentes políticos (Executivo e Legislativo), bem como, legitime suas ações nas 

políticas públicas educacionais. 

No próximo capítulo será discutido a relação das políticas públicas com o desenho 

institucional. O conceito de políticas públicas compreendida por este trabalho, o processo 

político necessário à elaboração de políticas públicas e a correlação necessária com as políticas 

públicas, o neoinstitucionalismo histórico e o desenho institucional. 

 

  

 
36 A relação do direito com as políticas públicas será desenvolvida no capítulo 2, de forma a subsidiar a análise de 

um SNE. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENHO INSTITUCIONAL  

 

O Estado (de direito) é a instituição primordial das sociedades ocidentais. Apresenta 

uma relação de existência com o Direito e este com aquele. Será no Estado que o Governo, por 

meio da Administração Pública, colocará em prática os respectivos planos do grupo que foi 

eleito democraticamente, utilizando das políticas públicas para tanto. Estas, de um modo geral, 

se apresentam por meio de leis e diversos tipos de normas que compõe determinado desenho 

institucional. 

Políticas públicas estão diretamente relacionadas com a intervenção do Estado no 

processo de desenvolvimento da sociedade. De modo geral, envolvem ações ou programas 

governamentais com o intuito de resolver problemas nacionais, regionais ou locais. Seus 

processos decisórios e de implementação demarcam formas de relação entre o Estado e a 

sociedade. 

O Sistema Nacional de Educação, como um arranjo institucional de políticas públicas, 

teria como objetivo fixar normas de cooperação entres os entes, delimitar competências com 

especial atenção à função redistributiva e supletiva da União, regular os modos de articulação 

e coordenação das ações e controlar os resultados dos programas e projetos de governo 

(DOURADO, 2013; DUARTE; SANTOS, 2014). 

Nesse sentido, o SNE está diretamente relacionado com programas e projetos de 

governos dos entes da Federação, além de organizar as relações intergovernamentais em 

educação. Também traz subentendido que a União precisa agir de forma coesa para garantir a 

ação coordenada com Estados e Municípios, utilizando o planejamento de longo prazo para 

compatibilizar os recursos orçamentários com as demandas oriundas da sociedade. Acontece 

que essas demandas não são uniformes, envolvem conflitos não apenas de valores, mas sobre 

os melhores meios para implementar as políticas educacionais. 

Uma forma de viabilizar a coordenação pretendida pelo SNE é por meio do desenho 

institucional. Trata-se de uma intervenção intencional e deliberada que consegue estabelecer 

novas estruturas e processos institucionais, ou reorganizar as existentes, conseguindo assim 

resultados pretendidos e melhorias (OLSEN, 1997). No campo jurídico, para Bucci (2013), o 

desenho é uma organização intencional da ação política e administrativa, que visa objetivar, 

despersonalizar, constituir posições subjetivas jurídicas. Por meio de um ordenamento é 

possível definir os processos necessários ao alcance de fins sociais. 

As seções seguintes abordam primeiramente as políticas públicas. Precede-se discussão 

sobre diferentes conceituações que apresentam a literatura da ciência política e a do Direito, 
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além dos processos e mecanismos de elaboração das políticas. Com base nos objetivos da tese, 

há necessidade de explicar o processo de criação do SNE e as mudanças institucionais e legais 

ocorridas desde então. Nesse sentido, a corrente histórica do neoinstitucionalismo será 

detalhada de modo a poder explicar os vetores de influência para os atores envolvidos, em 

especial, o Governo, a burocracia educacional e os educadores. O capítulo é concluído com a 

exposição sobre desenho institucional.  

 

2.1 Políticas Públicas 

 

As políticas públicas surgem diretamente relacionadas com a ação do Estado em uma 

determinada sociedade37, assumindo características diferenciadas conforme o grau de 

desenvolvimento desta, sua forma de governo e o nível de participação dos atores na resolução 

de problemas sociais. Atualmente, é a principal forma de implementação das atividades 

governamentais. 

As políticas públicas são marcadas pela complexidade de diversas ordens. As 

sociedades na atualidade são fragmentadas, desordenadas, indeterminadas, pautadas pela 

radicalização da razão, pelo abalo do “mito do progresso”, pelo hiperindividualismo, pela 

“absolutização do eu”, força o Estado a ser marcado pela incerteza, complexidade e 

indeterminação (CHEVALLIER, 2009). Esse contexto provoca uma transversalidade de temas 

(de forma interna e externa à um país, por exemplo, questões ambientais) das políticas públicas 

e o surgimento de diferentes grupos de interesses e coalizões de defesa, nos diferentes setores 

sociais.  

Essas coletividades reivindicam ações que possam beneficiá-las, de forma direta ou 

indireta, utilizando, muitas vezes, de diferentes estratégias democráticas como, por exemplo, 

passeatas, protestos, greves, mobilizações em redes sociais, fóruns, comitês, entre outros. Esses 

atos democráticos visam ao mesmo tempo, legitimar suas ações perante a sociedade e chamar 

atenção dos atores políticos e da sociedade para suas demandas. 

 

 
37 Os programas de assistência e previdência e previdência (seguro doença, acidente de trabalho, invalidez e 

velhice) poderiam ser considerados os predecessores das políticas públicas na década de 1890 na Alemanha de 

Otto Von Bismarck. Na área econômica, o Sherman Act de 1890 (lei de proteção à concorrência) e o New Deal de 

Roosvelt (1933) são representativos (PARSONS, 2007). Na perspectiva jurídica, as políticas surgem a partir da 

criação de leis de proteção ao trabalho, de assistência social, de previdência e de intervenção na economia. Tal 

situação representa a passagem do Estado liberal ao social (Constituições Mexicana de 1917 e Alemã de 1919), 

deixando de ter uma perspectiva meramente negativa (defesa) de direitos, a uma postura positiva (prestação) de 

direitos (MORAES, 2014; STRECK; MORAIS, 2014). 
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2.1.1 Conceito de políticas públicas 

 

Os países de língua anglo-saxã diferenciam instituições, processo político e programas 

de ação dentro da palavra política em si, ao passo em que, os países de língua latina, não o 

fazem (PARSONS, 2007; SECCHI, 2013). Nesse sentido, antes de apresentar os conceitos de 

políticas públicas, importa diferenciar termos essenciais para a compreensão do trabalho: 

“polity”, “politics” e “policy”.  

O primeiro representa o sistema político e jurídico, bem como, a estrutura institucional 

político-administrativa (FREY, 2000). O segundo faz referência ao processo político que, 

muitas vezes de caráter conflituoso, traça os objetivos, os conteúdos e as decisões de 

distribuição de recursos e benefícios (FREY, 2000). O terceiro são as políticas públicas em si, 

ou seja, são as configurações dos programas políticos que moldam os problemas técnicos e o 

conteúdo material das decisões políticas (FREY, 2000). 

Retomando os conceitos de políticas públicas, na perspectiva da ciência política, estes 

apresentam entendimentos diferenciados, conforme o foco nas finalidades e decisões 

envolvidas, a influência das políticas públicas na sociedade e a intervenção do Estado na 

sociedade.  

No primeiro aspecto, da compreensão de políticas públicas como finalidades e decisões 

envolvidas, podem ser citados os seguintes conceitos: um “programa projetado com metas, 

valores e práticas” (LASWELL; KAPLAN, 1970 apud RUA, 2015, unidade 1, p. 3); um 

“conjunto de decisões inter-relacionadas referentes à seleção de objetivos e dos meios para 

atingi-los” (JEKINS, 1978 apud RUA, 2015, unidade 1, p. 4); “estratégias que apontam para 

diversos fins, todos eles, de alguma forma, desejados pelos diversos grupos que participam do 

processo decisório” (SARAIVA, 2006, p. 28-29). 

As definições expressam alguns aspectos comuns. A ideia de que políticas públicas 

representam um conjunto de decisões e ações para o alcance de objetivos, que se formalizam 

por meio de um programa. Este, por sua vez, retrata a interseção entre metas, valores e 

procedimentos que de algum modo representam os interesses de diversos grupos. 

O segundo grupo de conceitos indica que políticas públicas buscam a: “alocação oficial 

de valores para toda a sociedade” (EASTON, 1953 apud RUA, 2015, unidade 1, p. 4); ou ainda, 

a “soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou por delegação, e que 

influenciam a vida dos cidadãos”(PETERS, 1986 apud RUA, 2015, unidade 1, p. 4). Ainda no 

campo dos valores, mas nos que acabam por influenciar determinadas políticas: decisões 

“condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido 
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social, bem como pelos valores, idéias e visões dos que adotam ou influem na decisão” 

(SARAIVA, 2006, p. 28). 

Ainda nesse segundo grupo, conceitos que trazem como foco a intervenção do governo 

na sociedade: “fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir 

desequilíbrios destinados a essa realidade” (SARAIVA, 2006, p. 28). Uma “regra formulada 

por alguma autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, 

regular, o comportamento individual ou coletivo através do uso de sanções positivas ou 

negativas”(LOWI, 1972 apud RUA, 2015, unidade 1, p. 4) Ou ainda, de forma mais radical, 

políticas públicas são as ações que um governo decide fazer ou não fazer (DYE, 2013).  

Conclui-se, pelos conceitos apresentados, que as políticas públicas são ações de 

Governo que, de algum modo, impactam e são impactadas por valores, ideias e visões de mundo 

de grupos em disputa na sociedade. Traduzem, de alguma forma, a luta política na definição e 

análise dos problemas públicos e nas alternativas para solucioná-los. 

É possível apresentar em um terceiro grupo de conceitos dois autores do campo do 

Direito. Fonte (2015) salienta que as políticas públicas são ações e programas realizados com 

o intuito de fornecer efetividade aos comandos gerais (estabelecidos na Constituição) e que 

necessitam de uma ação estatal. Fonte compreende que políticas públicas deverão ter como 

objetivo direto os direitos fundamentais de forma ampla, serem consideradas como tais. 

Bucci compreende que as políticas públicas representam um programa de ação, 

coordenada, mediante a realização de um processo, para o alcance de determinado fim 

estabelecido: 

 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um 

processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 

eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 

orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial 

– visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 

para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados (BUCCI, 2006, p. 39). 

 

O destaque que empreende a autora é que os processos envolvidos em uma política 

pública devem ser juridicamente regulados. Ao contrário de Fonte (2015), não relaciona 

políticas públicas apenas com os direitos fundamentais, mas com a realização de objetivos 

socialmente relevantes.  

Toda política pública tem um conteúdo que advém da carga político-ideológico de um 

determinado governo. Esses valores irão referendar a forma de planejamento, implementação e 
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execução que implicará em uma integridade e coerência dos atos e atividades praticados. Isto 

será realizado com base no Direito, pois será através deste que as finalidades, preferências e o 

desenho serão traduzidos para atingir os objetivos definidos. Inclusive, para alguns autores 

(BUCCI, 2006; COUTINHO, 2013; FONTE, 2015), esse processo somente pode ocorrer por 

meio do Direito. 

 Essas intenções, objetivos e comportamentos irão mobilizar os mais diferentes recursos 

(jurídico, humanos, econômicos, cognitivos, organizacionais, consensos, tempo, infraestrutura, 

apoio político e a violência) para alcançar os objetivos, implicando em um ciclo de ação com 

atividades (atividades de formulação, execução e avaliação, de inúmeros atores técnicos e com 

responsabilidade), atingindo resultados, produtos e impactos (JAIME; DUFOUR; 

ALESSANDRO; AMAYA, 2013). 

 As políticas públicas são fruto principalmente da eleição de um determinado problema 

por um governo. Nessa decisão são sopesadas as determinações constitucionais sobre diretos 

que envolvam políticas públicas. Contudo, esse cálculo político não é simples. Implica em 

disputas políticas, dentro e fora dos grupos de apoio governamental, para a confecção de um 

conteúdo, conforme a agenda proposta (programa), que trará relações causais, estabelecendo 

diretrizes e critérios para guiar decisões, de modo a modificar o contexto para o qual a política 

pública é dirigida.  

 

2.1.2 O processo de elaboração de políticas públicas 

 

A literatura delineia duas abordagens que orientam a compreensão dos mecanismos e 

dos processos pelos quais as políticas públicas são elaboradas pelos atores: a sistêmica e a das 

arenas políticas. Questiona-se, desta forma, se as a política (politics) define as políticas públicas 

(policies)? Ou são as políticas públicas (policies) que definem a política (politics)? 

Do ponto de vista da abordagem sistêmica é o processo da política que traduz as políticas 

públicas, ao passo que a abordagem das arenas compreende que são as políticas públicas 

(policies) que desencadeiam o conflito e determinam a dinâmica das interações que 

caracterizam a política (politics) (RUA, 2015, unidade 5). 

A abordagem sistêmica (de David Easton) concebe a vida em sociedade como 

organizada em sistemas abertos múltiplos e interativos, com finalidades diferenciadas (RUA, 

2015, unidade 5). Nesse sentido, as políticas públicas nascem a partir do processamento, através 

do sistema político, de inputs (apoios e demandas) originários do ambiente e de withinputs 

(sistema político) (RUA, 2015, unidade 5). Os inputs são insumos oriundos do ambiente externo 
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e adentram o ambiente político, ao passo que o withinputs são insumos provenientes do próprio 

sistema político (RUA, 2015, unidade 5). O apoio e as demandas (inputs), passam pelo sistema 

político (withinputs) e criam saídas, produtos e resultados (outputs), que retroalimentam o 

sistema (RUA, 2015, unidade 5). 

A abordagem das arenas (de Theodore J. Lowi), de forma oposta, sustenta que a política 

pública é uma variável central, capaz de mobilizar diversos atores, baseado na avaliação 

antecipada de como aquela política afetará os seus interesses (RUA, 2015, unidade v). Essa 

preferência pode ser aquela alternativa que mais agrada ao ator, sendo formadas em torno das 

issues (questões) – sendo definidas como item ou aspecto de uma decisão que afeta o interesse 

de vários atores, mobilizando as expectativas quanto aos resultados e catalisando os conflitos e 

as alianças entre os atores (RUA, 2015, unidade v). 

Essas situações acontecerão dentro de uma arena e que podem ser compreendidas como: 

padrões de interação dos atores envolvidos em uma política pública, configurados a partir da 

combinação das suas preferências e das suas expectativas quanto a ganhos e perdas em uma 

política potencialmente em fase de formulação (RUA, 2015, unidade v). 

As políticas públicas vão sendo estruturadas pelos atores recebendo tanto influência das 

politics (processo político) quanto das polity (sistema e estrutura político-administrativas). Não 

há como afirmar categoricamente que as policies (políticas públicas) determinam as politics 

(RUA, 2015, unidade v) (o processo político), mas sim que há uma grande influência mútua de 

cada uma das esferas de análise das políticas públicas na sua própria formulação. 

As políticas públicas passam por diversos estágios até produzirem efeitos na sociedade 

e em cada um desses momentos, os atores, as coalizões, os processos e as ênfases são diferentes 

(SARAIVA, 2006). Tradicionalmente38, o processo de criação de uma política pública é 

compreendido por meio do chamado ciclo de políticas públicas (police cicle) e perfaz 

basicamente as seguintes fases: formulação, implementação, execução e avaliação. Saraiva 

(2006) acrescenta as seguintes fases:  agenda, elaboração, formulação, implementação, 

execução, acompanhamento e avaliação. 

A agenda compreende no estudo e na explicação dos processos que conduzem um fato 

social a adquirir relevância de “problema público”, sendo objeto de debate e controvérsias nas 

mídias existentes; a elaboração consiste na identificação e delimitação de um problema atual 

ou potencial, na determinação das possíveis alternativas para a sua solução ou satisfação, na 

avaliação dos custos, dos efeitos e das prioridades; a formulação corresponde a seleção e 

 
38 Diversos autores propuseram inúmeras formas de representação do ciclo de política públicas: Ver PARSONS, 

2007. 
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especificação da alternativa mais convincente, a justificativa, com a definição de objetivos e as 

especificidades jurídica, administrativa e financeira (SARAIVA, 2006). 

A implementação é constituída no planejamento e organização da Administração 

Pública e dos recursos necessários; a execução que é o conjunto de ações destinadas a atingir 

os objetivos estabelecidos; o acompanhamento é o processo de supervisão da execução das 

atividades envolvendo a política pública e tem por objetivo fornecer informações para eventuais 

correções, em relação aos objetivos estabelecidos; e a avaliação compreende na mensuração e 

análise, de forma posterior, dos efeitos produzidos na sociedade (SARAIVA, 2006). 

Tendo em vista as diversas partes do ciclo, o enfoque será dado a agenda (problema, 

definição do problema), a elaboração (identificação de respostas, soluções e alternativas, bem 

como, avaliação das opções) e a formulação (seleção das opções de políticas públicas) de 

políticas públicas. Estas três fases estarão expressas na gênese da ação pública. 

A gênese da ação pública pode ser dividida em três processos ideais: a problematização 

dos fenômenos sociais (1), subdividido em busca de causas (1.1) e construções de narrações 

(1.2) (fatores cognitivos, instrumentos retóricos e dimensão normativa); a inscrição formal na 

agenda (2); e a influência das “janelas políticas” (3).  

Uma política pública somente é criada a partir de uma ação estatal que parte de um 

problema identificável. Todo fenômeno social precisa ser identificado e explicado para sua boa 

compreensão e somente a partir deste momento que os fatos são transformados em problemas 

(MULLER; SUREL, 2002; PARSONS, 2007). Estas questões detém uma certa atenção dos 

atores existentes e, a depender de sua percepção cognitiva e normativa, farão parte da agenda 

governamental (MULLER; SUREL, 2002; PARSONS, 2007). 

A problematização dos fenômenos sociais consiste na busca de causas (1.1) possíveis 

pelos atores envolvidos na problemática (MULLER; SUREL, 2002). Os problemas existentes, 

muitas vezes, não são de fácil identificação, tendo em vista que não há uma forma objetiva para 

criar um problema e encontrar uma solução aceitável pelo governo e pela sociedade.  

Os valores e os discursos são essenciais para esta percepção. Os “valores, as crenças, as 

ideologias, os interesses e os preconceitos influenciam a percepção da realidade”39 (PARSONS, 

2007, p. 120, tradução nossa), moldando a realidade ao qual é desejável aplicar em uma política 

ou uma solução (JAIME; DUFOUR; ALESSANDRO; AMAYA, 2013; PARSONS, 2007). Isso 

implica em um trabalho cognitivo e normativo na seleção dos dados para a simplificação do 

fenômeno considerado. Os atores, portanto, irão competir “para conferir a um fenômeno uma 

 
39 “valores, las creencias, las ideologias, los intresses y los prejuicos influyen em la percepción de la realidad”. 
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causalidade que pareça coerente com seus interesses, seus valores, suas visões de mundo” 

(MULLER; SUREL, 2002, P. 56). 

A forma de dizer o problema é tão ou mais importante que a própria situação causal, o 

que confere ao discurso um forte poder de persuasão e legitimação. Contudo, em sociedades 

democráticas modernas, um consenso sobre a causa é remota e, por vezes, impossível (JAIME; 

DUFOUR; ALESSANDRO; AMAYA, 2013). Portanto, a construção de um problema 

aceitável, que supere conflitos e polêmicas, é essencial (JAIME; DUFOUR; ALESSANDRO; 

AMAYA, 2013. Ainda assim, a escolha de uma alternativa implica na eleição de um conflito 

(PARSONS, 2007), o que pode causar desavenças com aqueles que não foram abarcados pela 

solução. 

Tudo isto passa por uma construção de narrações (1.2). É a linguagem que define a 

forma pela qual o mundo adquire sentido para as pessoas e será o discurso, presente para as 

políticas públicas, que trará os argumentos pelos quais a delimitação dos problemas e das 

agendas serão construídos (PARSONS, 2007). Portanto, a forma como um problema foi 

construído parte da maneira pela qual o discurso foi formulado (PARSONS, 2007).  

O problema é muito mais uma questão de discurso, de formular uma estória convincente 

do que fruto de uma análise racional. Por exemplo, um discurso seria: a culpa do fracasso da 

educação brasileira é a inexistência de um regime de colaboração no federalismo brasileiro. 

Contudo, somente a partir de 2008, com a CONAE 2008 e o FNE 2008 que foi levantada a 

necessidade de observar e aprimorar as relações intergovernamentais do federalismo brasileiro 

envolvendo a educação. 

A formulação dos discursos tem tudo a ver com o processo deliberativo de uma 

democracia participativa, por exemplo. A depender do local (fórum, conferência, conselhos de 

políticas públicas, entre outros) específico de debate, um discurso minimamente aceitável pelos 

demais membros será exigido para que o interlocutor tenha voz e possa apresentar suas ideias 

ou demandas. Nesse sentido, nem toda participação é possível, pois somente será viável a 

daqueles que tenham discursos parecidos e/ou comunguem das mesmas ideias das pessoas 

responsáveis por levar adiante o debate. 

A inscrição formal na agenda (2) depende de inúmeros fatores. O principal fator é que 

um problema “deve estar integrado de fato às normas e às lógicas do funcionamento do aparelho 

político-administrativo, por vezes ao preço de requalificações mais ou menos substanciais” 

(MULLER; SUREL, 2002, p. 64). As competências, as relações hierárquicas, os mecanismos 

de controle, refletem especificidades na agenda institucional, nesse sentido, o problema deve 

ter uma forma jurídica aceitável (MULLER; SUREL, 2002). 
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A inscrição formal do problema na agenda necessita observar a forma jurídica de uma 

determinada sociedade. Ou seja, sua Constituição, seu ordenamento, a lógica normativa e, em 

especial, o desenho institucional dispostos nessas normas, de forma a manter a coerência de 

todo o sistema. 

Um segundo fator seria a (re)codificação do problema pelo sistema político. O problema 

criado e justificado pelo discurso respectivo, precisa passar por uma tradução para que os 

agentes políticos possam escrever essa causa na agenda política. O “campo político apresenta-

se com efeito como um “transmutador de problemas”, na medida em que “ele tende a mudar a 

substância na operação em que ele os toma sob sua responsabilidade” (MULLER; SUREL, 

2002, p. 69). 

A mudança orquestrada pelo sistema político é realizada de modo que o problema possa 

ser adequado às lógicas políticas existentes, ou estas se adéquem aquele. Assim, essa 

transformação opera por meio das generalizações de casos particulares, pela integração dos 

valores ou lógicas diferentes, fundadas na competição, mas de forma que os efeitos desta 

concorrência e do parasitismo permitam o acordo em relação a outros problemas suscetíveis de 

inclusão na agenda (MULLER; SUREL, 2002). 

A influência das “janelas políticas” (3) é outro fator muito importante. A simples 

emergência de um problema não implica na sua inserção na agenda política e muito menos um 

tratamento efetivo dos atores político (MULLER; SUREL, 2002), pois certos assuntos precisam 

esperar a oportunidade propícia para chamar a atenção dos Governos (JAIME; DUFOUR; 

ALESSANDRO; AMAYA, 2013).  

Um dos fatores mais importantes na gênese da ação pública são os atores. Isto, pois são 

estes quem têm a capacidade de fixar a agenda governamental ao intervirem no processo e nas 

relações políticas e administrativas construídas entre eles e o Governo (JAIME; DUFOR; 

ALESSANDRO; AMAYA, 2013). Como as políticas públicas representam ações humanas, 

nesse sentido, seriam os atores um dos fatores mais importantes. 

Diversas são as teorias sobre a relação entre os atores e os Governos para a criação, 

formulação, implementação e execução de políticas públicas. As principais são a marxista, com 

os atores sendo geridos pela luta de classes; a pluralista através da disputa de grupos de 

interesse; o corporativismo e o neocorporativismo com a relação entre corporações ou 

sociedade civil organizado e o Governo; e a matriz neoinstitucional na qual os atores político-

burocráticos tem papel preponderante na formação da agenda do Governo (JAIME; DUFOR; 

ALESSANDRO; AMAYA, 2013). 
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A exploração da matriz neoinstitucional auxilia a compreender a influência que esses 

atores terão na formulação de políticas públicas, no caso o SNE. Além disto, a partir dessa 

matriz é possível explorar outra matriz de análise que é desenho institucional. Este irá propiciar 

melhor entendimento sobre as influências de um propício SNE e o Estado Federal brasileiro, 

com seu respetivo federalismo. 

 

2.2 Análise de Políticas Públicas: o Neoinstitucionalismo Histórico 

 

A compatibilidade de um Sistema Nacional de Educação com o Estado Federal 

brasileiro demanda a análise do respectivo desenho institucional. Desenho decorrente das 

instituições e de suas relações com os diversos atores políticos existentes, bem como, do 

Direito, da forma de Estado, do Governo, da Administração Pública e das políticas públicas. 

A apresentação do neoinstitucionalismo é importante para compreender a relação de 

causa e efeito entre uma estrutura e o comportamento dos atores políticos. O desenho 

institucional (ou para alguns (BUCCI, 2013) arranjo institucional) do SNE induzirá 

determinados comportamentos dos atores (entes federais e alguns sujeitos educacionais) nos 

processos de decisão e elaboração das políticas educacionais. Em seguida, a descrição para 

compreender quais as razões do surgimento de um SNE na agenda política e as modificações 

legais que isso acarretou, implicando na modificação das instituições do campo educacional. 

O neoinstitucionalismo nasce como corrente teórica da ciência política norte-americana 

a partir de 1980. Não apresentou arcabouço teórico unitário e seus diferentes métodos foram 

desenvolvidos em reação às perspectivas behavioristas – teoria e método de investigação 

psicológica que procura investigar de modo mais objetivo o comportamento humano, sem fazer 

recurso à introspecção –, tendo como principal fundamento a importância das instituições para 

análise de processos políticos e sociais (GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015; IMMERGUIT, 2006; 

MARCH; OLSEN, 2008). 

Os novos institucionalistas partem do princípio de que apenas o comportamento não é 

suficiente para explicar o governo e a política, pois tal comportamento ocorre no contexto das 

instituições e somente neste pode ser compreendido (IMMERGUIT, 2006). O 

neoinstitucionalismo insiste em uma posição mais autônoma das instituições políticas, pois o 

Estado “não é somente afetado pela sociedade, mas também a afeta (MARCH; OLSEN, 2008). 

Há uma interrelação entre Estado e sociedade, transformando-os em polos interdisciplinares e 

não antagônicos entre si.  
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As instituições tomam decisões com base em interesse, ou em intenções de coletivos, 

ou com base em alguma alternativa ou expectativa, sendo mais do que simples espelhos de 

forças sociais (MARCH; OLSEN, 2008). Nesse sentido, a “implementação de políticas públicas 

ou a competição entre burocratas ou legisladores ativa e organiza as identidades e clivagens 

sociais de outro modo quiescentes” (MARCH; OLSEN, 2008, p. 127).  

Portanto, as instituições não são neutras, mas apresentam vários interesses, expectativas, 

alternativas, que espelham os diversos grupos existentes na sociedade e que tendem a pressionar 

o Estado e a Administração Pública, por meio dos canais de comunicação, como por exemplo, 

o Governo, a moldar determinadas estruturas institucionais e procedimentos (padrões ou não) 

que lhes protejam, beneficiem e promovam. 

Três são as escolas de pensamento do neoinstitucionalismo40: histórica, escolha racional 

e sociológica. Tais correntes buscam elucidar o papel desempenhado pelas instituições na 

definição de resultados sociais e políticas (HALL; TAYLOR, 2003). Duas questões 

fundamentais em toda análise institucional: (1) como construir a relação entre instituição e 

comportamento; (2) como explicar o processo pelo qual as instituições surgem ou se modificam 

(THÉRET, 2003; HALL; TAYLOR, 2003). 

Em função do estágio em que se encontra o SNE (em processo de institucionalização, 

mas ainda não concretizado em uma lei ou conjunto de leis), o foco nesta parte da tese será na 

análise do item dois (como explicar o processo pelo qual as instituições surgem ou se 

modificam), os conceitos que permitem explicar como surgiu a ideia de SNE, relacionando com 

o conjunto normativo da educação. Assim, será apresentado apenas o institucionalismo 

histórico. 

O neoinstitucionalismo histórico surge em contraposição a análise pluralista, estrutural-

funcionalista e neo-marxistas (HALL; TAYLOR, 2003; IMMERGUIT, 2006; EVANS; 

RUESCHEMEYER; SKOCPOL, 1985). As preferências dos cidadãos não são transmitidas de 

forma eficiente aos líderes políticos através dos grupos de interesses ou partidos políticos, pelo 

contrário, as preferências são moldadas por atores coletivos e instituições que carregam traços 

de sua história (IMMERGUIT, 2006). 

As Constituições, as instituições políticas, as estruturas estatais, as relações de grupos 

de interesses e as redes de políticas estruturam o processo político, de modo que as demandas 

políticas e as políticas públicas não são moldadas por exigências neutras (IMMERGUIT, 2006). 

Nesse sentido, o sistema político, as ações governamentais, são moldados por profundas 

 
40 Théret (2003) aponta que existem novos institucionalismos em ciência política (histórico, escolha racional e 

sociológico), em economia (nova economia institucional) e em sociologia (bem próximos ao da ciência política). 
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interações entre os atores existentes, que trabalham com lógicas e contextos diferentes 

(IMMERGUIT, 2006).  

Nesta perspectiva, as instituições, o Estado, importam, não apenas para definição de 

objetivos, mas porque: “suas configurações governamentais, juntamente com seus padrões 

gerais de atividade, afetam a cultura política, incentivam alguns tipos de formação de grupo e 

ações coletivas (mas não outras) e possibilitam o surgimento de algumas questões políticas 

(mas não outras) (tradução nossa)”41 (EVANS; RUESCHEMEYER; SKOCPOL, 1985, p. 21, 

tradução nossa). 

A análise instituições (especificamente Estado Federal e política pública educacional, 

SNE) é importante, pois não transformam apenas o agir da Administração Pública. Afetam 

também a cultura política, a problematização dos fatos sociais, os discursos produzidos de modo 

a legitimar essas causas, os locais de debate, os objetivos políticos e o surgimento de novas 

questões políticas, conforme as mudanças perpetradas. 

Indaga-se, a criação de um SNE seria viável em um Estado tão diferente social, 

econômica e culturalmente? Se sim, de que forma seria possível viabilizar com diversos grupos, 

correntes e coalizões de defesa que, muitas vezes, não conversam entre si? A educação é um 

ato que, no Brasil, não tem um conceito acolhido por todos, dada as disputas pela sua 

conceituação e posterior legitimação. 

Assim as demandas (políticas) não são reflexo exato das preferências individuais, mas 

de diversos fatores institucionais que influenciam o processo político a decidir entre interesses 

conflitantes e poder, privilegiando alguns interesses à custa de outros (IMMERGUIT, 2006). 

Os teóricos dessa vertente compreendem que as instituições, a partir dos procedimentos, 

protocolos, normas e convenções existentes, são estendidas às relações entre os diversos atores 

(HALL; TAYLOR, 2003), com foco nos temas de poder e interesses (IMMERGUIT, 2006). 

Nesse sentido, as relações entre os atores existentes na sociedade são reflexo das regras 

estabelecidas pelas instituições, o que guia o processo político existente. 

Quatro características são próprias à esta vertente: primeiro (I), conceituação genérica 

da relação entre atores e instituições; segundo (II), enfatizam as assimetrias de poder associadas 

ao funcionamento e ao desenvolvimento das instituições; terceiro (III), tendem a formar uma 

concepção de instituição que privilegia as trajetórias; quarto (IV), buscam combinar 

explicações da contribuição das instituições à determinação de situações políticas. 

 
41 “their governamental configurations, along with their overall patterns of activity, affect political culture, 

encourage some kinds of group formation and collective actions (but not other), and make possible the rising of 

certein political issues (but not others)”. 
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No que tange ao primeiro ponto (I): a questão fundamental de como ocorre a relação 

das instituições com os indivíduos? ou como as instituições afetam o comportamento dos 

indivíduos? Geram três outras questões: como os atores se comportam? O quê fazem as 

instituições? E por que as instituições se mantém? (HALL; TAYLOR, 2003)  

O neoinstitucionalismo apresenta duas perspectivas centrais como resposta: a calculista 

e a cultural. Com relação a primeira questão, a perspectiva calculista parte do postulado de que 

os indivíduos buscam maximizar suas opções, oportunidades e retornos com base em algum 

objetivo pré-estabelecido, geralmente com relação a vida, perfazendo um comportamento 

estratégico (THÉRET, 2003; HALL; TAYLOR, 2003; IMMERGUIT, 2006). 

A perspectiva cultural parte do pressuposto de que o comportamento do indivíduo não 

é inteiramente estratégico, mas limitado pela visão de mundo do próprio indivíduo (HALL; 

TAYLOR, 2003), ou seja, a forma como o indivíduo vê mundo e o compreende. Esta 

perspectiva enfatiza que, embora o ser humano tenha um comportamento racional e orientado 

para fins, os indivíduos recorrem com frequência a protocolos, ou modelo de comportamentos, 

já estabelecidos para alcançar seus objetivos (HALL; TAYLOR, 2003; IMMERGUIT, 2006). 

Do ponto de vista institucional histórico, especificamente cultural, surge novamente a 

indagação: o que fazem as instituições? 

 

as instituições fornecem modelos morais e cognitivos que permitem a 

interpretação e a ação. O indivíduo é concebido como uma entidade 

profundamente envolvida num mundo de instituições composto de símbolos, 

de cenários e de protocolos que fornecem filtros de interpretação, aplicáveis à 

situação ou a si próprio, a partir das quais se define uma linha de ação. Não 

somente as instituições fornecem informações úteis de um ponto de vista 

estratégico como também afetam a identidade, a imagem de si e as 

preferências que guiam a ação (HALL; TAYLOR, 2003, p. 198). 

 

As instituições, por apresentarem modelos de comportamento, apresentam continuidade 

ao longo do tempo. Os indivíduos aderem a este comportamento, pois evitá-los significa perder 

mais, ante a premissa que as instituições determinam as condutas individuais (THÉRET, 2003; 

HALL; TAYLOR, 2003). Nesse sentido, quando mais uma instituição contribui para resolver 

dilemas coletivos, ou quanto mais permite possíveis ganhos resultantes de trocas, mais robusta 

será (HALL; TAYLOR, 2003).  

Em suma, “as instituições resistem a serem postas radicalmente em causa porque elas 

estruturam as próprias decisões concernentes uma eventual reforma que o indivíduo possa 

adotar” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 199); “funciona como uma maneira de regular conflitos 

inerentes ao desenvolvimento da diferenciação de interesses e à assimetria de poder” 



69 
 

(THÉRET, 2003, p. 229). Portanto, ao abarcarem determinado dilemas sociais e proporem 

soluções, podem ocasionar uma acomodação da forma de resolução de conflitos, bem como, 

criar novos conflitos decorrentes da forma existente, pois as instituições “agem como filtros 

que favorecem determinada interpretação dos objetivos ou da melhor forma de alcançar essas 

finalidades” (IMMERGUIT, 2006, p. 177). 

 

Não só as instituições políticas, as autoridades políticas e a cultura política 

podem desempenhar papel crucial na definição, mobilização e organização de 

interesses, como a estrutura das oportunidades políticas moldará as estratégias 

de interesses organizados e suas crenças em relação à eficácia dos diferentes 

tipos de ação política (IMMERGUIT, 2006, p. 177). 

 

Com relação a assimetrias de poder (II), os teóricos do neoinstitucionalismo histórico 

observam fortemente a forma como as instituições repartem de forma desigual o poder entre os 

grupos existentes, considerando uns como ganhadores e outros como perdedores (HALL; 

TAYLOR, 2003). Ao invés de conferir maior prioridade à liberdade de postulação contratual 

dos indivíduos, ou seja, na possibilidade de eleger um caminho, há uma forte preferência na 

referência a um mundo no qual “as instituições conferem a certos grupos ou interesses um 

acesso desproporcional ao processo de decisão” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 200). 

No que tange ao privilégio das trajetórias (III), no institucionalismo histórico há uma 

forte causalidade dependente da trajetória percorrida: path dependente (ou dependência da 

trajetória). Há uma forte persistência e continuidade das instituições, pois a organização estatal 

e as relações do Estado com certos grupos sociais tendem a persistir, mesmo em momento de 

crise (EVANS; RUESCHEMEYER; SKOCPOL, 1985). 

A dependência da trajetória observa os eventos históricos, a permanência desses fatos 

nas instituições e a consequência no relacionamento entre instituições e atores. A história 

importa para fenômenos políticos, pois eventos que aconteceram anteriormente influenciam 

dinâmicas futuras (GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). Isso serve para determinar que “em 

certos momentos se estabelecem eventos, decisões ou mudanças de cursos importantes que 

tendem a gerar influências continuadas sobre a trajetória subsequente de eventos” 

(GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015, p. 663). Esses momentos são chamados de ‘conjunturas 

críticas’ o que implica em afirmar que os futuros anteriormente possíveis, com o passar do 

tempo, ficam cada vez mais restritos ou menos prováveis (GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). 

As conjunturas críticas produzem seus efeitos devido a dois mecanismos. O primeiro 

compreende na “criação de cadeias causais de outros eventos interconectados que, uma vez em 
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ação, tendem a se manter independentemente do esforço original” (GIOVANNI; NOGUEIRA, 

2015, p. 663) (sequências reativas). Nesse sentido, “cada evento é ao mesmo tempo reação ao 

anterior e causa do subsequente” (GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015, p. 664), assim quanto mais 

cedo um fato acontece, maior o efeito potencial sobre os eventos futuros (GIOVANNI; 

NOGUEIRA, 2015). 

O segundo mecanismos é o processo de auto reforço (ou feedback positivo). Quatro 

seriam os elementos para explicar o auto reforço: 1) papel central da ação coletiva; 2) a alta 

densidade das instituições; 3) as possibilidades de usar a autoridade política para aumentar as 

assimetrias de poder; 4) a capacidade e a opacidade da política (PIERSON, 2004). 

Em relação ao primeiro ponto, a produção de bens coletivos é de difícil limitação 

àqueles que necessitam deles, possibilitando que indivíduos atuem como free-riders e criar 

condições à ação coletiva é a principal função da vida política (PIERSON, 2004). Dada a 

dependência política em “mecanismos de decisão coletiva apoiados pela autoridade, as próprias 

leis têm o caráter de bens públicos para aqueles que deles se beneficiam” 42 (PIERSON, 2004, 

p. 32, tradução nossa). Leis, nesse sentido, apresentam uma grande articulação de ofertas 

gerando diversos problemas de ação coletiva, o que torna a coordenação de ações necessária 

(PIERSON, 2004). 

A ação coletiva apresenta um papel central, pois ao mesmo tempo produz soluções e 

problemas. Ao disponibilizar inúmeros bens públicos às pessoas que necessitam deles, e com a 

possibilidade de criação de “aproveitadores”, as leis acabam sendo mecanismos de controle e 

ao mesmo tempo de ação coletiva para àqueles que são beneficiados. Assim, há necessidade de 

coordenação coletiva com base nas leis e para as leis, de modo a propiciar o fornecimento de 

bens públicos para que o público alvo receba os benefícios. 

A alta densidade das instituições (segundo ponto) advém do fato de que o processo 

político (politics), baseado na lei e sustentado pelo poder coercivo do Estado, demonstra aos 

atores o que deve ser feito e o que não pode ser feito, estabelecendo premiações e limites às 

atividades realizadas (PIERSON, 2004). 

Especialmente em sociedades modernas, a extensão dos acordos políticos molda a forma 

dos incentivos e recursos a serem utilizados pelos atores (PIERSON, 2004). Nesse sentido, em 

sociedades com contextos sociais complexos, novas instituições e o processo político (politics) 

tem um custo fixo alto com efeitos de aprendizagem, coordenação e adaptação às expectativas 

(PIERSON, 2004). 

 
42 “mechanisms of collective decision backed by autority, laws themselves have the character of public goods for 

those who benefit from them”. 
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Portanto, a alta densidade das instituições implica em uma indicação de como os atores 

devem se comportar no âmbito do processo político (politics). Bem como, traz diversos custos 

de alteração das próprias instituições ou criação de novas, ante as expectativas causadas pela 

imposição de modelos de comportamentos anteriormente. 

As possibilidades de usar a autoridade política para aumentar a assimetria de poder 

(terceiro ponto) é uma forma principal em ter um auto reforço na política. Ou seja, onde 

existirem certos atores com poder o suficiente para imporem regras aos demais, o emprego do 

poder será uma forma de auto reforço na política, tendo em vista que poderes sociais e políticos 

foram utilizados ao longo do tempo para a consolidação de vantagens políticas (PIERSON, 

2004). 

A capacidade e a opacidade da política (quarto ponto) advêm da dificuldade de que 

aprendizados possam ser adquiridos ao longo do tempo pela política. Ainda assim, 

entendimentos da vida política são suscetíveis à dependência da trajetória (path dependence) 

(PIERSON, 2004). Esta situação é mais aparente no nível individual do que de grupo, pois as 

identidades e interesses são aprendidas na interação e sustentadas por esta, na qual ideias são 

frequentemente compartilhadas com outros atores sociais o que cria uma linha de efeitos e 

expectativas adaptativas (PIERSON, 2004).  

 

O mesmo argumento pode ser aplicado, de forma contundente, às 

compreensões coletivas – de como o mundo funciona, o que deve ser 

valorizado, quais podem ser os interesses de um indivíduo e quem podem ser 

seus amigos e inimigos – em suma, às construções ideacionais coletivas que 

variam de paradigmas políticos a ideologias de pleno direito (...) as nascentes 

visões de mundo, quando atingem uma massa crítica, podem gerar um 

conjunto de instituições, organizações e atores produtores de cultura que 

facilitam enormemente a disseminação e reprodução da ideologia43 

(PIERSON, 2004, p. 39, tradução nossa). 

 

O aprendizado político é construído por meio da experiência, de acordo com a estrutura 

institucional, e repassado aos demais atores por meio de interações sociais, mantendo esse 

conhecimento na constante transmissão de informações. Portanto, para que um aprendizado 

político ocorra é essencial a sua prática pelos atores envolvidos, de modo a manter presente as 

experiências envolvidas. 

 
43 “The same argument can be applied with considerable force to collective understandings – of how the world 

Works, what is to be valued, what na individual’s interestes might be, and who that individual’s friends and 

enemies might be – in short, to collective ideational constructs ranging from policy paradigms to full-fledged 

ideologies (...) emerging wordviews, once they reach a critical mass, can generate a set of culture-producing 

institutions, organizations, and specialized actors that greatly facilitate the spread and reproduction of tha 

ideology”. 
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Isso é feito tanto individualmente como coletivamente. As ideias coletivas variam de 

paradigmas políticos a ideologias enraizadas, pois as nascentes visões de mundo, ao serem 

reproduzidas socialmente, produzem instituições, organizações e atores produtores dessas 

ideologias. 

Quanto à contribuição das instituições à determinadas situações políticas (IV). O 

neoinstitucionalismo histórico não compreende que as instituições são o único fator de 

influência da vida política (HALL; TAYLOR, 2003), pois instituições “restringem e refratam 

a política, mas nunca são a única causa de resultados”44 (STEINMO; THELEN, 1992, p. 13, 

tradução nossa). Nesse sentido, o neoinstitucionalismo não foca em apenas um fator particular 

(pluralismo: grupos de interesse; marxismo: classes), mas como essas variáveis estão ligadas 

perante uma instituição (STEINMO; THELEN; LONGSTRETH, 1992). Observa que existem 

outros fatores como os valores, os desenhos, os procedimentos, a cultura e busca interagir esses 

fatores para alcançar respostas, por exemplo, a como as instituições são construídas e a forma 

de relacionamento das pessoas com as instituições.  

Para compreender o SNE e a compatibilização dessa política com o Estado Federal, é 

necessário analisar os valores, os procedimentos – aspectos do neoinstitucionalismo histórico – 

e, principalmente, o desenho que esta política pública irá propiciar. A análise será incompleta 

se ocorrer apenas sobre os quesitos legais, haja vista que a letra da lei não permite compreender, 

muitas vezes, o real motivo pelo qual foi criada. 

Nesse sentido, o conceito de educação em disputa por grupos, as coalizões de defesa, as 

alterações legislativas, a compreensão de políticas públicas, sua relação com o Direito, Estado, 

Governo e Administração Pública, são essenciais para a efetiva compreensão da 

compatibilidade do desenho institucional de um SNE com o Estado Federal brasileiro e seu 

respectivo federalismo. 

O neoinstitucionalismo da escolha racional enfatiza o caráter instrumental e estratégico 

do comportamento (THÉRET, 2003), a partir da análise das escolhas realizadas pelos atores, 

considerados racionais, em condições ou situações de interdependência, ou seja, é o estudo das 

ações estratégicas de atores racionais (IMMERGUIT, 2006). 

Quatro são as propriedades comuns ligadas a esse enfoque: em primeiro, o emprego de 

características de pressupostos comportamentais (1), ao compreender que os indivíduos se 

comportam de forma utilitária para a maximizar a satisfação de suas preferências; em segundo, 

compreende que a vida política corresponde a uma série de dilemas de ação coletiva (2) (os 

 
44 “constrain and refract politics, but they are never the only cause of outcomes”. 
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indivíduos maximizam seus próprios interesses em detrimento da sociedade) e tais dilemas são 

produzidos, pois inexistem arranjos institucionais que favoreçam ao ator adotar determinados 

comportamentos preferíveis ao plano coletivo (HALL; TAYLOR, 2003). 

Terceiro, o neoinstitucionalismo da escolha racional enfatiza o papel das interações 

estratégicas na definição das ações políticas (3), fortemente influenciado pelas expectativas do 

próprio agente em relação a outros atores; quarto, parte da compreensão que as instituições são 

formadas por acordos voluntários entre os agentes interessados, beneficiando-os de forma a que 

a instituição sobreviva (HALL; TAYLOR, 2003).  

O neoinstitucionalismo sociológico surge na teoria das organizações. Parte do 

pressuposto de que os procedimentos adotados pelas instituições modernas não o foram por 

serem mais racionais, mas por serem práticas culturais (HALL; TAYLOR, 2003), passadas de 

geração em geração como atividades sociais corriqueiras, da mesma forma que as tradições são 

passadas. Para esta vertente os símbolos, esquemas cognitivos, modelos morais, padrões de 

significações guiam a ação humana (HALL; TAYLOR, 2003). 

Duas consequências desta situação: primeiro, coloca em perigo a distinção realizada na 

ciência política entre “explicações institucionais”, que consideram as instituições como regras 

e procedimentos instituídos pela organização, e “explicações culturais”, que remete à cultura, 

definida como um conjunto de atitudes, valores e abordagens comuns em face dos problemas; 

em segundo, redefine cultura como sinônimo de instituições (HALL; TAYLOR, 2003).  

Esta vertente concentra no modo como: 

 

As instituições influenciam o comportamento ao fornecer esquemas, 

categorias e modelos cognitivos que são indispensáveis à ação, mesmo 

porque, sem eles, seria impossível interpretar o mundo e o comportamento dos 

outros atores (...) Segue-se que as instituições influenciam não apenas os 

cálculos estratégicos dos indivíduos, como sustentam os teóricos da escolha 

racional, mas também suas preferências mais fundamentais. A identidade e a 

imagem de si dos atores sociais são elas mesmas vistas como sendo 

construídas a partir das formas, imagens e signos institucionais fornecidos 

pela vida social (HALL; TAYLOR, 2003, p. 210). 

 

Portanto, esta vertente está fortemente ligada à interpretação. A relação construída entre 

o indivíduo e a instituição é de um “raciocínio prático”, um processo cognitivo, no sentido de 

que ao estabelecer uma linha de ação, o ator utiliza os modelos institucionais disponíveis ao 

mesmo tempo que os confecciona (HALL; TAYLOR, 2003; THÉRET, 2003). São 

principalmente os cenários, as regras e as classificações que são o objeto principal desta vertente 

neoinstitucionalista (THÉRET, 2003). Assim, o indivíduo acaba sendo um objeto socialmente 
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construído que em “um universo de indivíduos ou de organizações em busca de definir ou de 

exprimir suas identidades conforme modos socialmente apropriados” (HALL; TAYLOR, 2003, 

p. 211). 

Essa vertente sustenta que as instituições adotam novas práticas institucionais por razões 

que tem menos a ver com o aumento de sua eficiência do que com o incremento de sua 

legitimidade social e adesão de novos adeptos (HALL; TAYLOR, 2003). “A questão 

fundamental, nessa ótica, é evidentemente a de saber o que confere “legitimidade” a certos 

arranjos institucionais antes do que a outros. Em última análise, essa questão conduz a uma 

reflexão sobre as fontes de autoridade cultural” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 212). 

A próxima seção abordará o desenho institucional, corrente que sofre forte influência 

das correntes neoinstiticonalistas e na qual é possível identificar o processo de elaboração de 

uma instituição de forma deliberada, bem como, a capacidade de determinação e influência 

desse desenho nos atores existentes, o mesmo processo que está ocorrendo com o SNE. 

 

2.3 Desenho Institucional 

 

Partindo de bases teóricas do neoinstitucionalismo, o desenho institucional aprofunda a 

análise para as decisões, a implementação e a execução de diversas ações objetivadas pelas 

instituições, de forma a minuciar o modo como as instituições e os atores interagem e as 

consequências advindas. 

Reforçando que o neoinstitucionalismo parte de uma maior autonomia das instituições 

políticas a partir do momento em que essas instituições não afetam apenas a sociedade, mas são 

afetadas também por esta. Essa interrelação do Estado com a sociedade estabelece relações 

entre diversos atores a partir do desenho das instituições. Nesse sentido, o desenho da instituição 

é primordial para compreender esse inter-relacionamento: 

 

A democracia política depende não somente da economia e das condições 

sociais, mas também do desenho das instituições políticas (grifo nosso). A 

agência burocrática, a comissão legislativa e as cortes de apelação são arenas 

para as forças sociais contraditórias, mas também são uma coleção de 

procedimentos e estruturas de operação-padrão que definem e defendem 

interesses (grifo nosso); elas são atores políticos em si (MARCH; OLSEN, 

2008, p. 127). 

 

Da mesma forma que instituições não são neutras, desenhos institucionais também não 

o são. As instituições, com base em interesses ou expectativas, tomam decisões que representam 
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mais do que simples espelhos das forças sociais. Assim o desenho molda como esses interesses 

e expectativas serão traduzidas no agir das instituições. A manutenção ou alteração desses 

desenhos, por meio da criação de políticas públicas ou alteração legislativa, pode organizar e 

desencadear divisões identitárias e sociais que de outro modo não apareciam ou permaneciam 

adormecidos (MARCH; OLSEN, 2008). 

Há um conjunto de pesquisadores (AVRITZER, 2008; CUNHA, 2014; FARIA; 

RIBERO, 2011; OLSEN, 2014) que estudam por meio da perspectiva institucional e do desenho 

as políticas públicas. Contudo, em que pese existir correlação com o tema, este não será o foco 

da apresentação, ante ao objeto da pesquisa consistir na compatibilização do desenho 

institucional do SNE com o Estado Federal brasileiro.  

O desenho é, primeiramente, um processo que procura dispor prescrições, 

organogramas, planos, com possíveis regras adaptativas para lidar com circunstâncias 

imprevistas (OLSEN, 2014). Em segundo lugar, pode ser utilizado como padrão ou plano 

detectável, imaginado, em uma estrutura institucional, sem qualquer referência ao seu processo 

de produção (OLSEN, 2014). Portanto, desenho prescreve como as instituições podem ser e 

como deveriam ser, conforme os propósitos humanos (OLSEN, 2014). 

Desenho significa intervenção intencional e deliberada que incide em estabelecer novos 

processos e estruturas institucionais, ou rearranjar os existentes, desse modo alcançando 

resultados e melhorias pretendidos. Isto é, desenho é entendido em termos de uma cadeia de 

efeitos do propósito humano para alcançar resultados desejados (OLSEN, 2014). 

Ellen Immerguit, ao analisar como a formulação de políticas públicas de saúde na 

França, Suíça e Suécia, observa que as instituições estabelecem diferentes regras do jogo para 

políticos e grupos de interesses que buscam emplacar suas políticas ou bloquear políticas 

contrárias aos seus interesses (IMMERGUIT, 1992): 

 

As regras de direito do desenho institucional fornecem vantagens processuais 

e impedimentos para a conversão do poder político em políticas concretas. De 

fato, regras decorrentes de resultados eleitorais e sistemas partidário mudam 

a maneira pela qual essas instituições formais trabalham na prática. Juntas, 

essas regras institucionais estabelecem lógicas distintas de tomada de decisão 

que definem os parâmetros para a ação executiva e a influência do grupo de 

interesse45 (IMMERGUIT, 1992, p. 59, tradução nossa). 

 

 
45 “De jure rules of institutional design provide procedural advantages and impediments for translating politicall 

power into concrete policies. De facto rules arising from electoral results and party systems change the ways in 

wich these formal institutions work in pratice. Together these institutional rules establish distinct logics of 

decision-making that set the parameters both for executive action and interest group influence”. 
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As normas jurídicas que formam o desenho institucional fornecem vantagens e 

impedimentos para converter o clamor político do momento em políticas públicas. O processo 

político (politics) muda a forma como as instituições trabalham na prática ao estabelecer novos 

desenhos, por meio de novas normas, estabelecendo novas lógicas e novos parâmetros para a 

tomada de decisão, implementação e execução de políticas públicas, o que influencia 

fortemente determinados grupos de interesses. 

Toda Administração Pública, de um Estado de Direito46, é um clássico caso. Conjunto 

de pessoas contratadas, diretamente ou por concurso público, com a incumbência de cumprir 

os afazeres estatais (direitos e obrigações), em muitos casos, acaba por ser insulada (protegida) 

dentro da Administração ou apresenta uma forte união identitária contra as mudanças 

institucionais, em especial de desenho e até mesmo de transparência de suas atividades, o que 

prejudica fortemente a imagem e o valor da coisa pública.  

A Constituição, com suas normas, e os resultados eleitorais impõe limites aos Governos 

em realizar reformas. Essas barreiras servem como instrumentos aos grupos de interesses que 

desejam a legislação, ou ao menos paralisar o processo até que suas demandas sejam aceitas; 

em consequência, as peculiaridades desses mecanismos institucionais mudam a configuração 

dos atores políticos relevantes e modificam também as regras implícitas das decisões em cada 

caso (IMMERGUIT, 1992). Ou seja, as instituições “estabelecem um contexto estratégico para 

as ações desses atores políticos que mudaram o resultado de conflitos politicos específicos”47 

(IMMERGUIT, 1992, p. 83, tradução nossa). 

Immerguit afirma que aqueles que fazem o desenho institucional não são 

necessariamente os mesmos indivíduos que participam do processo político (STEINMO; 

THELEN, 1992). As instituições, portanto, dizem o curso que as ações devem tomar para terem 

maior probabilidade de sucesso ou falha, ainda assim, não predeterminam as decisões dos atores 

políticos (IMMERGUIT, 1992). 

 

As instituições políticas podem ser pensadas como o quadro mais externo dos 

conflitos políticos. As instituições ajudam a definir os ermos desses conflitos, 

moldando o significado prático do poder político e fornecendo a base para o 

desenvolvimento das regras práticas da estratégia política. As instituições 

explicam muitos aspectos da vida (...). Mas os interesses, estratégias e recursos 

 
46 Estado que respeita as normas estabelecidas por grupos com legitimidade e competência para criar tais normas. 

No caso da grande maioria das democracias do mundo e, especificamente, no Brasil, o Poder Legislativo, com sua 

respectiva Administração Pública, tem a competência e legitimidade para tanto. Embora, em certos casos como a 

medida provisória, o Poder Executivo possa legislar, ainda subsiste ao Parlamento a decisão final sobre aprovação 

ou rejeição da medida. 
47 “established a strategic contexto for the actions of these political actors that changed the outcome of specific 

policy conflicts”. 
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dos atores políticos não podem explicar as instituições, então prefiro começar 

a pensar em política com as instituições. Mas nenhuma visão da política pode 

confiar exclusivamente em instituições, por um lado, ou interesses e atores, 

por outro; ambos os componentes são necessários para nossa compreensão do 

passado e para nosso papel como sujeitos de futuro (IMMERGUIT, 1992, p. 

85, tradução nossa)48. 

 

As pessoas disputam pelas instituições e pelos resultados políticos. As batalhas sobre as 

instituições são importantes porque os possíveis caminhos políticos podem seguir as escolhas 

institucionais, o que demonstra como a existência de determinadas estruturas institucionais 

moldam as futuras disputas políticas (STEINMO; THELEN, 1992).  

De todo modo, isso ajuda na compreensão do desenho institucional e nas mudanças 

perpetradas. A compreensão das transformações políticas das instituições requer o 

reconhecimento de que são inúmeras, “não necessariamente consistentes, intenções, que são 

intenções muitas vezes ambíguas, que são intenções que fazem parte de um sistema de valores, 

metas e atitudes que incorpora a intenção em uma estrutura de outras crenças e aspirações”49 

(MARCH; OLSEN apud STEINMO; THELEN, 1992, p. 22, tradução nossa). 

A escolha do desenho é a escolha dos caminhos possíveis na instituição. Nesse sentido, 

há um embate político feroz para possibilitar, manter ou impedir determinado desenho que 

beneficie atores específicos, pois as estruturas institucionais moldam as futuras disputas 

políticas. 

A criação de inúmeros conselhos de políticas públicas é um exemplo disso50. Há uma 

forte pretensão, por parte de diversos atores políticos, que o controle e a decisão final não fique 

somente a cargo do Poder Executivo, mas que os diversos grupos (sociedade de modo geral, 

movimentos sociais, representantes da sociedade civil, sindicatos, organizações não 

governamentais, fundações, entre outros) participem, de forma ativa51, por meio de fóruns, 

comitês e conselhos. 

 
48 “Political institutions can be thought of as the outermost frame for political conflicts. The institutions help to 

define the terms of these conflicts by shaping the practical meaning of political power and providing the basis for 

developing the rules of thumb of political strategy. The institutions explain many aspects of the life (...). But the 

interests, strategies, and resources of political actors cannot explain the institutions, so I prefer to start thinking 

about politics with the institutions. But no view of politics can rely exclusively on either institutions, on the one 

hand, or interests and actors, on the other; both components are necessary to our understandings of the past and 

to our role as the subjects of the future”. 
49 “not necessarily consistent, intentions, that intentions are often ambiguous, that intentions are part of a system 

of values, goals, and attitudes that embeds intention in a structure of other beliefs and aspirations”. 
50 Inclusive nas proposições de um Sistema Nacional de Educação. 
51 Não apenas opinando, mas proferindo decisões, fazendo parte das escolhas. 
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Assim, para além da estrutura, os canais (formais52 e informais53) que desenvolvem e 

veiculam informações tomam uma grande importância, pois serão estes que irão traduzir54 essas 

informações para os respectivos grupos de interesses55. 

 

Partidos políticos e políticos vinculam ideias, instituições políticas e políticas. 

As ideias são traduzidas para uma linguagem e bordões apropriados para a 

tomada de decisões políticas, um processo que geralmente resulta em 

metamorfose das noções originais. Partidos, grupos de interesse e políticos 

desempenham um papel crucial nessa "tradução"56 (KING, 1992, p. 242, 

tradução nossa). 

 

Nesse sentido, “arranjos institucionais, sem dúvida, estruturam a tomada de decisão”57 

(KING, 1992, p. 242, tradução nossa). Os desenhos institucionais ao estruturarem o processo 

de tomada de decisão política nas instituições, possibilitam o surgimento de canais (formais e 

informais), que irão traduzir o tema em discussão ou a decisão proferida para determinado 

grupo de interesse. A depender do conteúdo, se mais consoante ou não com as ideias, 

perspectivas e objetivos do grupo, este poderá utilizar do desenho para a defesa ou derrota desta 

discussão ou decisão. 

Aqui a ideologia58 ganha importância. Não basta apenas que os canais comuniquem aos 

seus respectivos grupos de interesses determinada discussão ou decisão tomada pela instituição. 

É necessário que, para que ocorra algum movimento no sentido de manutenção ou derrocada 

dessas ações institucionais, o grupo seja mobilizado de alguma maneira para que seus objetivos 

sejam implementados institucionalmente. A ideologia cumpre um forte papel nisto, pois a 

depender de sua profundidade, sai do campo do discurso e adentra o âmago do pensamento do 

indivíduo/grupo, tornando-se uma crença. 

 
52 Jornais, rádio, televisão, encontros, fóruns, congressos, conferências, entre outros. 
53 Internet, “youtubers”, “blogs", jornais, vídeos, encontros, debates, entre outros. 
54 Tornar “palatável” a determinado grupo. Uma notícia, mensagem, conversa, discurso, que possa ser “digerido”, 

assimilado, pelo público alvo, sem o quê a informação não terá o mesmo significado almejado. Traduzir 

compreende em formar um discurso que seja assimilado pelo grupo, conforme o objetivo estabelecido.  
55 Os canais, muitas vezes, já têm um público alvo, que constitui um grupo de interesses. 
56 “Political parties and politicians link ideas, political institutions, and policy. Ideas are translated into a language 

and slogans appropriate for political decision-making, a process that often results in metamorphosis of the original 

notions. Parties, interest groups, and politicians play a crucial role in this “translation.”.  
57 “Institutional arrangements undoubtedly structure decision-making”. 
58 Entendido aqui, no sentido fraco (Bobbio), como um conjunto de ideias que traduzem valores de determinados 

grupos. 
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Olsen estabelece alguns parâmetros a serem observados pelo desenho, com base em uma 

ordem democrática59. Indaga se o desenho é necessário (1), se é factível (2) e se é legítimo (3). 

Com base nesses questionamentos, formula alguns moderadores para uma criação facilitadora 

de desenhos institucionais (4). 

À indagação se o desenho é necessário (1), Olsen aponta que as instituições 

desenvolvem padrões de respostas, baseadas na experiência, para lidar com as constantes 

mudanças, realizado por meio de processos rotineiros de aprendizado e adaptação incremental, 

ou por meio de transformações radicais ou revolucionárias, caracterizadas por conflitos, crises 

e rupturas (OLSEN, 2014).  

Aprender, portanto, é algo essencial ao desenho institucional, tanto que o aprendizado 

imperfeito é pré-condição para a acumulação de tensões e conflitos, bem como, desenhos 

radicais e possíveis mudanças radicais ou rupturas (OLSEN, 2014). Nesse sentido, de modo a 

permitir o normal funcionamento das sociedades, especialmente as complexas, os desenhos 

institucionais tomam importância, tanto na criação, manutenção, extinção, como na análise. 

À indagação se o desenho é factível (2), Olsen esclarece que em políticas complexas e 

heterogêneas os desenhos radicais são improváveis e que o apoio a um desenho específico ou a 

uma política coerente não pode ser tomado como dado, pelo contrário, precisa ser criado da 

mesma forma que o apoio política necessita ser construído (OLSEN, 2014). Em democracias 

contemporâneas o Governo precisa convencer os cidadãos e os interesses organizados que o 

desenho é possível e desejável, de modo que a proposta apresentada é limitada por essas 

predileções estruturadas (OLSEN, 2014). 

É o caso da educação na sociedade brasileira. Conforme demonstrado anteriormente, há 

dois grupos principais que disputam a dianteira da educação nacional. Um grupo (liberal) 

voltado mais para a formação do indivíduo para o trabalho e o outro grupo (progressista) 

voltado mais para a preparação do indivíduo para o exercício de direitos e participação 

democrática. 

Portanto, qualquer proposta de Sistema Nacional de Educação, formulada pelo Governo, 

passará, de alguma forma, pelos membros desses grupos, normalmente profissionais da 

educação, que confrontam as propostas apresentadas com suas respectivas ideias, perspectivas 

e objetivos, de modo a apoiar ou derrubar a proposta60. 

 
59 Ressalva-se novamente que o objeto do trabalho não é a democracia, em que pese haver conexões com o tema. 

Esse ponto é importante, pois esmiúça inúmeras característica do desenho institucional que são utilizadas pelas 

organizações, inclusive o Estado Federal brasileiro e as propostas de SNE. 
60 Exemplo dos programas como “Future-se”, o protesto a escolha de reitores e a formulação da MP que 

regulamenta a eleição de dirigentes das instituições. 
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Com relação a legitimidade do desenho (3). A vida política, muitas vezes, funciona com 

práticas e regras relativamente estáveis, pois a institucionalização significa um lento processo 

de acumulação e modificação de práticas, regras e normas (OLSEN, 2014). Essa relativa 

calmaria decorre justamente desse processo de fornecer esse caráter institucional às práticas do 

processo político, que adquirem valor e são, muitas vezes, transformadas em regras formais – 

outras vezes, informais. 

As regras estabelecidas acabam por limitar o espaço para o desenho e o próprio desenho. 

A ordem e previsibilidade são tão essenciais quanto a adaptação e a mudança, ainda assim, em 

sociedades heterogêneas, como as atuais, grandes maiorias qualificadas são necessárias para 

que as mudanças ocorram (OLSEN, 2014).  

A estabilidade institucional acaba sendo necessária para o funcionamento da sociedade 

e as normas têm um importante papel nesse sentido, especialmente as constitucionais. 

 

As regras constitucionais, contudo, também criam um elemento dinâmico. 

Elas institucionalizam mudanças ordenadamente e reconciliam adaptabilidade 

e identidade e integridade institucional. As regras mantêm instituições que 

sobrevivem e florescem em face do ambiente em mudança (...). Portanto, elas 

reduzem o conflito e a oposição e legitimam o desenho.  

As regras constitutivas são mais ou menos permissivas em relação à mudança 

rápida e radical. Elas são fortemente ambíguas e constantes. As regras são 

abertas a interpretações concorrentes (OLSEN, 2014, p. 909-923). 

 

Importante destacar o ordenamento jurídico neste momento. As normas jurídicas nunca 

são apresentadas sozinhas, mas estão organizadas, em um contexto, com relações particulares 

entre si, denominado de ordenamento jurídico (BOBBIO, 1999; LUMIA, 2003). Este é uma 

estrutura que pressupõe um conjunto de elementos, que constitui uma totalidade (não um 

simples agregado), no qual cada um dos elementos condiciona os outros, fazendo com que as 

propriedades do sistema sejam modificadas a cada mudança apresentada em apenas uma das 

partes (LUMIA, 2003). 

A coerência e integridade dessa estrutura é algo essencial e hoje, devido à complexidade 

e às heterogeneidades presentes nas sociedades atuais, os tribunais, cada vez mais, são 

chamados a decidir casos difíceis. A jurisprudência dos tribunais tem tomado cada vez mais 

destaque, justamente para manter essa coerência e a integridade do sistema, ante a necessidade 

de resolver ou ao menos dar alguma resposta aos litígios difíceis. 

Na estrutura, não são levados em consideração nem os elementos que constituem o todo 

e nem o todo indeterminado, embora as leis que regulam as relações, são também as que 

regulam todo o sistema; em segundo, a estrutura é uma totalidade dinâmica e não um todo 
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estático, na qual as leis das relações regulam as transformações internas, o que mantém a 

coerência do sistema; terceiro, a estrutura possui, em si, capacidade de auto regulação (ou 

feedback), na qual a estrutura, por meio de antecipações e reações atua sobre os possíveis erros 

existentes (LUMIA, 2003).  

“Portanto, as estruturas são, em um certo sentido, sistemas fechados, o que não impede, 

todavia, que qualquer delas possa estar incluída como subestrutura em uma estrutura mais 

ampla” (LUMIA, 2003, p. 66). É o que por vezes acontece com algumas políticas públicas, por 

se verificar, complexas. Essas políticas que não tratam apenas da organização de uma atividade 

estatal, mas dizem respeito a recursos orçamentários, às decisões, aos procedimentos, à 

participação, entre outras questões, que precisam, a todo momento, ser avaliados para a 

continuidade da prestação dos serviços e alcance dos objetivos almejados. Seria o caso, por 

exemplo, das políticas públicas voltadas aos direitos sociais e metaindividuais como, saúde, 

educação, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, consumidor, entre outras. Nessa situação, uma 

subestrutura é criada para abarcar a dificuldade na prestação desses serviços. 

O ordenamento jurídico, desta forma, é uma estrutura em sentido técnico e apresenta as 

seguintes características. Primeiro (I), o conjunto de normas que constituem o ordenamento não 

formam um simples agregado, mas um sistema, o que implica na existência de regras de 

composição que estabelecem duas relações essenciais: a de coordenação, que objetiva manter 

a coerência do sistema quando da criação de novas normas; e a de subordinação na qual as 

normas do ordenamento estão dispostas verticalmente, numa relação de subordinação 

progressiva, onde uma norma extrai sua validade de outra de nível superior (BOBBIO, 1999; 

LUMIA, 2003).  

Na perspectiva de Hans Kelsen, a norma positiva mais elevada é a Constituição, que 

recebe sua validade da norma fundamental (norma posta, não pressuposta; pressuposto lógico-

transcendental do sistema inteiro) (LOSANO, 2010). Há uma delegação formal de validade de 

um grau a outro do ordenamento jurídico, e este modelo de sistema evoca a imagem de uma 

pirâmide normativa (LOSANO, 2010). 

A coordenação e subordinação das normas, normalmente, é feita no momento de 

criação. No início do processo legislativo federal, por exemplo, diversas são as comissões pelas 

quais um projeto de lei ou emenda à Constituição poderá passar, de modo a garantir essa 

coerência e integridades necessárias. Evidente que, em algumas situações, órgãos de controle 

como o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União, precisam verificar se a 

aplicação das normas está sendo realizada ou não, conforme o ordenamento jurídico. Além, do 
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próprio Poder Judiciário que obrigado, constitucionalmente, a verificar esta compatibilidade 

por meio do controle de constitucionalidade. 

O ordenamento jurídico não é um sistema estático (II), “mas um sistema dinâmico; isto 

é, não se exaure na sua dimensão sincrônica, mas comporta uma dimensão diacrônica” 

(LUMIA, 2003, p. 67). Isso permite que o ordenamento seja modificado, sem que sua essência 

o seja. Ao não transformar o todo de forma simultânea (sincrônica), isso permite que as partes 

sejam ajustadas ao longo do tempo (diacrônica). 

Da mesma forma, é dotado de capacidade de auto regulação (III), ao dispor de 

dispositivos para a própria conservação que acionam mecanismos coativos, em cadeia, de modo 

a propiciar e assegurar a eficácia (LUMIA, 2003). Um bom exemplo seria o controle de 

constitucionalidade, difuso e concentrado, que representam um forte controle da integridade e 

coerência do sistema. 

A quarta (IV) característica aponta que o ordenamento jurídico: 

 

apresenta-se como um sistema fechado, ou seja, um ordenamento normativo 

auto-suficiente, cuja validade não provém de outros sistemas normativos 

estranhos; e isso, todavia, não exclui que o próprio ordenamento jurídico possa 

ser considerado uma subestrutura mais ampla, tal como é o sistema social em 

seu conjunto (LUMIA, 2003, p. 67). 

 

O ordenamento jurídico, portanto, apresenta uma forte estabilidade institucional, 

qualidade criada pelas próprias características do ordenamento. As normas foram sendo criadas 

pelos acordos políticos que observaram a necessidade de institucionalizar determinado tema, 

ou a inevitabilidade de apresentar uma menor variação do conteúdo e da forma das normas 

existentes. 

Nesse sentido, há alguns acordos básicos que permitem a manutenção de determinadas 

normas existentes no plano constitucional ou infraconstitucional. As normas do art. 60, § 4º61, 

da Constituição de 1988, regras nas quais é proibida a sua abolição ou redução, apresentam um 

grande consenso de existência perante a sociedade, o processo político e os representantes. A 

discussão que ocorre é saber qual os limites (de criação, implementação, execução e defesa) 

dos institutos representados nessas normas. 

 
61 § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais (BRASIL, 1998). 
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Há, contudo, um amplo desacordo sobre questões de continuidade e mudança 

institucional. As principais ideologias discordam se as instituições (políticas, legais, 

econômicas, sociais e culturais) devem ser integradas ou separadas, quais devem ter um aspecto 

mais central ou serem mais poderosas; discordam quando, de que modo e a rapidez com que os 

Governos devem realizar mudanças nas instituições (OLSEN, 2014). 

 

As respostas refletem desacordos concernentes a como as instituições 

funcionam, como elas poderiam funcionar, qual o meio para funcionar bem 

(...). 

Políticas democráticas são “ordens mistas”. Elas funcionam à base de um 

equilíbrio entre instituições com diferentes preocupações, lógicas, históricas, 

dinâmicas e recursos. As principais ideologias e instituições das democracias 

têm se desenvolvido em interação, e com reações umas às outras (OLSEN, 

2014, p. 923). 

 

Os indivíduos, os grupos de interesses e coalizões de defesa tem suas próprias visões de 

mundo, conforme suas ideias, perspectivas e objetivos almejados. Em um sistema político que 

permita o embate de ideias e ao mesmo tempo o contínuo funcionamento das instituições, 

especificamente em uma Democracia, a disputa de visões de mundo é essencial para a criação 

e consolidação de instituições que sejam permanentes e ao mesmo tempo adaptativas. 

Com efeito, o equilíbrio entre as forças de poder nas democracias é essencial para a 

manutenção das instituições. Os desenhos institucionais precisam permitir que o conflito seja 

posto e que soluções aos problemas evidenciados pela disputa sejam alcançadas. Nesse sentido, 

o embate político é essencial para a manutenção das instituições, de modo a impedir que os 

radicalismos de visões opostas de mundo sejam apaziguados e um meio termo seja alcançado. 

O fato é que as instituições existentes “nunca serão capazes de se igualar às suas 

congêneres ideais usadas nas lutas retóricas. Isto tende a criar desapontamentos e legitima 

futuros (re)desenhos” (OLSEN, 2014, p. 952). As regras constitutivas (normas 

infraconstitucionais) delimitam quais desenhos serão considerados legítimos, em sociedades 

heterogêneas, estabilizando e legitimando comportamentos, formas de raciocínios, prestação de 

contas, distribuição de recursos (OLSEN, 2014).  

As regras constitutivas impedem desenhos, complicam ou retardam outros; não fazem 

o desenho impossível, mas criam rotinas e legitimam mudanças (OLSEN, 2014). As regras são 

“interpretadas, reinterpretadas e alteradas como parte do processo político, e o espaço viável 

para o desenho depende de qual permissivas e ambíguas são as regras” (OLSEN, 2014, p. 952-

966). 
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As normas constitucionais (regras constitucionais) estabilizam o processo político que 

ocorre preferencialmente nas normas infraconstitucionais (regras constitutivas), de mais fácil 

modificação. Essas são transformadas a todo momento, o que implica na modificação de 

desenhos estabelecidos. 

Nesse sentido, as normas constitucionais, por serem de mais difícil modificação, não 

deveriam descer às minúcias e especificar fortemente um desenho institucional, pois se descem 

ao aspecto instrumental, podem afetar a coerência com as demais normas constitucionais, 

criando lacunas ou antinomias jurídicas onde não deveriam existir. Por exemplo, é o caso do 

piso nacional de professores62, no qual foi retirada, por meio de decisão jurisprudencial, a 

prerrogativa dos entes federados estabeleceram o piso de seu funcionalismo. 

Isso ocorre corriqueiramente com as políticas públicas. Eleito novo Governo, altera as 

políticas públicas, o que implica na mudança da forma de agir da Administração Pública. Nesse 

sentido, a construção de um subsistema jurídico, que pudesse perfazer um desenho institucional, 

à parte das discussões do processo político, ou de dificultosa modificação (institucionalização 

na Constituição ou em leis complementares), seria, para alguns (BUCCI, 2013; SAVIANI, 

1999, 2000, 2010), essencial63.  

Um Sistema Nacional de Educação seria um bom exemplo desse tipo de desenho 

institucional ou arranjo institucional, ao perquirir afastar as decisões sobre a educação do 

processo político formal (presidências e legislaturas). Ocorre que, a política informal (dos 

bastidores) não seria afastada, pois, de alguma forma, em todo aparato burocrático, na 

Administração Pública, há um processo de disputa de interesses entre os próprios agentes 

burocráticos. Cria-se, no afã de retirar a educação das disputas políticas formais, uma espécie 

de insulamento burocrático dos agentes educacionais dentro de uma estrutura e que não deve 

resposta alguma à sociedade sobre sua legitimidade e seus atos. 

Olsen, desta forma, apresenta alguns facilitadores para a confecção do desenho ao 

questionar determinados assuntos (4): a. organização da atenção; b. desenho sem grandes 

 
62 Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008. 
63 Um exemplo seria a proposta de Fábio Comparato sobre um órgão planejador: propõe uma reforma da 

organização interna entre os poderes. Parte do pressuposto que, apesar de a Constituição atribuir ao estado a função 

de planejamento (art. 174), esta não soube organizar institucionalmente seu exercício (SAAD, 2015). Comparato 

aponta que os governantes se ocupam de problemas de curto prazo, conjunturais, relegando questões de longo 

prazo, e assim seria prejudicial a concentração em tais autoridades a realização de políticas públicas de longo 

prazo; fora a questão psicológica na qual um governo poderá julgar não conveniente a continuidade de uma 

determinada política pública realizada pelo antecessor (COMPARATO apud SAAD, 2015). Nesse sentido, “seria 

necessário a separação, em um órgão específico e autônomo, das funções de planejamento de longo prazo, o qual 

seria composto por profissionais com expertise técnica, devidamente indicados pelo Presidente da República, com 

aprovação do Congresso Nacional” (SAAD, 2015, p. 1390). 
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decisões; c. desenhos deontológicos (tentativa de assegurar uma forte ligação estre estrutura e 

o melhor desempenho) e d. para além do pior cenário.  

O ponto ‘a’ diz respeito à observância das oportunidades, como as janelas políticas, 

eventos formativos e pontos de ruptura histórica; o ponto ‘b’ compreende que importa mais ao 

desenho manter o processo de desenvolvimento ativo do que criar uma solução estável; o ponto 

‘c’ traz um debate sobre desenhos instrumentais e deontológicos (OLSEN, 2014). Em 

sociedades muito heterogêneas e conflituosas, os desenhos deontológicos podem ser a única 

solução possível, já que permitem resultados políticos substantivos diferentes, ao passo que o 

desenho instrumental está fortemente centrado em uma única solução possível (OLSEN, 2014). 

Com relação ao ponto ‘d’, Olsen parte do pressuposto de que desenhos institucionais 

são previstos para compensar a falta de virtude e de racionalidade humana, obrigando os 

indivíduos a agirem de modo a não prejudicar a sociedade (OLSEN, 2014). Assim, o desenho 

das instituições políticas precisa observar as características dos cidadãos, pois todas as 

instituições contribuem para formar a identidade individual e coletiva do indivíduo e não há 

garantias de que qualquer combinação arbitrária das instituições possa ajudar a criar 

determinado tipo de cidadão, especialmente, democráticos (OLSEN, 2014). 

O desenho institucional pode não garantir um tipo de comportamento esperado dos 

indivíduos, mas pode os induzir a ações específicas. Nesse sentido, Olsen aponta que para que 

um desenho seja parte significativa das transformações institucionais, os formuladores deverão 

focar mais no desenho de instituições de educação e socialização do que naqueles de 

implementação e formulação de políticas (OLSEN, 2014). 

Os desenhos não podem eliminar os conflitos, as atribulações, as diferenças de 

pensamentos, a formação de grupos, e demais interações políticas realizadas entre atores e 

instituições. Ocorre que são essencialmente instrumentos de guia da ação dos indivíduos no 

mundo político e jurídico.  

A criação de um desenho institucional de uma política pública permite predizer quais 

serão os objetivos formais e materiais atingidos, quais atores irão participar e de que parte do 

processo de formulação, implementação, execução e avaliação de políticas públicas eles irão 

envolver-se. Propicia também analisar o grau de influência desses atores, ou de determinado 

tipo de pensamento teórico, político e/ou ideológico.  

Evidente que não há certeza em predispor o futuro ao analisar um desenho, até porque 

os atores podem encontrar brechas interpretativas, de ação governamental e/ou de fiscalização 
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para tentarem impor suas próprias vontades e objetivos à determinadas instituições64. Ainda 

assim, é um forte instrumento que indica a forma de agir das instituições e dos atores, pois 

delimita o caminho a ser seguido, seja de forma mais profunda ou mais branda. 

O desenho institucional tem uma forte ligação teórica e metodológica com o Direito. É 

a partir deste que o primeiro toma forma, ao dispor os limites que este desenho poderá ter. O 

neoinstitucionalismo e o desenho institucional proporcionam um outro foco, que não somente 

o normativo, para a relação entre as políticas públicas e o Direito (SOUZA, 2013). 

Bucci talvez seja a estudiosa mais à frente nessa relação, no Brasil. Por meio da 

exploração de teorias institucionais de Maurice Haoriou e Santi Romano, busca justificar uma 

teoria jurídica que dê substrato à confecção de políticas públicas com ampla participação social, 

ou até mesmo, criadas pela própria sociedade e legitimadas ulteriormente pelo Estado. Ao 

mesmo tempo em que pretende criar uma teoria de análise das políticas públicas, por meio de 

um modelo descritivo (BUCCI, 2013). 

Parte do pressuposto de que as políticas públicas podem se apresentar como uma 

tecnologia jurídica governamental essencial à democracia e busca a partir disso compreender a 

reação entre a política e sua forma institucionalizada pelo Direito – a política pública (BUCCI, 

2013). Compreende que as políticas públicas são um programa de ação governamental 

(movimento da máquina pública, com competências, objetivos e meios, impulsionados pelo 

Governo) e que sua apresentação exterior é um arranjo institucional (BUCCI, 2013). 

O arranjo institucional está em um plano mesoinstitucional e pode ser compreendido 

como um “conjunto de iniciativas e medidas articulado por suportes e formas jurídicos 

diversos” (BUCCI, 2013, p. 553), ou “conjunto de elementos, iniciativas e normas que 

compõem o programa de ação governamental devidamente estruturado” (BUCCI, 2013, p. 

3804). 

Alguns dos fundamentos do modelo teórico desenvolvido por Bucci serão utilizados por 

teóricos da educação para a formulação da política pública do Sistema Nacional de Educação. 

O próprio sistema e as propostas apresentadas precisam ser melhor analisados para averiguar a 

compatibilidade com o Estado Federal brasileiro e o respectivo federalismo. 

 

  

 
64 Por exemplo, caso dos conselhos de educação das Universidades, que tem formulação paritária, mas na lei 

(LDB), há outra disposição. 
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3 ESTADO FEDERAL E FEDERALISMO 

 

A dificuldade em explicitar as diferenças e complementariedades entre Estado Federal 

e federalismo tem levado a vários autores a tratá-los como sinônimos. Porém, neste estudo, a 

compreensão teórica desenvolvida requer a diferenciação dos referidos institutos, pois é 

pressuposto que tem finalidades diferentes. 

De forma inicial, Estado Federal é um modelo que prevê a repartição territorial do poder 

político (BARACHO, 1982; GARCÍA-PELAYO, 1993; HORTA, 2000, 2010; SILVA, 2017; 

SILVEIRA, 2007; TEIXEIRA, 1991). Distribuição que tem o objetivo de colmatar os mais 

diversos interesses em um único território nacional, ou no interior de uma jurisdição 

subnacional.  Normalmente, essa distribuição de poder ocorre por meio de disposições sobre 

atribuições legislativas e executivas das atividades estatais. Ao passo que o federalismo não 

cuida da estrutura organizacional, mas representa um ideal político de inúmeros processos que 

ocorrem dentro dela (BARACHO, 1982; CROISAT, 1995; SILVEIRA, 2007), influenciado na 

criação, manutenção, ampliação e destruição de arranjos existentes. 

O Estado Federal traz alguns fundamentos necessários para a própria existência deste 

modelo. Alicerces que, caso não sejam bem compreendidos ou respeitados na formulação e 

implementação de políticas públicas, constroem projetos de ação que não estão de acordo com 

a Constituição, transfigurando a realidade político-jurídico pactuada e, consequentemente, a 

organização federativa.  

Quando da revisão bibliográfica do objeto da tese – o Sistema Nacional de Educação – 

percebeu-se a dificuldade na caracterização do Estado Federal e na elucidação de conceitos 

sobre o federalismo. Para contornar essa questão, este capítulo aborda inicialmente, as origens, 

os conceitos e os modelos federativos. Destaca em seguida, o que para alguns (BARACHO, 

1982; HORTA, 2000, 2010; SILVA, 2017) é o centro da teoria sobre o federalismo, a repartição 

constitucional de competências. E finaliza com a centralização e a descentralização, de modo a 

criar subsídios para o entendimento e diferenciação das relações intergovernamentais65 

(coordenação, cooperação e colaboração). 

  

  

 
65 Vide subseção 3.3.6 Relações intergovernamentais. 
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3.1 Conceito, modelos de Estado e Constituição 

 

Estado não é uma instituição fácil de conceituar. Inúmeras são as contribuições teóricas, 

dos mais diversos autores (Schmitt, Heller, Burdeau, entre outros), baseadas em inúmeras 

contraposições (idealistas e realistas; objetivistas e subjetivistas; atomistas ou nominalistas e 

organicistas ou relativistas; contratualista e institucionalista; normativistas e não normativistas, 

entre outras) (ACQUAVIVA, 1994; MIRANDA, 2007). 

O Estado é uma instituição histórica, fruto e criação das alterações humanas nos mais 

múltiplos contextos sociais, culturais, políticos e econômicos da sociedade. Compreende, 

portanto, na institucionalização do poder, seja mediante órgãos (instituições com faculdade de 

formação de vontade), seja pela organização da comunidade (conjunto de homens com duração 

indefinida em determinado lugar), mas principalmente pela existência sob o Direito66 – 

garantidor de segurança jurídica e da justiça (MIRANDA, 2007). Ou seja, o Estado é 

“comunidade e poder juridicamente organizados” (MIRANDA, 2007, p. 170). 

Esta instituição, além de histórica, também compreende uma existência política. Esta é 

manifestação da sociedade, ou seja, uma determinada forma de conceber o social em termos 

coletivos ao propor e prosseguir fins pluri-institucionais e fins gerais (MIRANDA, 2007). 

Nesse sentido, quanto maiores forem as interações entre a sociedade, com os mais diversos 

grupos, e o Estado, maior será o espaço para a existência política (MIRANDA, 2007). 

Assim, a “função de sentido do Estado, como a de todo fenômeno histórico, sempre está, 

certamente, referida a valores” (HELLER, 1968, p. 260). Esses valores são politicamente 

selecionados e a Constituição abarca essas escolhas, conforme os fins estabelecidos socialmente 

e o consenso alcançado, para a organização do Estado. 

Forma de Estado, portanto, é “o modo de o Estado dispor o seu poder em face de outros 

poderes de igual natureza (em termos de coordenação e subordinação) e quanto ao povo e ao 

território (que ficam sujeitos a um ou a mais de um poder político)” (MIRANDA, 2007, p. 298-

299). Nesse sentido, as formas de disposição poderão ser resumidas em: simples (ou unitários) 

e compostos (ou complexos). A forma simples condiz com o Estado Unitário; as formas 

compostas são as federações que correspondem: à União Pessoal, à União Real, às 

Confederações de Estado e ao Estado Federal (ACQUAVIVA, 1994). 

O Estado Unitário representa o poder político centralizado, com a possibilidade de 

descentralização ou desconcentração das atividades administrativas. A União Pessoal condiz a 

 
66 O Estado não é reduzido ao Direito, mas é objeto deste (MIRANDA, 2007; HELLER, 1968). 
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união, acidental e involuntária, de dois Estados por meio das leis de sucessão monárquica, ao 

passo que a União Real é a união consciente e voluntária de dois Estados em prol de objetivos 

comuns que não são especificamente do rei, mas de uma coisa (res), de um objetivo concreto 

qualquer (ACQUAVIVA, 1994). A Confederação corresponde a união de Estados soberanos 

que decidem, voluntariamente, realizar um ato de união, podendo, a qualquer momento, utilizar 

o direito de secessão (separação). O Estado Federal representa uma repartição territorial 

(descentralização) do poder político, implicando em uma imbricada rede de relações 

intergovernamentais entre os entes da Federação. 

Como o Estado moderno somente existe sob o Direito e a Constituição é o ápice do 

ordenamento jurídico, caberá a esta a delimitação dos objetivos, das funções e da organização 

daquela instituição. Carta Maior que compreende em um “conjunto de regras jurídicas 

definidoras das relações (ou da totalidade das relações) do poder político, do estatuto de 

governantes e de governados” (MIRANDA, 2007, p. 319), sendo afirmada pelo seu objeto e 

por sua função, como também pela força jurídica e pela forma (MIRANDA, 2007). 

Nesse sentido, a natureza, significação, características e funções irão variar conforme as 

correntes doutrinárias adotadas. Uma primeira concepção é a positiva, na qual a Constituição é 

compreendida como uma lei, definida pela forma, sem conteúdo axiológico, e com uma relação 

lógica de supra ordenação em relação às demais leis – o principal expoente desta corrente é 

Hans Kelsen (MIRANDA, 2007).  

O oposto a este entendimento é a sociológica. Para esta corrente, a Constituição é um 

“conjunto ou consequência dos mutáveis factores sociais que condicionam o exercício do 

poder” (MIRANDA, 2007, p. 341). Nesse sentido, a Carta Maior corresponde a apenas um 

“pedaço de papel” para Ferdinand Lassale, pois expressa as relações de poder dominantes em 

uma país (MIRANDA, 2007, p. 341). 

Konrad Hesse apresentou uma crítica contumaz à esta postura: a força normativa da 

Constituição. Este está condicionada pela realidade histórica, não podendo ser separada de seu 

tempo (HESSE, 1991). Assim, o elemento normativo ordena e conforma a realidade política e 

social, ou seja, as “possibilidades, mas também os limites da força normativa da Constituição 

resultam da correlação entre ser (Sein) e dever ser (Sollen)” (HESSE, 1991, p. 24). Nesse 

sentido, a intensidade da força normativa é uma questão de vontade de Constituição (HESSE, 

1991). 

A concepção marxista vê a Constituição como uma superestrutura jurídica de 

organização econômica, sendo um dos instrumentos da ideologia da classe dominante 
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(MIRANDA, 2007). Tal perspectiva é criticada por compreender o Direito e o Estado como 

mero instrumento de função econômica (BONAVIDES, 1999). 

A institucionalista entende a Carta Maior como expressão da organização social, seja de 

ideias duradouras, seja do ordenamento resultante das instituições, das forças e dos fins 

políticos (MIRANDA, 2007). Nesse sentido, o direito não é reduzido às normas (como 

defendido por Kelsen, concepção positiva), mas compreende também a entidade que a põe, ou 

seja, é organização, estrutura e posição da sociedade na qual é desenvolvido, sendo um 

fenômeno social (BUCCI, 2013). 

Outro entendimento é a decisionista de Carl Schmitt. A Constituição corresponde a uma 

decisão política fundamental, legitimada por força do poder constituinte, e sendo defendida pelo 

presidente – representante eleito do povo (MIRANDA, 2007; SCHMITT, 2007). 

Diferentemente, Kelsen (concepção positiva), compreende que o guarda da Constituição 

deveria ser realizado através do controle concentrado de constitucionalidade, realizado por um 

Tribunal Constitucional (FURLAN, 2010). 

A compreensão estruturalista vê a Carta Magna como expressão das estruturas sociais 

historicamente situadas, sendo a Carta Maior expressão do equilíbrio das relações políticas 

(MIRANDA, 2007). A Constituição é a constituição política da realidade social (BESTER, 

1999), ou seja, a “constituição de um Estado coincide com a sua organização enquanto esta 

significa a constituição produzida mediante atividade humana consciente e só ela” (HELLER, 

1968, p. 295).  

 

A constituição seria, pois, algo que tem, como forma, um complexo de normas 

(escritas ou costumeiras); como conteúdo, a conduta motivada pelas relações 

sociais (econômicas, políticas, religiosas etc.); como fim, a realização dos 

valores que apontam para o existir da comunidade; e, finalmente, como causa 

criadora e recriadora, o poder. Não pode ser compreendida e interpretada se 

não se tiver em mente essa estrutura, considerada como conexão de sentido, 

como é tudo aquilo que integra um conjunto de valores (SILVA, 2008, p. 36). 

 

A concepção de Constituição aqui adotada compreende três esferas: a social (Lassale), 

a política (Schmitt) e jurídica (Kelsen). A Constituição é criação da sociedade, representa as 

estruturas sociais historicamente situadas num equilíbrio de poder (Lassale), ao mesmo tempo 

em que corresponde a uma criação política, por meio do poder constituinte, devendo ser 

defendida pela sociedade, pelos governantes e pelo Estado (Schmitt).  

Contudo, o aspecto sociológico e político não pode ser consubstanciado sem o 

normativo, motivo pelo qual a institucionalização da Carta Maior pelo Direito corresponde a 
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uma condição de existência, legitimidade e aplicabilidade (Kelsen). O Estado será organizado 

e ordenado pela Lei Maior, ao mesmo tempo em que aquele será o seu principal aplicador, ou 

seja, a força normativa da Constituição será fornecida pela vontade de aplicação desta no mundo 

fático (Hesse), sendo esta situação política real renovada constantemente pelos atos de vontade 

humana (Heller) – constituição política da realidade social. 

O Estado compreende na comunidade (sociedade) e poder juridicamente organizados. 

Como é um fenômeno histórico referido à valores da sociedade, a forma de distribuição de 

poder é variada o que corresponde aos mais diversos modelos, dentre eles o Federal, cabendo 

ao Direito, especialmente, à Constituição, a organização do Estado.  

Importante trazer uma ressalva sobre a situação atual. Dado que a sociedade hodierna é 

extremamente complexa, pautada pela desordem, pela indeterminação e pela incerteza 

provocados pela radicalização do razão, pelo abalo do “mito do progresso”, pelo 

hiperindividualismo e pela “absolutização do eu”, provocando uma modificação da relação 

entre sociedade e Estado, este tende a ser marcado permanentemente pela incerteza, pela 

complexidade e pela indeterminação (elementos considerados estruturais do Estado 

contemporâneo) (CHEVALLIER, 2009). Questões a serem enfrentadas direta ou indiretamente 

pela Estado Federal e pelo federalismo. 

 

3.2 Introdução ao Estado Federal e ao federalismo 

  

O surgimento do Estado Federal no mundo contemporâneo ocorre com a Constituição 

de 1787 dos Estados Unidos da América (EUA) (FIORAVANTI, 2001; JELLINEK, 1970)67. 

Tal composição representa o surgimento do constitucionalismo moderno que, além da 

disposição da organização de um Estado e da existência de controles sobre os governantes, 

também reivindica a observância dos preceitos dispostos na Carta por meio de imposições 

legais e jurídicas (FIORAVANTI, 2001; JELLINEK, 1970). Caracteriza-se, portanto, na 

regulamentação da estrutura total de um Estado poder meio de um documento escrito 

(HELLER, 1968). 

 

a racionalização do conteúdo jurídico, a redução dos preceitos jurídicos 

positivos, (...) em alguns poucos princípios jurídicos materiais que se 

pretendem imutáveis, deriva do Direito Natural racional. Ambas as 

racionalizações, formal e material, do direito tiveram que intervir para gerar a 

crença na possibilidade de uma estrutura unitária de poder do Estado mediante 

 
67 De modo contrário, Elazar, para quem a Constituição surge do federalismo praticado à época por meio das 

instituições, da realidade política e do processo revolucionário (ELAZAR, 1991). 



92 
 

uma codificação sem lacunas das normas jurídicas fundamentais (HELLER, 

1968, p. 321). 

 

A Constituição dita “moderna” é uma construção jurídico-política que representa a 

mudança institucional do Estado para a era Contemporânea (de 1789 até os dias de hoje). A 

fixação do direito escrito foi necessária nos casos em que ocorreram mudanças repentinas nas 

relações de poder, ou seja, quando a tradição e a faculdade de dizer as normas pelo soberano 

passam a ser contestadas (HELLER, 1968). Nesse sentido, o Judiciário foi criado com a função 

de limitar o Executivo e o Legislativo ao proteger os direitos e o texto constitucional 

(SÁNCHEZ, 1998). 

A Constituição é de suma importância para o Estado Federal, pois representar o pacto 

federativo adstrito em normas (BARACHO, 1982; HORTA, 2000). Cláusulas que dispõem 

sobre a repartição do poder político dentro de um determinado território nacional (REVERBEL, 

2012). Distribuição que tem como eixo central a repartição de competências, porque evidencia 

como a organização institucional será realizada, a forma de repartição de recursos e de poder 

político e apresenta o processo político existente – o federalismo. 

 

3.2.1 Conceito e finalidade 

 

O Estado Federal é o modelo de Estado mais complexo que existe. Advém do fato de 

abarcar uma divisão territorial de poder político – que no mínimo representa a capacidade de 

administração e edição de leis próprias –, com inúmeras demandas de indivíduos, grupos, 

agentes, entes e da sociedade (local, regional e nacional). Portanto, necessário buscar aspectos 

comuns nas mais diversas definições existentes. 

Importante ressaltar que este trabalho compreende uma divisão entre o Estado Federal 

e o federalismo. De forma preliminar, o primeiro pode ser compreendido como o quadro 

institucional e normativo no qual o segundo está inserido. Este, por sua vez, representa o 

princípio (modelo) de organização política, que expressa o processo político, as barganhas 

existentes nas relações internas do Estado, com os respectivos entes, e entre este e a sociedade. 

Ainda assim, o conhecimento teórico sobre este modelo é complexo por algumas razões. 

Primeira, o federalismo é tratado ora como forma superior de governo, ora como doutrina, a 

depender dos autores; segunda, o federalismo enquanto sistema antecede sua teorização 

(SOUZA, 2008). Por ser um princípio de organização política, que varia conforme o contexto 

existente, sua teorização é consequência das práticas políticas realizadas. 
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A terceira razão é a interdisciplinaridade, na qual cria uma dependência de outros 

constructos teóricos (SOUZA, 2008), necessário ao entendimento completo dos institutos. A 

quarta situação é o caráter instável, mutante e experimental do arranjo federativo, sendo este 

um consenso entre os estudiosos, o que os fazem buscar respostas para as condições necessárias 

à estabilidade do sistema e à explicação de sua mutabilidade (SOUZA, 2008). Por estar presente 

em um determinado contexto, este modelo de Estado sofre todas as possíveis interferências 

existentes o que lhe compreende certo equilíbrio ao mesmo tempo que variável.  

A quinta é o pouco diálogo existente entre os teóricos (SOUZA, 2008), o que muitas 

vezes provoca confusões de conceito, com diversos entendimentos sobre as mais variadas 

características, nas ciências que estudam o tema: direito, ciência política, entre outras. Ainda 

assim, o conhecimento teórico sobre o tema é fundamental 

A par dessas razões sobre a complexidade do entendimento deste modelo de Estado, a 

seguir são apresentadas algumas teorias que tentam elucidar as referidas dificuldades. As 

primeiras teorias correspondem à definição de federalismo, ao passo que as últimas 

estabelecerão um conceito de Estado Federal. 

Diversas são as teorias sobre o federalismo. Uma primeira compreende o federalismo 

como descentralização das instituições políticas e das atividades econômicas, fortemente 

descentralizadas no interior do Estado, de modo a alcançar a eficiência do sistema (SOUZA, 

2008). Nesta linha, o que importa é a descentralização política e das atividades econômicas. Os 

seguidores desta linha teórica conferem pouca importância para o desenho constitucional, o que 

pode dificultar sua diferenciação de Estado Unitários (SOUZA, 2008). 

A segunda corrente compreende o federalismo como pacto. Ou seja, o princípio federal 

está preocupado com a combinação entre regras próprias e regras partilhadas (ELAZAR, 1991). 

O termo “federal” tem sua origem na palavra latim “feodus”, que vem do hebreu “brit” o que, 

por sua vez, significa “convenant” (ELAZAR, 1991), que traduz um pacto, convenção, 

convênio, ajuste. Assim, Elazar compreende o Estado Federal como um pacto entre aqueles que 

apresentam semelhanças. 

 

Em essência, um arranjo federativo é de parceria, estabelecida e 

regulamentada por um convênio, cujas relações internas refletem o tipo 

especial de partilha que deve prevalecer entre os parceiros, com base no 

reconhecimento mútuo da integridade de cada parceiro e na tentativa de 
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fomentar uma unidade especial entre eles68 (ELAZAR, 1991, p. 5, tradução 

nossa). 

 

Para este autor a essência do Estado Federal é a parceria estabelecida e regulada por um 

pacto. Acordo realizado entre agentes/parceiros, pessoas com a mesma capacidade jurídica, que 

visa ao estabelecimento de uma unidade especial entre eles, consubstanciada na Carta Maior e 

realizada no federalismo. Advoga, portanto, a descentralização das esferas de governo, não 

necessariamente política e econômica como a teoria anterior, de modo a alcançar um equilíbrio 

entre forças opostas (união e autonomia; centralização e descentralização; unidade e 

pluralidade) (SOUZA, 2008). 

Uma terceira corrente compreende a essencial associação entre federalismo e 

democracia. Segundo essa visão, “só nesse regime é possível haver garantias confiáveis e 

mecanismos institucionais que possam assegurar que as prerrogativas legislativas das unidades 

da federação serão respeitadas” (SOUZA, 2008, p. 32).  

Tal concepção está fortemente ligada a ideia de descentralização política que, sendo 

essencial no Estado Federal, fica atrelada como condição de existência ao sistema político 

democrático. Isto possibilita que a União não seja envolvida em assunto regionais e locais, 

aliviando a sobrecarga da burocracia federal e aumentando a presteza e eficácia da 

administração pública em todos os níveis ao aproximar o Estado do cidadão (ZIMMERMANN, 

1999).  

Diversas são as abordagens e as dificuldades que advêm da aproximação entre 

federalismo e democracia. A primeira diz respeito ao foco da análise, em que para alguns o 

estudo deve ser realizado sobre o desenho institucional da construção da democracia e do 

federalismo e para outros sobre como o federalismo funciona na prática (SOUZA, 2008).   

Outra seria a incorporação de elementos como a liberdade, a justiça, a auto-organização, 

diferente daquela que minimiza o federalismo constitucional e estabelece um federalismo “por 

permissão”, conforme a flexibilização dos papéis dos entes federativos (SOUZA, 2008). Uma 

quarta abordagem compreende que a estrutura constitucional, com observância do federalismo 

e da democracia, precisa observar as forças reais do sistema político, os sistemas de partidos 

nacionais, as práticas políticas e as estruturas de poder econômico de modo a compreender o 

 
68 “In essence, a federal arrangement is one of partnership, established and regulated by a covenant, whose internal 

relationships reflect the special kind of sharing that must prevail among the partners, based on a mutual recognition 

of the integrity of each partner and the attempt to foster a special unity among them”. 
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impacto das instituições federativas e a dinâmica política interna das Federações (SOUZA, 

2008). 

Uma quarta corrente compreende que exista diferenças entre Federações (Estados 

Federais)69 e federalismos. Este é “concebido como conceito de valor – o valor da diversidade 

–, e é esse valor que dá base às federações” (SOUZA, 2008, p. 34), sendo uma percepção 

ideológica70 do que deverá acontecer após a federalização (SOUZA, 2008).  

Compreende as ideias, os valores políticos de uma sociedade, as “concepções de mundo 

que expressam uma filosofia compreensiva da diversidade na unidade”71 (CROISAT, 1995, p. 

20, tradução nossa), sendo um meio institucionalizado de eliminação das atribulações naturais 

da convivência humana buscando, através de um ideal comum e com base na segurança, a 

instrumentalização do bem comum daquela sociedade (REVERBEL, 2012).  

Portanto, corresponde aos valores atribuídos às relações (políticas, econômicas, entre 

outras) existentes dentro da organização estatal e desta com a sociedade de modo a conformar 

o bem comum daquela sociedade. O federalismo nesse sentido é destinado a: “(a) propor uma 

visão de mundo capaz de definir objetivos e orientar o ativismo político; (b) moldar a 

organização de um regime político; e (c) criar o ‘cimento social’ de um grupo político particular 

ou classe social, ou de uma organização política completa”72 (LEPINE, 2016, p. 44, tradução 

nossa). 

Silveira (2007) reforça este entendimento ao compreender o federalismo como um 

processo política dinâmico voltado ao equilíbrio das forças políticas e a resolução de problemas 

comuns, alternando entre tendências centrípetas e centrífugas. Ou seja, o resultado do equilíbrio 

encontrado neste processo político irá pender para uma posição centralizadora ou 

descentralizadora, o que reforça a conexão com as relações intergovernamentais – dependentes 

da posição adotada. 

O federalismo, assim descrito, representa uma ampla forma de gradações possíveis de 

autonomia governamental dos entes subnacionais (SILVEIRA, 2007). 

 

Organizar juridicamente o federalismo (...) significa (...) regular o processo 

através do qual duas ordens de comunidades – central e periférica – possam 

coexistir harmonicamente e inclusive transformar-se, independentemente do 

 
69 Importante ressaltar que o termo Federação é sinônimo do termo Estado Federal, pois os dois representam o 

quadro institucional e normativo no qual o federalismo está inserido. 
70 Em sentido fraco, como valor e não como alienação (sentido forte). 
71 “concepciones del mundo que expressan <<una filosofia comprensiva de la diversidad en la unidad>>”. 
72 “(a) proposing a vision of the world abre to define goals and to orientate political activism; (b) shaping the 

organization of a political regime; and (c) creating the 'social ciment' of a particular group or social class, or of a 

whole polity”. 
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fenótipo organizatório eventualmente escolhido 

(federal/regional/autonómico) (SILVEIRA, 2007, p. 265). 

 

O federalismo, portanto, representa um princípio (modelo) de organização política que 

expressa um processo, baseado em valores, na qual duas comunidades (central e periférica) 

buscam o equilíbrio, entre as forças centrípetas e centrífugas, de modo a alcançar o bem comum 

(objetivo) estabelecido e garantir a unidade na diversidade. 

Este processo político compreende todas as formas de relacionamento existentes entre 

os entes do Estado e entre estes e a sociedade. Portanto, o conjunto de ideias que guiam o 

federalismo está baseado na forma como a política é realizada em determinada sociedade 

(PALÁCIOS, 2016). Nesse sentido, as barganhas políticas realizadas observam esses valores 

estabelecidos. 

O Estado Federal, portanto, é o quadro político e normativo no qual o federalismo está 

inserido. O primeiro representa a institucionalização do segundo, ocorrendo por meio das 

distintas organizações passíveis de incorporar diferentes autonomias, com um governo central, 

sob rigoroso controle constitucional (CROISAT, 1995). Nesse sentido, não existe Federação 

(Estado Federal) sem a ideia da unidade na diversidade guiada por uma Constituição 

(CROISAT, 1995). 

Para Silveira, o Estado Federal é um tipo de Estado composto. Denominação teórica que 

abarca os estados federais/regionais/autônomos, tendo em vista a referência a um modelo de 

Estado marcado pelo pluralismo decisório e a atenção a um compromisso de auxílio mútuo 

entre as pessoas que o compõem (denominado de compromisso constitucional de cooperação) 

(SILVEIRA, 2007). 

O Estado composto – de entes políticos cooperativamente conformados – está assentado 

em postulados da autonomia/participação e não nos postulados da autonomia/independência; o 

que livra este Estado do anacronismo do conceito de soberania73, tendo em vista que este 

conceito está passando por profundas modificações (SILVEIRA, 2007).  

García-Pelayo (1993), entende o Estado Federal como uma forma híbrida entre 

Confederação e Estado Unitário. Contrariando Elazar e a concepção contratualista de pacto, 

 
73 A soberania, tal qual entendida pelos filósofos dos séculos XVIII ao XX, não pode mais ser compreendida como 

a possibilidade de os Estados fazem o que os seus governantes desejarem. Este postulado já não tem mais tanta 

força como outrora, pois a soberania está bastante limitada pelos órgãos e organismos internacionais, relações 

internacionais de constrangimentos realizados por outros países e, em especial, a força econômica das grandes 

empresas multinacionais e transnacionais.  

Nesse sentido, o Estado deve voltar-se para dentro. Para Silveira, a força das disposições do Estado não está mais 

assentada na soberania, mas está solidificada no compromisso constitucional de cooperação, na participação 

conjunta dos entes para a consecução dos objetivos sociais e constitucionais. 
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este autor explica que: “A existência jurídica do Estado federal se expressa em uma constituição 

no sentido jurídico-político e não em um pacto”74 (GARCÍA-PELAYO, 1993, p. 231, tradução 

nossa). 

Portanto, o Estado Federal não é constituído por meio de um pacto, mas é fruto da 

formação jurídico-constitucional de determinado Estado. Formatação que estabelece os limites 

de ação do federalismo (processo político), conforme os princípios estabelecidos na 

Constituição. 

Kelsen entende que na Federação os Estados-membros não estão em uma relação de 

supra e subordinação, mas numa relação de coordenação e sendo subordinados a um terceiro 

(Estado/Federação/Estado Federal) que detém a qualidade de soberano (GARCÍA-PELAYO, 

1993). Assim, o Estado Federal é uma comunidade jurídica total que consiste na Federação 

(comunidade jurídica central) e nos Estados componentes (representantes das comunidades 

jurídicas locais) (KELSEN, 2005). A ordem jurídica total ou nacional, que constitui a 

comunidade jurídica total, é o Estado/Federação (KELSEN, 2005). 

De fato, Kelsen divide as jurisdições para melhor compreensão. Aponta que existem 

jurisdições internas periféricas e central, em que cada qual compreende um ente federativo. 

Estes, juntos, formam um terceiro que é o Estado Federal/Federação. Os primeiros detêm 

apenas autonomia (pessoa jurídica de direito público interno), ao passo que o último detém 

soberania e é pessoa jurídica de direito público internacional. 

Kelsen inova ao não mais considerar o papel da soberania como algo essencial para 

caracterizar este modelo. Compreende que há apenas uma soberania, com uma esfera jurídica 

maior (num território maior), e que existem outras esferas jurídicas menores – não detentoras 

de soberania –, dentro desta esfera jurídica maior – com o território maior subdividido em outros 

territórios menores. 

Nesse sentido, Le Fur, seguido por Baracho: 

 

O Estado federal é um Estado que reúne em si mesmo o duplo caráter de 

Estado e de federação de coletividades públicas de uma forma particular; de 

forma recente refere-se tanto a natureza de uma província autônoma quanto a 

de um cidadão de uma república; elas são distintas de outras comunidades não 

soberanas na medida em que a chamou para tomar parte na formação da 

vontade do Estado, contribuindo assim para a própria substância da soberania 

 
74 “La existencia jurídica del Estado federal se expresa en una constitución en sentido jurídico-político y no en un 

pacto”.  
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federal75 (LOUIS LE FUR, 1896 apud BRACHO, 1982, p. 47, tradução 

nossa). 

 

Baracho (1982) argumenta, na esteira das razões apresentadas, que o Estado Federal é 

uma forma de distribuição de competências em benefício da comunidade. Teixeira conceitua o 

Estado Federal, com a mesma concepção de distribuição de competências, apresentando a 

importância do ordenamento jurídico: 

 

podemos conceituar  o Estado federal, ou a forma federativa de governo, como 

aquela em que, num mesmo território, e sobre as mesmas pessoas, coexistem, 

simultânea e harmonicamente, pelo menos duas categorias de ordenamentos 

jurídicos – o central e os regionais – e pelo menos duas categorias de governo 

– o central e os regionais – cujos poderes são distribuídos e assegurados por 

uma Constituição rígida (TEIXEIRA, 1991, p. 618). 

 

Para Teixeira, como para Kelsen, a distinção do Estado Federal de outros modelos é a 

presença de vários ordenamentos jurídicos internos de categorias distintas – central e regional 

–, em um mesmo território soberano, em que os poderes e competências são assegurados por 

uma Constituição rígida76. A expressão deste modelo de Estado é a pluralidade de ordenamentos 

jurídicos em um mesmo território nacional. 

De forma resumida, o federalismo compreende o princípio (modelo) de organização 

política que expressa um processo, baseado em valores, no qual as comunidades do centro e da 

periferia buscam o equilíbrio de suas relações (entre forças centrípetas e centrífugas), de modo 

a alcançar o bem comum (objetivo) estabelecido constitucionalmente e garantir a diversidade 

na unidade. 

O Estado Federal representa o quando institucional e normativo no qual o federalismo 

é desenvolvimento. Apresenta uma formação jurídico-constitucional, com repartição de 

poderes e capacidades (autonomia e competências), na qual as diversas jurisdições existentes 

detêm o compromisso de auxílio mútuo (princípio da lealdade federativa (Bundestreue) ou 

dever constitucional de cooperação) em prol dos objetivos estabelecidos constitucionalmente. 

 
75 “L’Etat federaI est un Etat qui reunit en lui de double caractere d'Etat e de federation de collectivites publiques 

d’une nature particuliere; ces dernieres tiennent à la fois de la nature de la province autonome et celle du citoyen 

d'une republique; elles se distinguent des autres collectivités non souveraines en ce qu'elles son appelées à prendre 

part à la formation de la volonté de l'État, participant ainsi à la substance même de la souverainetê fédérale”. 
76 A Constituição rígida é um tipo de Constituição que apresenta um processo legislativo especial/dificultoso de 

reforma, mais complexo do que àqueles correspondentes às leis infraconstitucionais, com quórum maior, 

procedimento diverso e limitações materiais (BARROSO, 1999) – que correspondem ao conteúdo da Constituição, 

tais quais, os princípios, objetivos, valores, direitos fundamentais, dentre outros. 
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O importante de conceber esta diferenciação reside na possibilidade de melhor 

compreensão sobre a dinâmica existente neste modelo (BURGESS, 2006): 

 

E ao fazê-lo, isto tem a capacidade conceitual de abrir o assunto ao fixar nossa 

atenção sobre a dinâmica essencial, mudando a relação entre o federalismo, 

como uma força motriz multidimensional, e a Federação como sua contraparte 

institucional, estrutural e sistêmica. Eles são, em poucas palavras, dois lados 

da mesma moeda, como King descreveu em sua notável observação que ‘pode 

haver federalismo sem federação’, mas não pode haver ‘nenhuma federação 

sem alguma variedade correspondente de federalismo’77 (BURGESS, 2006, 

p. 47, tradução nossa). 

 

Esta teoria enfatiza o entendimento da economia política de um Estado Federal, ou seja, 

os interesses dos atores políticos e econômicos, na qual estas variáveis são sobrepostas a outras 

manifestações territoriais do federalismo (SOUZA, 2008). Isto permite compreender que 

interesses, valores e negociações prevalecem quando ocorrem mudanças nas Federações, sendo 

este um dos aspectos mais difíceis para explicar e compreender o funcionamento modelo 

Federal de Estado para além de aspectos legais e formais (SOUZA, 2008). 

 

Em síntese, as federações são diferentes e passíveis de mudanças porque os 

interesses que as compõem (o federalismo) também são diferentes e mutantes.  

Vale ressaltar que o entendimento do federalismo como ideologia política (...) 

significa (...) o entendimento de que valores refletem interesses (...) Cada 

federalismo, e também cada federação, incorpora um número variado de 

atributos econômicos, políticos e socioculturais que se inter-relacionam para 

produzirem padrões complexos de interesses e identidades (SOUZA, 2008, p. 

35). 

 

A diferenciação permite melhor compreender a influência das instituições federais sobre 

as políticas públicas. Permite estabelecer não só o complexo normativo de um lado, como as 

barganhas produzidas para a construção de um determinado desenho institucional de políticas 

públicas que acomodem determinado interesse disponível. 

Foram apresentadas algumas das principais teorias sobre o Estado Federal e o 

federalismo. Nas próximas subseções serão explorados os diversos modelos criados e existentes 

para acompanhar o processo de organização do Estado, e as características (fundamentos 

qualificativos do Estado Federal e do federalismo). 

 
77 “And in so doing it has the conceptual capacity to open up the subject by riveting our attention upon the 

essentially dynamic, changing relationship between federalism as a multidimensional driving force and federation 

as its institutional, structural and systemic counterpart. They are, in a nutshell, two sides of the same coin, as King 

noted in his memorable observation that ‘there may be federalism without federation’, but there can be ‘no 

federation without some matching variety of federalism’”. 



100 
 

 

3.2.2 Modelos (tipos) de federalismo  

 

A instituição Estado é uma construção que decorre do contexto sócio-político-

econômico-cultural de uma determinada sociedade no tempo. Tendo em vista que o Estado 

Federal (modelo de organização estatal) comporta uma repartição territorial de poder e, por 

meio das regras e ideais existentes permite e cria um determinado processo político, variadas 

são as formas (modelos) de dispor sobre o princípio de organização política – o federalismo. 

Importante observar que uma questão é a estrutura, representada pelo Estado Federal. 

Outro ponto é a barganha, que ocorre dentro deste esqueleto. Desta forma, o desenho 

constitucional de um Estado Federal precisa sempre articular duas ordens de tendências 

contraditórias e de difícil conciliação: uma à unidade e outra à diversidade (GARCÍA-

PELAYO, 1993). De modo a acordar estas duas intenções, a doutrina e a prática criaram vários 

modelos para acompanhar o processo de organização dos Estados (GARCÍA-PELAYO, 1993). 

Um primeiro modelo compreende o federalismo como simétrico e assimétrico e parte 

do critério de autonomia. O federalismo simétrico compreende na atribuição pela Constituição, 

entre os mesmos entes, de igual grau de poderes, encargos e competências formais aos Estados 

– por exemplo, Estados Unidos e Brasil (REVERBEL, 2012). O federalismo assimétrico 

corresponde a desigual atribuição de poderes, encargos e competências formais, pela 

Constituição, aos entes da Federação – por exemplo, Canadá e Índia (REVERBEL, 2012). 

Um Estado totalmente simétrico não existe. A “assimetria é uma característica básica 

do regime federal” (ANTUNES, 2015, p. 21). Muitas são as diferenças sociais, econômicas e 

políticas entre os Estados nacionais e dentro dos próprios Estados. Nesse sentido, cada vez mais 

a assimetria, ou diferença de poderes fornecidas aos entes, é utilizada pelas federações, de modo 

a corrigir as desigualdades materiais existentes (REVERBEL, 2012), mesmo que ao preço da 

diminuição da igualdade formal na Federação. 

O Brasil não adota assimetria federal, ou seja, não dispõe de competências e encargos 

diferenciados entre Estados em si e Municípios em si, ao menos nas disposições formais da 

Constituição. Contudo, grandes são as diferenças existentes na Federação brasileira, em 

especial no que se refere a capacidade econômica, financeira e políticas dos entes da Federação 

em obter recursos para a consecução de suas competências constitucionais, além das diferenças 

sociais e culturais existentes. Ou seja, “o Brasil adotou um modelo de federalismo simétrico em 

uma federação assimétrica” (SOUZA, 2005, p. 111). 
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Os constituintes da Carta de 1988 já atentavam para a disparidades existente entre as 

regiões do país. Nesse sentido, atribuíram a Constituição os objetivos fundamentais do art. 3º 

que visam a uma sociedade justa, fraterna, que apresente desenvolvimento socioeconômico 

nacional, promovendo o bem-estar de todos, sem qualquer tipo de discriminação e também, em 

específico, erradicando a pobreza, a marginalização e reduzindo a desigualdade social e 

regional existente no país. 

Um segundo modelo, conforme o critério da centralização e descentralização, 

corresponde ao federalismo centrípeto e centrífugo. No federalismo centrípeto há concentração 

de poderes, encargos e competências na União, ao passo que no federalismo centrífugo, tal 

concentração ocorre nos entes periféricos, especificamente, nos Estados (HORTA, 1985/1986, 

2010; REVERBEL, 2012). O Brasil corresponde ao primeiro modelo, tendo em vista uma maior 

concentração de poderes na União. 

O terceiro modelo diz respeito ao federalismo por agregação e por segregação. O 

primeiro compreende na união de Estados soberanos que assim decidem fazer (por exemplo, 

Estados Unidos da América); ao passo que o segundo reside na decisão de separação de Estados, 

já aglutinados, por meio instrumentos legais (por exemplo, Brasil) (REVERBEL, 2012). 

O quarto modelo é o federalismo de três níveis, categorização que observa a quantidade 

dos entes. Este modelo de federalismo aceita o município ou o poder local como ente 

federado78, sendo um nível legítimo de poder político (ANTUNES, 2015). A Constituição de 

1988 concebeu o Município como ente federado, tendo em vista o reconhecimento histórico da 

importância das relações locais de poder e com o objetivo de proteção em face das interferências 

políticas do Estado-Membro, atribuiu autonomia federativa – autoadministração e auto 

legislação (HORTA, 2010). 

O quinto modelo do federalismo tem foco na repartição de competências e nas relações 

intergovernamentais perpetradas pelos entes da Federação. Duas são as modalidades: dual ou 

competitivo e cooperativo ou de equilíbrio. No federalismo dual, de matriz norte-americana, há 

a preservação de uma área delimitada de poder aos Estados em relação ao ente central, o que 

proporciona maior autonomia e uma dualidade de competências entre o centro e a periferia 

(REVERBEL, 2012). Neste modelo há uma intensa competição e uma aguda independência 

dos Estados-membros, com repartição rígida de competências, de modo que cada um exerça 

sua respectiva autonomia de forma contundente (ANTUNES, 2015; CABRAL, 2013). 

 
78 Parte da doutrina, contudo, não considera os Municípios como entes federados, pois, não é atribuição de 

autonomia que caracteriza um ente como federal, bem como, é a união de Estados-membros e não de Municípios 

que formam uma Federação (SILVA, 2017). 
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O federalismo cooperativo está baseado na inter-relação de instâncias de poder e na sua 

correspondente colaboração (REVERBEL, 2012). Neste modelo, há preponderância de 

mecanismos institucionais que possibilitam a aproximação, a cooperação, o auxílio entre os 

entes (REVERBEL, 2012), de modo que não há uma separação rígida entre os entes 

(ANTUNES, 2015).  

Os diversos níveis federais têm responsabilidade compartilhada ou sobreposta, sendo 

tratados como parceiros na Federação, de modo a alcançar objetivos politicamente 

estabelecidos que antes, individualmente e sem auxílio, não poderiam concretizar79. A ideia 

inerente neste modelo é que as ações dos entes, sobre uma mesma competência, sejam 

realizadas em conjunto, de forma a resguardar recursos (político, econômicos, financeiros), 

compartilhando-os e coordenando-os, conforme objetivos previamente estabelecidos em 

acordos realizados.  

Importante ressaltar que parte da doutrina compreende que o federalismo cooperativo 

corresponde a uma tendência centralizadora em resposta aos desafios do início do século XX, 

inspirado pela Constituição de Weimar (ANTUNES, 2015). Não raro, as Constituições utilizam 

formas gerais e ambíguas que, por meio da interpretação jurisprudencial, conduzem a um 

modelo de Federação centrípeto (centralizador) (ANTUNES, 2015). 

O modelo cooperativo de federalismo no Brasil80 está disposto, em especial, no art. 23 

da Constituição, que elenca as denominadas competências comuns, bem como, na existência 

de outros instrumentos como as regiões metropolitanas (art. 25, § 3º) e os contratos de 

convênios e consórcios (art. 241) celebrados entre os entes da Federação. Contudo, existem 

muitas barreiras para a aplicação deste modelo como, por exemplo, a ausência de vontade 

política para cooperar (CAGNONE, 2008), a carência de um ideal normativo (ou princípio ou 

valores federais) a ser seguido pelos órgãos de fomento e de controle e, em especial, pela falta 

de instrumentos e órgãos de cooperação. 

Importante destacar que existem outras formas de Estados que realizam contundentes 

aproximações com o modelo Federal e o respectivo federalismo. São os Estados Unitários 

descentralizados como, por exemplo, a Itália (regionalismo), e a Espanha (autonômico). Nestes 

o centro fornece poderes políticos, administrativos e financeiros às diversas comunidades 

culturais, étnicas e históricas, de modo a compensar natural concentração de poder existente 

 
79 Importante destacar que o exercício conjunto de atribuições não pode resultar em imbróglio de atividades 

estatais. Pelo contrário, deve ser o mais organizado possível. 
80 Considerado, por alguns autores (ALMEIDA, 1991), influência do federalismo alemão da Carta de Boon de 

1949. Mesmo assim, já existiam demonstrações conjuntas dos entes subnacionais, em Estados Federados, para 

atingir determinados objetivos com base na coordenação da União (SCHWARTZ, 1984). 
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neste modelo estatal, assegurando sua respectiva sobrevivência (ANTUNES, 2015; SILVEIRA, 

2007). Contudo, em eventual desacordo ou infringência de normas estabelecidas, a qualquer 

momento, o centro pode retomar o controle sobre a região autônoma (PRESSE, 2017). 

Apresentados os mais usuais modelos de federalismo e correlatos, cumpre destacar 

alguns pontos fundamentais que qualificam o Estado Federal como tal. Características que não 

são únicas a este modelo de organização estatal, mas quando observados de forma conjunta o 

qualifica assim. 

 

3.2.3 Características (fundamentos qualificativos do Estado Federal e do federalismo) 

 

Para a doutrina (ALMEIDA, 1991; BARACHO, 1982; ELAZAR, 1991; GARCÍA-

PELAYO, 1993; HORTA, 2010; TEIXEIRA, 1991), as principais características do Estado 

Federal são: 1) Constituição escrita; 2) soberania do Estado central, com autonomia 

(autoadministração/auto-organização e auto legislação) dos demais entes; 3) distribuição de 

poderes entre os entes, especificamente, repartição de competências; 4) centralização e 

descentralização; 5) igualdade entre as coletividades que participam da Federação; 6) 

participação dos Estados na formação da vontade nacional; 7) supremacia da Constituição; 8) 

controle de constitucionalidade. 

A Constituição escrita (1) adquire significativa importância por ser indispensável neste 

modelo. O Estado Federal é criação jurídico-política institucionalizada por uma Constituição 

(SILVA, 2017). Nela estão os objetivos, direitos e obrigações dos entes, com a distribuição de 

poderes e as disposições sobre o controle de constitucionalidade a ser exercido pelo Tribunal 

Constitucional. 

Está estabelecida também a forma e o grau da centralização e a descentralização política, 

administrativa e financeira. Isto implica, fortemente, nas regras do processo político existente 

e no modo como este será realizado, sendo inclusive estimulado a alcançar determinados 

objetivos com a presença ou ausência de instrumentos. 

A Constituição escrita, portanto, demonstra a existência de um estatuto comum entre os 

entes subnacionais, que dispõe um sistema de direitos e deveres frente à Federação (GARCÍA-

PELAYO, 1993). Os princípios e as motivações fundamentais estabelecidas na Carta permitem 

a convivência no Estado Federal, pois permite que haja uma conjuntura política que transcenda 

a esfera jurisdicional dos Estados-membros (GARCÍA-PELAYO, 1993).  

Este pacto (quadro político) não pode ser facilmente alterado. A Constituição deve ser 

rígida, com um processo de modificação dificultoso e especial, de modo a não permitir que as 
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disposições normativas sejam modificadas facilmente por meio de processo legislativo 

simplificado (CABRAL, 2013; TEIXEIRA, 1991). Nesse sentido, a Carta de 1988 estabelece 

um procedimento dificultoso e especial (art. 60, § 2º) e limites à modificação dos fundamentos 

e das normas existentes (art. 60, § 4º). 

A segunda característica compreende na existência da soberania do Estado Federal com 

a autonomia dos entes da Federação (2). A Federação constitui a união das parcelas autônomas 

dentro de um território. Assim, os Estados-membros não são nacionais, não detém soberania 

(HORTA, 2010; SILVA, 2017; TEIXEIRA, 1991), mas são, assim como a União81 e os 

Municípios, pessoas jurídicas de Direito Público interno, possuidoras de autonomia (HORTA, 

2010; SILVA, 2017).  

O Estado Federal “é o todo, dotado de personalidade jurídica de Direito Público 

internacional” (SILVA, 2017, p. 102), detentor de soberania. Esta é a capacidade suprema de 

autodeterminação – a possibilidade de determinar a si mesma o objeto de sua regulamentação, 

as próprias competências e as de outros grupos (TEIXEIRA, 1991). É o atributo do poder do 

Estado que o torna independente (órgãos com capacidade de decidir em última instância), no 

plano interno, e interdependente, no plano externo (cada um mantém com os demais uma 

relação de igualdade) (ACQUAVIVA, 1994). “O poder soberano é um elemento essencial do 

Estado. Não há Estado sem poder soberano” (ACQUAVIVA, 1994, p. 41). 

Este modelo estatal também é “caracterizado pela união de coletividades públicas 

dotadas de autonomia político-constitucional, autonomia federativa” (SILVA, 2017, p. 101). 

Dado que a soberania é fornecida à Federação e a autonomia aos entes, inexiste o direito de 

secessão (possibilidade de desmembramento da união) (MIRANDA, 2007). 

A palavra autonomia provém, etimologicamente, da palavra nómos que compreende na 

edição de normas próprias (HORTA, 1964). Nesse sentido, autonomia compreende a 

“capacidade para expedir as normas que organizam, preenchem e desenvolvem o ordenamento 

jurídico dos entes públicos” (HORTA, 1964, p. 17). Tal faculdade varia na forma e no alcance 

a depender da estrutura e peculiaridades da ordem jurídica (HORTA, 1964).  

Esta autonomia, portanto, é política. Contudo, também pode ser administrativa, pois 

toda capacidade de editar normas compreende quase que necessariamente em uma faculdade 

de ação, de planejamento, de administração. Nesse sentido, a autonomia federativa necessita de 

dois elementos básicos: existência de órgãos governamentais próprios (governo próprio), não 

subordinados à esfera federal; e titularidade de um mínimo de competências exclusivas de cada 

 
81 Importante destacar que é a União o ente responsável pelo exercício desta soberania no plano externo, 

internamente continua sendo uma pessoa jurídica de Direito Público interno. 
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ente (SILVA, 2017). Repartição de competências que permite uma esfera de ação dentro da 

própria autonomia e impõe um limite às ingerências do poder central nos conteúdos 

disponibilizados aos entes subnacionais. 

A autonomia, juntamente com a repartição de competências, são as principais 

características definidores do modelo federal de Estado82. Em que pese hoje já existirem Estado 

Unitários, Autônomos e Regionais, que conferem autonomia política, integral ou parcial, às 

comunidades autônomas ou regiões (exemplo, da Espanha e Itália, respectivamente), no Estado 

Federal, esta autonomia é sempre plena por natureza, distribuída de forma homogênea entre os 

entes da Federação (MIRANDA, 2007). 

A distribuição de poderes, repartição de competências, entre os entes federais (3) 

depende da natureza e da construção histórica da Federação (SILVA, 2017). Esta abarca um 

processo político que muda constantemente a depender do contexto social, político e econômico 

no qual está inserido. Nesse sentido, o federalismo (processo político/princípio de organização 

política) influencia a Federação (modelo de organização estatal), e esta, influi naquele, sendo, 

pois, um caminho de mão dupla no qual os dois institutos estão sempre em constante 

interdependência de ações. 

Importante destacar que este processo político é permitido por meio da distribuição de 

poderes aos entes e sendo limitado pela própria organização estatal estabelecida na 

Constituição. O cerne desta divisão é representado pela repartição de competências 

(TEIXEIRA, 1991). Ou seja, “dá origem a uma estrutura estatal complexa, que apresenta, a um 

tempo, aspectos unitário e federativo” (SILVA, 2017, p. 102-103)83. 

Esse condicionamento da estrutura do Estado Federal determina os graus de 

centralização e de descentralização (4) do poder federal (HORTA, 2010; SILVA, 2017). Estas 

influenciam um viés subordinado, colaborativo ou cooperativo das relações 

intergovernamentais e, muitas vezes, representam estratégias de desenho/organização 

institucional quando da formulação, implementação e execução de ações governamentais. 

Desta maneira, há uma correlação necessária entre autonomia, repartição de 

competências, centralização e descentralização e relações intergovernamentais. Ou seja, quanto 

maior for a concentração de competências no centro, mais centralizado o Estado será e maior 

será a autonomia/poder do ente central. O inverso também é verdadeiro, quanto maior for a 

 
82 Importante ressaltar que a correlação entre autonomia e repartição de competências será um dos requisitos 

essenciais para a forma como as relações intergovernamentais serão desenvolvidas na Federação. 
83 As competências serão melhor detalhadas na subseção 3.3.1 Repartição de competências. 
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concentração de competências nos entes subnacionais, maior será sua autonomia e mais 

descentralizado será a Federação84.  

Essa disposição estrutural, mais centralizado ou mais descentralizado, gera grandes 

influências nas relações intergovernamentais. Isto, pois quanto maior a concentração de poderes 

no centro, maiores serão as probabilidades de existência de relações de subordinação entre os 

entes, ao passo em que quanto maior for o equilíbrio na repartição de competências, maior será 

a possibilidade do desenvolvimento de relações de cooperação (HORTA, 2010). 

Como a autonomia pressupõe o exercício de competências e estas representam o cerne 

do Estado Federal, a igualdade entre as coletividades (5) é essencial. Esta paridade é jurídica, 

de capacidade de participação e representação igual dentro da Federação (BARACHO, 1982), 

bem como, na impossibilidade de estabelecer diferenças de um ente ao outro (SILVA, 2017). 

Importante destacar que esta paridade não corresponde a uma igualdade material (social, 

econômica e política) entre os entes, pois as diferenças são uma característica básica do regime 

federal (ANTUNES, 2015). 

Em decorrência da igualdade entre os entes, existe a possibilidade de participação dos 

Estados-membros na formação da vontade nacional (6) por meio da Câmara dos Estados ou 

Senado Federal (BARACHO, 1982). A participação desses entes pode ser de diversas formas: 

a primeira, clássica, ocorre por meio da câmara representativa, nas reformas constitucionais; a 

segunda, também por meio da casa respectiva, na elaboração de leis nacionais; a terceira, 

através dos órgãos administrativos ou órgãos de consulta popular; e a quarta, por meio dos 

instrumentos de consulta popular (plebiscito e referendo) ou projetos de lei de iniciativa popular 

(BARACHO, 1982; HORTA, 2010; SILVA, 2017; TEIXEIRA, 1991). 

Os Estados-membros participam com seus representantes na constituição dos órgãos 

federais e na elaboração de decisões, participação necessária para manter a existência de 

colaboração e ausência de subordinação (BARACHO, 1982). Contudo, no Brasil, isto parece 

ocorrer mais em teoria, pois o Senado Federal não representa realmente os interesses estaduais 

(ZIMMERMANN, 1999). Os senadores, a par de sua eleição representativa, não possuem 

qualquer identidade com os entes representados (ZIMMERMANN, 1999). Há mais uma 

representação político partidária do que realmente dos Estados-membros. 

A supremacia da Constituição (7) é, muitas vezes, a causa das características acima 

apresentadas. A supremacia da Constituição advém da rigidez constitucional (TEIXEIRA, 

1991). Diz-se rígida a Constituição que, para ser modificada, exige uma forma particular de 

 
84 No Brasil, devido à atribuição de pessoa de Direito Público interno aos Municípios, há uma compressão das 

competências dos Estados-membros (SILVA, 2017), o que dificulta uma maior atuação desses entes. 
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revisão, diferente daquela utilizada para as leis ordinárias, ao passo em que a Constituição 

flexível contém um processo legislativo idêntico ao processo de revisão constitucional 

(MIRANDA, 2007). 

A supremacia da Constituição corresponde ao ápice do ordenamento jurídico, no qual 

todos os poderes e entes devem obediência, sob pena de nulidade dos atos praticados por meio 

de órgão responsável pela guarda da Constituição (TEIXEIRA, 1991). Ou seja, “nenhum ato 

jurídico, nenhuma manifestação de vontade pode subsistir validamente se for incompatível com 

a Lei Fundamental” (BARROSO, 1999, p. 156).  

Nesse sentido, a Constituição perfaz o topo do ordenamento jurídico vigente, sendo o 

fundamento de validade das demais normas existentes, detém superioridade em relação às 

demais instituições jurídicas (BARROSO, 1999). A inobservância dos preceitos constitucionais 

deflagra o controle de constitucionalidade (BARROSO, 1999). 

O controle de constitucionalidade (8) é o instituto jurídico responsável pela guarda da 

Constituição. Assim, as controvérsias entre os entes da Federação serão decididas pelo Tribunal 

constitucional, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Responsável por garantir o 

controle do limite de ação dos entes de modo a garantir a observância das disposições 

federativas (ZIMMMERMANN, 1999). 

Importante observar que as decisões sobre Estado Federal e federalismo aplicadas pelos 

Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, observa ordens constitucionais pretéritas, 

com uma interpretação tradicional de competências, em que qualquer dúvida interpretativa é 

resolvida pela valorização da competência federal (ANTUNES, 2015). 

As principais características do modelo Federal de Estado foram apresentadas. Contudo, 

para o entendimento do tema, há necessidade de apresentar mais profundamente a repartição de 

competências e a centralização e a descentralização. Tais propriedades, juntamente com a 

autonomia e principalmente as relações intergovernamentais, representam dimensões que no 

interesse da tese requerem uma análise mais detida e de forma integrada.  

 

3.3 Estado Federal e federalismo na Constituição de 1988 

 

A Constituição de 1891, fundada em bases idealistas, reivindicava autonomia regional, 

fora da tradição unitária brasileira, dando grande poder aos governadores que operavam uma 

máquina partidária estatual muito forte (ANTUNES, 2015). Os coronéis, nos Municípios, serão 

as peças-chave desse modelo Federal (ANTUNES, 2015). 
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Este início da história federal brasileira fez com que as desconfianças em relação ao 

federalismo jamais fossem superadas, criando seguidos apelos à centralização e impedindo que 

que as autonomias locais fossem desenvolvidas de forma democrática (ANTUNES, 2015). Tal 

questão irá suceder nas diversas Constituições que o Brasil terá no século XX.   

Neste ponto que reside o processo constituinte de 1987-88. Optou-se no momento pela 

construção de uma repartição de competências que mantenha, ao mesmo tempo, as funções e 

competências da União, conforme as Constituições anteriores, e distribua mais poderes aos 

Estados e também aos Municípios – com a criação destes por essa Carta. 

Uma primeira proposição de Constituição veio com a criação da Comissão Provisória 

de Estudos Constitucionais, denominada Comissão Afonso Arinos ou comissão dos Notáveis, 

criada pelo Decreto n. 91.450 de 18 de julho de 1985. Esta comissão formulou uma proposta 

de Constituição com uma longa descrição da organização do Estado no Título II, do capítulo I 

ao VI, detalhando as competências da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, bem 

como, apresentando disposições esmiuçadas sobre regiões metropolitanas e regiões de 

desenvolvimento econômico (arts. 67 a 132). Contudo, tal comissão não constituiu a base da 

Constituição, em que pese ter servido de exemplo para as demais propostas.  

O processo constituinte de 1987-88 passou por 7 etapas85 em 25 fases distintas. As 

discussões do texto da Constituição iniciaram por 24 Subcomissões Temáticas, agrupadas em 

8 Comissões Temáticas, sendo uma delas a Comissão de Organização do Estado com as 

seguintes subcomissões: União, Distrito Federal e Território; Estado; Municípios e Regiões. 

Cada qual aprovou um texto na subcomissão que seguiu para a Comissão respectiva para a 

formação de capítulos da Organização do Estado (BRASIL, 2018a).  

Após a formação dos respectivos capítulos da redação constitucional, tais textos foram 

agrupados na comissão de sistematização (4º etapa). Tal etapa apresentou um anteprojeto de 

Constituição, sendo a base para o projeto A que seria votado na 5º etapa (Plenário). O projeto 

A não foi aprovado, sofrendo emendas do “Centrão”86 para a confecção do Projeto B que, com 

algumas alterações na disposição das matérias em relação aos artigos, foi construído o projeto 

C, com redação final no projeto D e, consequente, promulgação (BRASIL, 2018a).  

Sobre o processo constituinte, importa verificar o processo de criação do título III, Da 

Organização do Estado, mediante a formulação de texto base nas subcomissões dos entes 

 
85 Em ordem: preliminar, subcomissões temáticas, comissões temáticas, comissão de sistematização, plenário, 

comissão de redação e epílogo (BRASIL, 2018b). 
86 O “Centrão” foi um aglomerado de diversos parlamentares para impedir que o primeiro projeto de Constituição 

fosse aprovado. 
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federativos e posterior agrupamento na comissão, com base especificamente nas distribuições 

de competências aos entes federativos.  

Na Subcomissão da União o relator reconhece que na Constituição de 1967 “o modelo 

federativo tornou-se acentuadamente concentrador de poderes e competências na União” 

(BRASIL, 1987a, p. 2). Este quadro, segundo o relator, seria revelador de um Estado Unitário 

e não de um Federalismo real, chegando a um ponto crítico de relações intergovernamentais 

com um equilíbrio federativo precário, mercê das disparidades regionais que afetam não só o 

desenvolvimento nacional integrado como também as relações entre os entes da Federação 

(BRASIL, 1987a). 

Há o reconhecimento da centralização na União de funções e competências de forma 

acentuada a partir da Constituição de 1967. Contudo: 

 

Não obstante a procedência dos argumentos e a legitimidade da pretensão dos 

Estados e dos Municípios, é preciso ter em vista que a centralização federativa 

constitui um processo (sic) histórico ao longo do tempo. Esta realidade não 

pode ser nem escamoteada, nem desconsiderada na avaliação da estratégia de 

recuperação das autonomias periféricas. 

(...) é de bom senso que a mudança do modelo obedeça a mecanismos que 

possam viabilizar uma descentralização federativa gradual (sic), no processo 

de reconquista das autonomias subtraídas. 

(...) 

4. Com a mesma percepção, certamente, a Comissão Provisória de Estudos 

Constitucionais sugere, no seu Anteprojeto, a criação de uma esfera comum 

de competência material e legislativa como instrumento adequado a 

propiciar a alteração gradual do modelo (grifo nosso) (BRASIL, 1987a, p. 

2). 

 

Verifica-se o reconhecimento da centralização federativa na União, mas que tal 

descentralização somente poderia ocorrer de forma gradual, por meio das competências comuns 

(administrativas87 e legislativas88), haja vista o processo histórico de centralização por qual o 

Estado brasileiro passou nos anos anteriores ao processo constituinte.  

As subcomissões dos Estados e dos Municípios não tiveram como foco a discriminação 

de bens e competências ao contrário da subcomissão da União. O foco dessas subcomissões foi 

garantir poderes, funções e competências adstritas a garantia da própria autonomia, 

especificamente, sobre a autoadministração e auto-organização (BRASIL, 1987a; 1987b). Isto, 

 
87 A terminologia utilizada pela Constituição de 1988 para competências comuns administrativas foi a competência 

comum do art. 23 da CRFB. 
88 A terminologia que vingou na Constituição de 1988 para competências comuns legislativa foi a competência 

concorrente do art. 24 da CRFB. 
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pois estas tinham sido suprimidas pelas inúmeras possibilidades de intervenção federal 

existentes na Constituição de 1967 e pelo controle político imposto por meio do regime militar. 

Nesse diapasão de constante centralização do Estado Federal brasileiro, a repartição de 

competências e a centralização da Constituição de 1967 (BRASIL, 1967) permaneceu no texto 

da Carta de 1988, sendo o art. 8º da primeira ampliado e detalhado nos arts. 21 e 23 nesta última. 

“Na verdade, o anteprojeto da Comissão da Organização do Estado pouco se afastou do 

esquema de repartição de competências que vinha da Constituição anterior” (ALMEIDA, 1991, 

p. 183). O modelo centralizador da Constituição de 1967, mantido e ampliada pela Emenda 

Constitucional n. 1 de 17 de outubro de 1969 (BRASIL, 1969), permaneceu na Constituição de 

1988.  

José Afonso da Silva, no prefácio do livro a “Constituinte de 1987-1988”, de Adriano 

Pilatti, resume a organização do Estado construída na Carta de 1988: 

 

A Constituição de 1988 é a síntese desse processo dialético de forças opostas. 

Por um lado, as forças da mudança conseguiram introduzir nela avanços da 

mais alta relevância no plano da ordem social e dos direitos fundamentais. (...) 

mas não conseguiram mudar a estrutura de poder nem fazer a reforma do 

Estado, pois o maior empecilho da eficácia e da aplicabilidade da Constituição 

está no fato de que o Estado brasileiro funciona muito mal (PILATTI, 2008, 

p. XVI).  

 

A Constituição de 1988 avançou no reconhecimento de direitos individuais e sociais 

fundamentais, dando bastante relevância as questões sociais da desigualdade existentes na 

sociedade e no Estado brasileiro. Contudo, a mudança referente a organização do Estado, que 

traga um modelo federal condizente com a concretização dos direitos fundamentais, em 

especial, os sociais, não foi alterado. As bases da centralização permaneceram. 

A Federação no Brasil é uma estrutura político-administrativa historicamente 

centralizada (ANTUNES, 2015). A Constituição de 1988 ampliou, de modo a evitar a 

centralização histórica, as competências concorrentes e comuns, trazendo os demais entes 

federativos à participação de funções que antes pertenciam à União. Contudo, embora tenha 

apresentado um desenho descentralizado89, a prática administrativa, legislativa e judicial tende 

à centralização do sistema (ANTUNES, 2015). A Federação, 

 

tal como entendida e praticada no Brasil, reduz os Estados e os Municípios a 

papéis praticamente insignificantes. É curioso que o federalismo não tenha se 

constituído em um dos temas “sérios” da agenda política nacional. Ao 

 
89 No sentido da existência de competências comuns e concorrentes na Constituição de 1988. 
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contrário, ele é um tema da “oposição” que sempre discute questões como 

repartição de receitas tributárias, divisão de encargos e outros tópicos do 

federalismo. Contudo, a matéria jamais entra na agenda da “situação” que se 

vê muito bem servida pela centralização e federalização de grande parte das 

questões (ANTUNES, 2015, p. 135). 

 

Na virada do Estado liberal para o Estado social houve uma forte tendência à supremacia 

do poder central (LOBO, 1989). Mas no caso brasileiro, a centralização que poderia ser vista 

como uma forma de alteração da realidade social, trilhou outro caminho. A centralização 

política não redundou em benefícios sociais, bem como, nem sempre assegurou a redução das 

desigualdades e injustiças sociais e, em períodos autoritários, foi o caminho mais curto para a 

diminuição da cidadania (LOBO, 1989). 

Não é omitido o fato de que as Federações modernas necessitam de coordenação central 

(KRELL, 2008). Isto pois, o dinamismo econômico e social das sociedades modernas reivindica 

uma estrutura federativa capaz de flexibilizar regras e instituições que possam, a todo momento, 

dividir recursos e funções, de acordo com a coordenação estabelecida (KRELL, 2008).  

Na Constituição não há exclusão da responsabilidade da coordenação federativa, seja 

pela União, seja pelos Estados, da mesma forma que não é eliminada a necessidade de 

observância do princípio da subsidiariedade quando de uma correta e eficiente alocação de 

funções e responsabilidades dentro do Estado Federal, de modo a aproveitar ao máximo os entes 

da Federação. 

 A própria Constituição de 1988 trouxe muitas possibilidades de coordenação pela 

União, seja por parte das matérias de competências privativa (art. 22), seja as referentes à 

competência concorrente (art. 24), quando do estabelecimento de regras gerais, e inclusive, 

quando da legislação de diretrizes e bases da educação – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (lei n. 9.394/1996). 

O grande desafio, portanto, é como preservar o federalismo, “diante da crescente 

centralização política, na busca de direções que compatibilizem a necessidade de unificar as 

soluções aos grandes problemas nacionais e a necessidade em se fortalecer a democracia e a 

própria cidadania, que exigem a descentralização política” (LOBO, 1989, p. 88). 

Em que pese a Constituição de 1988 apresentar competências comuns e concorrentes de 

forma a descentralizar poderes, funções e competências aos entes subnacionais, a perspectiva 

histórica e a prática federativa, seja administrativa, legislativa ou judicial, ainda mantém fortes 

poderes no centro do Estado Federal brasileiro. 
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3.3.1 Repartição de competências 

 

A repartição de competências é o cerne da organização jurídica do Estado Federal. 

Conforme a definição constitucional das atribuições dos diferentes entes, há a caracterização 

de um determinado tipo de modelo federal, com maior ou menor autonomia aos entes 

subnacionais e mais ou menos descentralizado. Da mesma forma, orienta o modo de efetivação 

das relações intergovernamentais. 

Esta divisão mantém a existência de vários ordenamentos dentro do Estado Federal 

(HORTA, 2010), de pluralidades, dá significado a autonomia, e permite o que García-Pelayo 

afirma ser a síntese do Estado Federal e de seu federalismo: “a unidade dialética de duas 

tendências contraditórias: a tendência à unidade e a tendência à diversidade”90 (GARCÍA-

PELAYO, 1993, p. 218, tradução nossa). 

A existência de inúmeros ordenamentos abarca diversos interesses, das mais variadas 

formas, em especial políticos, financeiros e sociais. Assim, a depender da situação política do 

momento, bem como, do contexto social e econômico em que determinada sociedade esteja 

inserida, o federalismo tenderá para uma centralização ou para uma descentralização, 

modificando o Estado Federal. É este o processo político que precisa ser observado quando da 

alteração de institutos, normas e procedimentos concernentes a este modelo de Estado91. 

Necessário diferenciar os conceitos de poder e função para a compreensão das 

competências. O poder é “qualidade ou atributo do Estado. Condição de existência do Estado, 

ele aparece simultaneamente como a mais marcante de suas manifestações e encontra-se-lhe 

ligado por um nexo de pertence” (MIRANDA, 2007, p. 218), sendo um dos principais objetos 

da Constituição. 

Nesse sentido, pode ser compreendido sociológica e juridicamente. No primeiro, o 

poder é do Estado, sendo utilizado para orientar e unificar a sociedade (MIRANDA, 2007). No 

plano jurídico, não há separação da titularidade, pois as finalidades estatais visam a sociedade, 

os titulares das faculdades estatais e o poder constituinte, como o de auto-organização 

originária, é proveniente da comunidade (MIRANDA, 2007). 

Desta forma, Estado e poder, na forma jurídica, estão imbrincados de maneira 

contundente. Este toma a “configuração de um conjunto de competências ou poderes funcionais 

de tais órgãos, poderes esses estabelecidos pela Constituição, poderes constituídos e, portanto, 

definidos e circunscritos pelas suas normas” (MIRANDA, 2007, p. 214).  

 
90 “la unidad dialéctica de dos tendencias contradictorias: la tendencia a la unidad y la tendência a la diversidad”. 
91 Maiores delineamentos sobre este assunto serão realizados na subseção 3.3.6 Relações intergovernamentais. 
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trata-se de uma experiência eterna que todo homem que possui poder é levado 

a dele abusar; ele vai até onde encontra limites. Quem diria! Até a virtude 

precisa de limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela 

disposição das coisas, o poder limite o poder (MONTESQUIEU, 1996, p. 

166). 

 

Montesquieu tinha a preocupação com a proteção da liberdade do sujeito frente à tirania 

do Estado representado no Monarca ou no Príncipe. A liberdade política em um cidadão, que 

provém da opinião sobre si e o mundo a seu redor, o governo precisa ser tal que não haja temor 

de um cidadão para com o outro (MONTESQUIEU, 1996). E continua expondo a sua ideia de 

limitação do poder pelo poder com base em três funções: 

 

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder 

legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque se 

pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para 

executá-las tiranicamente. 

Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder 

legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder 

sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria 

legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de 

um opressor (MONTESQUIEU, 1996, p. 168). 

 

A divisão de poderes presente no Estado moderno é consagrada na divisão entre o Poder 

Executivo (responsável pela administração da coisa pública), o Poder Legislativo (aquele que 

legisla), e o Poder Judiciário (o que julga). Esta trilogia não reflete uma verdade factual, sendo 

de fato uma construção política de notável consagração jurídica, com o objetivo de impedir a 

concentração de poderes em uma só instituição ou em um só homem (MELO, 2010). 

Diferentemente do poder juridicamente compreendido, existem as funções e 

competências a serem exercidas pelo Estado. A função, no sentido jurídico, compreende a 

“instituição de poderes jurídicos de natureza instrumental, que são previstos como meio para a 

realização de um fim transcendente ao interesse pessoal do sujeito” (JUSTEN FILHO, 2015, p. 

102). 

Cada um dos Poderes acima enumerados apresenta uma função correspondente: ao 

Executivo incumbe a função administrativa, ao Legislativo, a função legislativa e ao Judiciário, 

a função jurisdicional (CARVALHO FILHO, 2016; MELO, 2010; JUSTEN FILHO, 2015). 

Contudo, não há exclusividade no exercício dessas funções, apenas preponderância por cada 

um dos Poderes (CARVALHO FILHO, 2016), tendo em vista que cada qual poderá exercer a 
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principal função de outro Poder, no exercício das próprias funções92. Os limites de atuação 

disponíveis a cada qual têm conotação política, sendo delimitado pela Constituição 

(CARVALHO FILHO, 2016). 

Dado que o poder não pode ser dissociado do Estado, já que qualidade e atributo de sua 

existência, e que a função é o exercício instrumental dos poderes jurídicos definidos 

constitucionalmente, ou seja, exercício do poder; as competências podem ser compreendidas 

como a “faculdade juridicamente atribuída93 a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder 

Público para emitir decisões. Competências (sic) são as diversas modalidades de poder de que 

se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções” (SILVA, 2017, p. 483). 

Nesse sentido, a disposição (estrutura) da repartição de competências implica 

diretamente na forma como as relações intergovernamentais serão realizadas, pois repartição 

de poder (principalmente político e econômico). Tal divisão será direcionada de acordo com o 

contexto histórico e com as pressões políticas existentes na formulação da Constituição, bem 

como, pelas eventuais adições e alterações existentes no futuro. 

A forma de repartição de competências utilizada define o modelo de federalismo 

adotado no Estado Federal. Tais técnicas de repartição, advindas das experiências federais, 

resultam na combinação entre competências enumeradas, remanescentes e concorrentes 

(ALMEIDA, 1991). Os critérios de repartição horizontal de competências compreendem as 

enumeradas e as remanescentes. 

As competências enumeradas foram adotadas, primeiramente, pela Constituição dos 

Estados Unidos da América de 1787 ao dispor, taxativamente, dos poderes da União, cabendo 

aos Estados-membros, as remanescentes (ALMEIDA, 1991; HORTA, 1964; MOHN, 2010). 

Esta disposição compreende na denominada competência privativa ou exclusiva (MOHN, 

2010). 

Essa Constituição continha como principal preocupação a impossibilidade de que a 

União fosse poderosa ao ponto de suplantar os poderes dos Estados (HORTA, 1964; MOHN, 

2010). De modo que a repartição de competências, com poderes reservados, significaria o 

 
92 Nesse sentido: Poder Executivo (função executiva e legislativa), Poder Legislativo (função legislativa, executiva 

e jurisdicional) e Poder Judiciário (função jurisdicional, executiva e legislativa). 
93 Importante ressaltar que o entendimento das competências como faculdades jurídicas não impede a realização 

de direitos fundamentais. Apenas há o entendimento de que as competências são capacidades atribuídas aos 

Estados para podem dispor do poder que detém. Tal deve ser limitado e guiado por uma Constituição. Portanto, se 

exigido pela Constituição, um direito fundamental deverá ser implementado conforme a disposição de faculdades 

aos entes federativos na legislação. No campo da educação, o art. 10, VI, da lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases) dispõe que os Estados irão assegurar ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio; e os 

Municípios oferecerão a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, 

permitida a ação em outros níveis de ensino desde que sua responsabilidade principal tenha sido realizada. 
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refúgio dos entes subnacionais (HORTA, 1964). Houve, assim, a construção do federalismo 

dual, no qual União e Estados-membros são considerados iguais e rivais (MOHN, 2010), 

implicando em uma verdadeira demarcação de fronteira normativa na Federação (HORTA, 

1964). 

Entretanto, o federalismo dual não foi capaz de impedir o crescimento dos poderes da 

União (MOHN, 2010). Haja vista a necessidade do desenvolvimento da economia capitalista 

nos Estados Unidos, com forte tendência à uniformidade econômica, a Suprema Corte adotou 

a interpretação da Constituição, por meio das cláusulas de competência implícitas ou poderes 

implícitos (HORTA, 2010). 

Com a mudança do posicionamento do Estado perante a economia e a sociedade, a 

forma de repartição de competências também foi alterada. Tendo em vista a necessidade de 

estabelecer um maior entrelaçamento entre as esferas, com atuação coordenada entre os entes 

federativos, surgem as competências comuns (administrativas) e concorrentes (legislativas), o 

que possibilita a ação de mais de uma pessoa de direito público interno em uma mesma matéria 

(MOHN, 2010). Essa forma é denominada de repartição vertical de competências (distribuição 

funcional) – competências concorrentes. 

Essa repartição é característica do federalismo cooperativo. Compreende a divisão de 

uma mesma matéria em diferentes níveis de entes federados (ALMEIDA, 1991). Há um 

“verdadeiro condomínio legislativo, consoante regras constitucionais de convivência” 

(HORTA, 1964, p. 53) entre a União e os Estados-membros. 

Como vários entes poderão atuar sobre uma mesma matéria, houve a necessidade de 

estabelecer parâmetros – princípio da predominância do interesse94. A legislação federal revela 

as linhas essenciais, as diretrizes gerais (normas gerais), que recaem sobre determinada matéria 

legislativa, ao passo que os Estados preenchem, por meio de legislação própria, os assuntos não 

especificados na legislação geral (HORTA, 1964; ALMEIDA, 1991; MOHN, 2010). Isto 

permitiu superar a estrita divisão entre os entes persistente no federalismo dual. 

As formas de disposição da repartição de competências podem ser assim delineadas: 

a) Enumeradas: matérias dispostas taxativamente na Constituição; 

b) Remanescentes: matérias não dispostas taxativamente na Constituição; 

c) Concorrentes: matérias sob as quais dois ou mais entes poderão legislar; 

d) Comuns: matérias sob as quais dois ou mais entes poderão administrar. 

 
94 Tal princípio não pode ser confundido com o da preponderância do interesse coletivo sobre o individual no 

direito do trabalho. Este assunto será melhor delineado na subseção 3.3.2 Competências concorrentes. Normas 

específicas e normas gerais. 
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Outra possibilidade de esquematização da disposição de competências é formulada por 

García-Pelayo (1993), por meio da denominadas matérias exclusivas e concorrentes: (I) 

matérias exclusivas: (a) matérias cuja legislação e execução pertençam à Federação; ou (b) 

pertençam aos Estados-membros; ou (c) pertençam aos dois entes concomitantemente; ou (d) 

matérias cuja legislação pertença ao Estado-Membro e a execução à Federação. 

As matérias concorrentes (II), competem tanto à Federação quanto aos Estados, podem 

ser assim dispostas, conforme García-Pelayo: (a) os Estados-membros só podem legislar se a 

Federação não fez uso de sua atribuição; (b) matérias indicadas, preferencialmente, aos entes 

subnacionais, mas dado a necessidade de uniformização, a Federação legisla; (c) matérias cuja 

legislação pertence ao ente central e o detalhamento aos subnacionais (GARCÍA-PELAYO, 

1993). 

Assim, a partilha dessas competências nas Constituições federais, dita o grau de 

centralização e descentralização e implica em uma dimensão mais competitiva (dual) ou 

cooperativa das relações intergovernamentais. Tais contornos irão delinear a forma como os 

arranjos institucionais (políticas públicas) federativos poderão e serão criados. 

A repartição de competências na Constituição de 1988 – sob influência da Constituição 

brasileira de 193495 e a Constituição alemã de 1949 (Carta de Boon) – adotou todas as fórmulas 

de existentes até o momento de sua confecção.  

 

Estruturou-se, com efeito, um sistema complexo em que convivem 

competências privativas, repartidas horizontalmente, com competências 

concorrentes, repartidas verticalmente, abrindo-se espaço também para a 

participação das ordens parciais na esfera de competências próprias da ordem 

central, mediante delegação (ALMEIDA, 1991, p. 79). 

 

A distribuição de competências descrita no texto da Carta Magna abarca competência 

exclusivas e privativas, com possibilidade de delegação, remanescentes ou residuais, comuns e 

concorrentes96. A análise aqui realizada terá por foco o Título III (da Organização do Estado) 

da Constituição e seus capítulos I (da organização político-administrativa), II (da União), III 

(dos Estados Federados), IV (dos Municípios), bem como, o título VIII (da Ordem Social), 

capítulo III (da Educação, da Cultura e do Desporto), seção I (da Educação): 

As competências enumeradas foram dispostas aos três entes na Constituição de 1988, 

divididas em materiais (administrativas) e legislativas. À União coube competências materiais 

 
95 A Constituição de 1934 teve como maiores subsídios a Constituição alemã de 1919 – Constituição de Weimar. 
96 Construção realizada a partir da doutrina majoritária: ALMEIDA, 1991; HORTA, 2010; SILVA, 2017. 
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exclusivas – não podendo nenhum outro ente agir nestas competências –, dispostas no art. 21, 

da Constituição de 1988 e competências legislativas privativas (art. 22), com possibilidade de 

delegação (art. 22, parágrafo único,) aos Estados-Membros sobre determinada matéria. 

Aos Estados foram atribuídas competências materiais e legislativas privativas nos arts. 

18, § 4º, 25, §§ 2º e 3º. Aos Municípios, foram colacionadas as competências materiais 

privativas estão dispostas no art. 30, III, IV, V e VIII e as competências legislativas privativas 

no art. 30, I. 

As competências remanescentes ou reservadas, matérias não dispostas taxativamente na 

Constituição, foram atribuídas aos Estados (art. 25, § 1º), seguindo a tradição brasileira desde 

primeira a Constituição republicana de 1891.  As competências concorrentes97, matérias sobre 

as quais dois ou mais entes poderão legislar, estão situadas nos artigos 24 e 30, II. São matérias 

em que o constituinte demarcou o exercício conjunto pelos entes da Federação (ALMEIDA, 

1991), o que impõe legislação conjunta sobre esses temas em específico. 

Ao passo que nos arts. 23 e 30, VI, VII, IX, estão dispostas as matérias de competência 

comum98, em que dois ou mais entes podem atuar. Nesta competência é conclamado, em função 

do interesse público para a preservação de certos bens e no cumprimento de metas sociais, o 

concurso conjunto e permanente de todos os entes da Federação (ALMEIDA, 1991), com vistas 

a consecução dos direitos fundamentais estabelecidos nestes artigos. 

Haja vista que na competência comum todos participam, há de existir prioridades 

estabelecidas aos entes. No que tange à educação, objeto desta tese, estas estão definidas no art. 

211, §§ 1º, 2º e 3º, dando preferências a cada um dos entes e reivindica que atuem de forma 

colaborativa (prestando auxílios por meio do regime de colaboração dos sistemas de ensino) e 

no exercício conjunto (cooperativo) desta matéria. Este detalhamento não acontece em outras 

áreas, como por exemplos, a cultura e o meio ambiente. 

Importante destacar alguns comentários sobre a repartição de competências na 

Constituição de 1988. Houve uma expansão das competências materiais (exclusivas) da União 

(art. 21), quando comparadas com as da Constituição de 1967, sendo um rol bastante amplo 

(ALMEIDA, 1991; HORTA, 2010; SILVA, 2017). 

A Constituição de 1988 continua a destacar, conforme as Cartas anteriores, relevante 

papel de planejamento à União: 

 
97 A competência concorrente será mais explorada na subseção 3.3.2 Competência concorrente. Normas 

específicas e normas gerais. 
98 A competência comum será melhor explanada na subseção 3.3.3 Competência comum do artigo 23 da 

Constituição. 
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Considerando, porém, que o planejamento é informado pelos princípios da 

“unidade por integração” e da “globalidade”, coloca-se desde logo a 

dificuldade de sua conciliação com o princípio da autonomia das unidades 

federadas, da conciliação do processo de planejamento, que pressupõe 

centralização das decisões políticas, com a estrutura, descentralizadora por 

definição, do modelo federativo (ALMEIDA, 1991, p. 101). 

 

Há uma forte preponderância da União no federalismo contemporâneo, o que também 

refletiu no Brasil, entretanto, deve ser evitado que esta hegemonia desnature o sistema 

(ALMEIDA, 1991). Ainda assim, muitas das competências elencadas no art. 22 lá não poderiam 

deixar de estar, pois dizem respeito a assuntos de Estado. São matérias que somente podem ser 

bem exercidas pelo ente que representa a unidade do Estado Federal no plano interno e externo: 

a União (ALMEIDA, 1991; HORTA, 2010). 

Da mesma forma é a disposição das competências legislativas (privativas) da União (art. 

22) que apresenta um grande rol de matéria passíveis de legislação pelo ente federal. “A 

vastidão das matérias que se vem de indicar é eloqüente por si só. Evidencia o primado da União 

no campo da produção legislativa, que já vinha do direito anterior e que, em verdade, não é fácil 

reverter” (ALMEIDA, 1991, p. 108). 

São 29 incisos, dispostos no art. 22; além de muito amplo, deixa pouco espaço para os 

Estados legislarem. Nesse sentido, aparentemente, o parágrafo único do art. 22 possibilitou uma 

saída: a delegação, por meio de lei complementar, aos Estados para legislarem especificamente 

sobre as matérias ali elencadas. 

Delegação de competências avalizada no seguinte pensamento: a “efetiva adoção desse 

procedimento representará saudável prática de descentralização legislativa e caracterizará o 

amadurecimento do federalismo brasileiro” (HORTA, 2010, p. 322). Contudo, até o momento, 

nenhuma lei complementar foi criada de modo a permitir que Estados legislem de forma 

específica acerca das matérias dispostas no art. 22.  

Os Estados, de fato, não deveriam esperar muito do parágrafo único do art. 22, CRFB, 

pois (1) mera faculdade do legislador federal; (2) restrição formal da lei complementar, que 

demanda quórum qualificado (maioria absoluta), sendo mais difícil de conseguir; (3) 

impossibilidade de delegação integral de qualquer das matérias aventadas no art. 22 da CRFB 

(ALMEIDA, 1991). Assim, dificilmente esta legislação complementar ocorrerá: 

 

A União será sempre mais tentada a de uma vez legislar sobre esse ponto do 

que cuidar de uma difícil lei complementar que especificará os pontos que 

depois serão versados pelos Estados. 
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É, portanto, uma concessão hipócrita, falsa, tentar manter a aparência de uma 

competência estadual que não mais existe (BASTOS, 1998, p. 298). 

 

Nesse sentido, muitas leis federais esmiúçam inúmeros assuntos que poderiam ser 

tratados pela legislação infraconstitucional dos Estados. A exemplo desta questão estão a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (lei n. 9.394/1996), Lei de licitações e Contratos da 

Administração Pública (lei n. 8.666/1993), Código de Trânsito brasileiro (lei n. 9.503/1997), 

dentre outras disposições. 

No que concerne às competências remanescentes ou reservadas99 dos Estados (art. 25, 

§ 1º), esta regra estava presente nas Constituições anteriores e foi seguida pela atual 

(ALMEIDA, 1991). As competências materiais e legislativas privativas dos Estados continuam 

bastante reduzidas, com pouquíssimas atribuições (arts. 18, § 4º, 25, §§ 2º e 3º).   

 

O modelo federativo adotado é de cunho eminentemente centralizador, 

impondo aos Estados um modelo bastante rígido no que diz respeito à 

estrutura e funcionamento dos seus três Poderes. É bem de ver que aqui se 

trata da consolidação de uma tendência já firmada no nosso federalismo 

(BASTOS, 1998, p. 308). 

 

Tendência de manutenção de um grande poder legislativo, decisórios e administrativo 

na União. Tradição esta que remonta ao Brasil Império e à primeira Constituição republicana 

de 1891. Tal situação tem influências sobre o desenvolvimento das competências 

remanescentes e inclusive sobre a própria terminologia desta, haja vista que no Brasil o: 

 

Estado unitário descentralizou-se em Unidades federadas autônomas, 

enumerando para o governo central (federal) os poderes que se entenderam 

convenientes, deixando o resto, a sobra (isto é, o que remanescia da 

enumeração dos poderes da União e da indicação dos poderes municipais), 

para os Estados (SILVA, 2017, p. 627). 

 

Assim, a expressão competências remanescentes (aquilo que não tem dono, que sobra) 

é mais adequada ao sistema federativo brasileiro do que competências reservadas100, de origem 

norte-americana, pois lá os Estados independentes se uniram para a formação de um Estado 

Federal, enumerando os poderes da União e reservando os demais à sua existência (SILVA, 

2017). Na prática, a legislação do Estado-Membro é reduzida à sua autonomia: auto-

 
99 Há uma discussão terminológica no que se refere a remanescentes ou reservados. 
100 De modo diferente pensa Almeida (ALMEIDA, 1991), para quem os poderes reservados são equivalentes a 

poderes próprios de qualquer ente federativo. 



120 
 

organização e auto legislação do aparato administrativo dos Estados, cabendo nas demais 

disposições, seguir a legislação federal.  

Isto, pois, para além do alto número de competências privativas na União, os Estados 

também deverão obedecer às limitações constitucionais materiais – por exemplo, o princípio da 

igualdade de tratamento (art. 19), vedação a abolição da forma federativa de Estado, o voto 

direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes, os direitos e garantias individuais 

(art. 60, § 4º) e as limitações ao poder de tributar (art. 105). 

As competências materiais (art. 30, III, IV, V e VIII) e legislativas privativas (art. 30, I) 

dos Municípios são o reconhecimento da autonomia deste ente que há muito tem presença na 

organização do Estado Federal brasileiro (ALMEIDA, 1991). Predomina nessas matérias o 

critério de interesse local, mesmo que guardem pertinência com os interesses das demais 

pessoas políticas da Federação (ALMEIDA, 1991). 

As competências enumeradas e remanescentes foram acima delineadas. Com relação as 

competências concorrentes (art. 24, 30, II) e as competências comuns (arts. 23, 30, VI, VII, IX, 

211, §§ 1º, 2º, 3º e § 4º, 214), estas serão melhor exploradas nas sessões subsequentes, haja 

vista sua correlação com as normas gerais e específicas, com a centralização e descentralização 

e com as relações cooperativas. 

 

3.3.2 Competências concorrentes. Normas específicas e normas gerais 

 

Trata-se de “competência concorrente, assim tradicionalmente denominada porque, 

relativamente a uma só matéria, concorre a competência de mais de um ente político” 

(ALMEIDA, 1991, p. 139). As competências concorrentes compreendem matérias legislativas 

e comuns. Nas primeiras mais de um ente pode legislar sobre o mesmo assunto, conforme as 

prioridades estabelecidas. Na segunda, há a possibilidade de atuação conjunta dos entes, seja 

na forma colaborativa, seja na forma cooperativa101. 

Didaticamente, para a compreensão do tema do trabalho que é bastante amplo e 

complexo, há preferência pela disposição de competências concorrentes somente às 

competências legislativas compartilhadas – objeto desta seção. No que se refere às 

 
101 A forma coordenativa de relação intergovernamental compreende em uma imposição. Portanto, não uma ação 

colaborativa ou conjunta, mas uma ação coordenada, conforme um plano ou política pública, imposta legalmente 

de um ente ao outro. Por exemplo, Estados irão atuar no ensino fundamental, com prioridade no nível médio (art. 

10, VI, lei n, 9.394/96). A LBD trouxe esta imposição aos Estados, sendo uma criação coordenadora da União 

frente aos demais entes (art. 22, XXIV, CRFB).  
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competências administrativas partilhadas, será utilizada a expressão competências comuns, 

seguindo o disposto na Constituição de 1988. 

Existe um fundamento na competência concorrente que é ligado ao pluralismo existente 

na Federação. Está na definição de ação da União e dos Estados com o intuito de possibilitar a 

criação de uma “malha legislativa que, nacional, tenha condições de mais adequadamente 

alcançar as peculiaridades políticas, econômicas e sociais e geográficas encontradas em nosso 

imenso País” (MOREIRA NETO, 1998, p. 134). 

As competências concorrentes podem ser classificadas em clássica ou cumulativa e 

limitada ou não cumulativa. A primeira corresponde a possibilidade de o ente central legislar 

sobre determinada matéria de forma ilimitada, cabendo aos entes regionais complementarem 

ou suplementarem a legislação federal, naquilo que ainda puderem fazer (MOREIRA NETO, 

1998). Na segunda, o ente central e os entes regionais legislam de forma limitada, cabendo à 

União Federal editar diretrizes, normas fundamentais ou normas gerais, e aos Estados a edição 

de normas específicas e de aplicação (MOREIRA NETO, 1998). 

As competências concorrentes limitadas estão dispostas na Constituição de 1988 nos 

artigos 24 (União e Estados) e 30 (Municípios), II102. O primeiro artigo dispõe de 26 incisos 

com várias matérias nas quais a União, Estados e Distrito Federal poderão legislar 

concorrentemente, de acordo com a prioridade estabelecida (§§ 1º a 4º na mesma norma). 

Por inadequação técnica, porventura proposital, foram incluídas matérias de legislação 

concorrente na legislação privativa da União (art. 22), sendo também assuntos objeto de 

legislação estadual e distrital (ALMEIDA, 1991). Dentre essas matérias constam: 

 

IX – diretrizes da política nacional de transportes;  

XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 

convocação e mobilização das políticas militares e corpos de bombeiros 

militares;  

XXIV – diretrizes e bases da educação nacional; e  

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, 

para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecendo o disposto no art. 37, XXI, 

e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do 

art. 173, § 1º, III (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19, de 1998) 

(BRASIL, 1988). 

 

É inegável que eventual legislação/regulamentação (por meio de leis, decretos, 

resoluções, portarias, instrução normativa, entre outros, conforme a autonomia),  dos Estados, 

 
102 Existem outras legislações concorrentes dispostas na Constituição além destes dois artigos. Contudo, o foco de 

análise permanece o Título da Organização do Estado e o Capítulo da Educação na Constituição de 1988. 
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Distrito Federal e, porventura, dos Municípios, vem de alguma forma a complementar o 

conteúdo editado pela União, seja por questões específicas da administração de cada ente, seja 

por questões socioeconômicas regionais, seja por questões culturais.  

Tal situação ocorrerá na educação. A LDB (lei n. 9.394/96), embora competência 

privativa da União (art. 22, XXIV), não exclui a disposição legislativa de outros entes, haja 

vista a existência de competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal sobre este 

assunto (art. 24, IX103). Isto acaba por confirmar a inadequação técnica que Almeida (1991) 

suscita no que atina a inclusão de competências legislativas concorrentes às competências 

legislativas privativas da União. 

O Município acaba não sendo excluído da possibilidade de legislar sobre educação, 

conforme o respectivo interesse local, haja vista a possibilidade de legislar concorrentemente 

com os demais entes na disposição do art. 30, II: Art. 30. Compete aos Municípios: II - 

suplementar104 a legislação federal e a estadual no que couber (BRASIL, 1988). 

De forma diferente pensa Krell (2008), para quem foi intencional a conjugação de 

matérias idênticas tanto na legislação privativa da União (art. 22), como na concorrente da 

União e dos Estados (art. 24), haja vista que 

 

houve intenção do Constituinte brasileiro de 1988 de conceder à União, nessas 

áreas materiais, um espaço maior de decisão e permitir uma normatização 

mais densa dos assuntos arrolados no art. 22, CF, até daqueles em que há uma 

limitação à edição de normas gerais; se não fosse assim, a matéria teria sido 

inserida no rol do art. 24 CF (KRELL, 2008, p. 36). 

 

Na situação em que diversas matérias estejam arroladas tanto na competência privativa 

da União, quanto da competência comum e concorrente, a solução adotada por parte da 

doutrina, de modo a evitar o conflito aparente de normas constitucionais, é a que considera que: 

“as competências privativas da União têm precedência sobre todas as outras formas de 

competência, quando os assuntos tiverem entre si interseções relevantes” (ANTUNES, 2015, 

p. 68). 

O problema de adoção deste entendimento é no sentido de inviabilizar qualquer 

possibilidade de ação para os demais entes, no afã de acreditar que sempre as normas centrais 

serão de melhor interesse de todos os envolvidos. Ora, se existe o compartilhamento de 

 
103 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:  

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) (BRASIL, 1988). 
104 Palavra entendida no sentido de complementar. 
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legislação por meio da concorrência entre os entes federativos, é um sinal de que somente as 

normas centrais não são suficientes para abarcar o país como um todo. 

A adição foi intencional, já que não houve alteração desde a constituinte, haja vista as 

várias possibilidades existentes. Contudo, isso não desdiz que é uma inadequação técnica. Na 

realidade, na prevalência deste entendimento não restaria nenhuma competência para legislar 

aos demais entes, pois a competência concorrente seria esvaziada. O que de certa forma já 

acontece, conforme o entendimento de Bessa sobre as competências ambientais:  

 

na prática, a competência concorrente se esvazia diante da competência 

privativa. As normas estaduais e municipais se transformam em inócuas. 

Diante do quadro acima, o papel desempenhado pela União se agiganta, pois 

a União compete estabelecer os princípios gerais da legislação ambiental. As 

suas normas, portanto, passam a ser referencial para Estados e Municípios, 

que, não raras vezes, não produzem legislação própria, abdicando de suas 

competências (ANTUNES, 2015, p. 68). 

 

Como União, Estados e Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre a 

mesma matéria, regras foram estabelecidas na Constituição de 1988, de forma a definir sobre 

qual parte das matérias os entes poderão legislar. Nesse sentido estão as disposições dos 

parágrafos do art. 24. 

Assim, compete à União estabelecer normas gerais sobre matéria específica (§ 1º). A 

legislação de normas gerais não exclui a competência suplementar (no sentido de 

complementar) dos Estados sobre a mesma matéria objeto das normas gerais (§ 2º). Na 

inexistência de legislação Federal, que estabeleça normas gerias, os Estados e poderão legislar 

plenamente105 (na integralidade) sobre a matéria concorrente, conforme as peculiaridades do 

caso (§ 3º). Na superveniência de normas gerais pela União, a legislação estadual fica suspensa, 

naquilo que lhe for contrário (§ 4º). 

Nesse diapasão, é importante analisar o termo “suplementar” presente no § 2º do art. 24 

e inciso II do art. 30. Ferreira Filho entende que este termo deve ser compreendido como 

complementar (FERREIRA FILHO, 2009), tendo em vista que “há uma correlação estreita 

entre as ações de complementar e suprir. “Complementar” significa acrescentar pormenores, 

desdobrar ou detalhar o conteúdo de uma regra geral. “Suprir”, de outra parte, equivale a 

substituir, a fazer as vezes de algo” (ALMEIDA, 1991, p. 162). 

Nesse sentido os termos “supletiva”, “complementar” e “suplementar” são diferentes. 

A legislação supletiva tem a conotação de preenchimento de lacunas, deficiências ou omissões; 

 
105 Dita competência complementar, mas que deve ser entendida como suplementar, no sentido de substituição. 
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a legislação complementar prossegue de onde a norma geral parou (LOBO, 1989); e a legislação 

suplementar não equivale à complementar, mas pressupõem “a inexistência de normas gerais 

e, portanto, suplementar, supre a ausência, sem limites de pressupostos, disciplinando toda a 

matéria” (LOBO, 1989). 

De modo diverso do entendimento apresentado, Moreira Neto aponta que “supletivo é 

“o que supre ou se destina a suprir” que, por sua vez, é “preencher, fazer as vezes de, substituir”; 

(...) suprir não se confunde com suplementar, que traz a ideia de ampliação, de acréscimo” 

(MOREIRA NETO, 1998, p. 135). 

Nesse sentido, a seguinte síntese pode ser formulada: 

- Legislação supletiva: pressupõe a existência de normas que contenham lacunas, sendo 

preenchida pelo ente responsável – Estados; 

- Legislação complementar: pressupõe a existência de normas, contudo, acrescenta 

pormenores, detalha o conteúdo de normas; 

- Legislação suplementar: pressupõe a ausência de normas gerais, com a subsequente 

substituição, temporária, do ente central pelos Estados. 

Desta forma, os parágrafos do art. 24 podem ser assim dispostos: a competência da 

União para legislar sobre normas gerais (§ 1º) não excluir a competência complementar 

(acrescentar pormenores, detalha o conteúdo das normas gerais) dos Estados na mesma matéria 

objeto das normas gerais (§ 2º). Na inexistência de normas gerais, pelo ente nacional, os Estados 

poderão suplementar (legislar na integralidade) a respectiva matéria (§ 3º). E na superveniência 

de normas gerais, a legislação estadual fica suspensa, naquilo que lhe for contrário (§ 4º). 

Com relação ao art. 30, II, ocorre um melhor entendimento com a substituição do termo 

“suplementar” por “complementar”, haja vista que aos Municípios não foi, expressamente, 

viabilizada a possibilidade de suplementar (legislar na integralidade) as matérias concorrentes 

do art. 24106: compete aos Municípios complementar a legislação federal e estadual no que 

couber.  

A explicação da nomenclatura serve para aclarar o entendimento sobre normas gerais e 

normas específicas, conforme o interesse predominante. Dado que União e Estados poderão 

legislar concorrentemente sobre a mesma matéria: à União é atribuída a edição de normas gerais 

e aos Estados a especificação das normas gerais. 

O fundamento dessa distribuição de regras constitucionais é o princípio da 

predominância do interesse, segundo o qual “à União caberão aquelas matérias e questões de 

 
106 Almeida (1991) compreende que existe essa possibilidade conforme o interesse local, ao fazer uma leitura 

sistemática da Constituição e da repartição de competências. 
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predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos 

de predominante interesse regional, e os Municípios concernem os assuntos de interesse local” 

(SILVA, 2017, p. 482). 

Para melhor identificação das normas gerais, algumas características podem ser 

apresentadas: 

a) estabelecem princípios, diretrizes, linhas mestras e regras jurídicas gerais 

(...); 

b) não podem entrar em pormenores ou detalhes nem, muito menos, esgotar 

o assunto legislado (...); 

c) devem ser regras nacionais, uniformemente aplicáveis a todos os entes 

públicos (...); 

d) devem ser regras uniformes para todas as situações homogêneas (...); 

e) só cabem quando preenchem lacunas constitucionais ou disponham de 

áreas de conflitos (...); 

f) devem referir-se a questões fundamentais (...); 

g) são limitadas, no sentido de não poderem violar a autonomia dos Estados 

(...); 

h) não são normas de aplicação direta (...) (MOREIRA NETO, 1998, p. 149-

150). 

A partir das enunciações acima é perceptível que as normas gerais representam 

princípios, diretrizes, vetores para outras regras, com aplicabilidade uniforme no território 

nacional, com o emprego diferenciado para situações especiais e não podendo ferir a autonomia 

dos entes subnacionais. Assim, as regras gerais encerram uma faculdade e uma limitação: não 

podem ser exclusivas (LOBO, 1989). São um conceito-limite, são definidoras de fronteiras, 

podendo estas serem estendidas a outro legislador (MOREIRA NETO, 1998). 

As normas gerais podem ser assim sintetizadas: são regras, declarações principiológicas, 

que cabe a União editar, nas atribuições de sua competência concorrente, restrita ao 

estabelecimento de diretrizes nacionais, com disposição homogênea no território nacional, 

respeitada a autonomia dos Estados-Membros a quem cabe particularizar tais preceitos, 

garantindo a segurança e certezas jurídicas no cumprimento dos princípios constitucionais 

(FIGUEIREDO, 1997; MOREIRA NETO, 1998).  

A ideia fundamental presente nessas normas é trazer uniformidade para determinadas 

matérias – pois inviável a execução sem um regramento geral –, ao mesmo tempo em que 

permite aos entes subnacionais legislarem, de forma complementar, conforme seus respectivos 

interesses regionais e locais. 

 

O deslocamento de matérias de competência exclusiva da União para o da 

legislação comum, a ser objeto de dupla atividade legislativa, a da União no 

domínio da legislação de normas gerais e do Estado na complementação da 

legislação federal, representa um esforço quantitativo e qualitativo da 
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competência estadual para legislar. Cada Estado-Membro afeiçoa às 

necessidades de seu ordenamento a legislação federal de normas gerais, desde 

que essa legislação não se torne exaustiva e integral (HORTA, 2010, p. 282). 

 

A ampliação do campo legislativo aos demais entes é adequado ao Estado Federal 

brasileiro, haja vista a dimensão continental do país, com unidades federais com grandes 

disparidades sociais, econômicas, financeiras e administrativas, além da diversidade cultural, 

permite o aperfeiçoamento da legislação federal às particularidades regionais e locais – 

superando a uniformização simétrica da legislação federal (HORTA, 2010). Ainda assim, as 

possibilidades legislativas dos entes regionais nas competências concorrentes são pequenas, 

tendo em vista a concepção abrangente de normas gerais presentes na União, o que retira ainda 

mais a capacidade legiferante do Estado (BASTOS, 1998). 

A legislação concorrente é a base da competência comum. A disposição do art. 24 e 

parágrafos permite a criação de uma estrutura normativa e institucional por parte dos entes 

subnacionais nas mais diversas matérias concorrentes. Isto possibilita um imbricado relacional 

(colaborativo e cooperativo, por vezes coordenativo também) entre eles, de modo a alcançar 

objetivos pré-definidos. 

 

3.3.3 Competência comum do artigo 23 da Constituição 

 

A repartição de competências dispõe sobre as atribuições e ações que poderão ser 

exercidos pelos entes. Competências exclusivas (art. 21), privativas (art. 22, 30), concorrentes 

(art. 24), remanescentes (art. Art. 25, § 1º) e comuns (art. 23) dispõe a forma de repartição da 

Federação brasileira.  

A concorrente viabiliza a competência comum. Ao dispor da possibilidade de criação 

de normas gerais (art. 24, § 1º) e da possibilidade de os Estados complementarem (art. 24, § 2º; 

o sentido de adição a existente) essa legislação, ou até mesmo suplementarem (art. 24, § 3º; no 

sentido de substituição), há a possibilidade de criar um arcabouço legislativo que permita aos 

entes a estruturação de atividades e ações para a execução dos direitos do art. 23.  

A Constituição de 1988 imputou ao art. 24 a legislação concorrente, na qual os entes 

legislam concorrentemente sobre determinada matéria, conforme as regras existentes, e atribuiu 

ao art. 23 a competência comum, na qual os entes atuam conjuntamente sobre as matérias, 

conforme a legislação cooperativa. 

As competências do art. 23 foram colocadas de forma comum, contudo haverá 

concorrência na matéria disposta, ante a vontade do constituinte que deseja que os entes 



127 
 

cooperem na execução de tarefas e objetivos enunciados (ALMEIDA, 1991). Essa competência 

apresenta uma descentralização de encargos de matérias com grande relevância social, na qual 

todos os entes, para uma ação conjunta e permanente, são chamados à responsabilidade 

(ALMEIDA, 1991): 

 

Nota-se, no modo de enunciar essas competências, (‘zelar’, ‘cuidar’, 

‘proteger’), além do tom imperativo, certo caráter pedagógico. Cuida o texto 

de ‘lembrar’ que cada esfera de poder público tem deveres a cumprir para 

concretizar as atribuições e competências que o constituinte federal lhes 

confere (ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, 1989 apud ALMEIDA, 

1991, p. 140). 

 

O art. 23 demanda dos entes, de forma imperativa, uma ação permanente sobre as 

matérias dispostas (BERCOVICI, 2003; LOBO, 1989). Para Lobo (1989), o concurso dos entes 

é requisitado em função do interesse público no cumprimento de determinados direitos, o que 

demanda a soma de esforços, sem hierarquia entre eles, de modo a não prejudicar suas 

competências.  

De forma diferente, Almeida aponta que nas regras de regulamentação da competência 

comum, haverá uma clara preponderância da União, haja vista serem matérias que são fruto de 

legislação concorrente, cabendo ao ente central a edição de normas gerais – isto quando a 

matéria não tiver de ser editada como privativa do ente central (ALMEIDA, 1991). As leis 

complementares previstas no parágrafo único do art. 23 não irão retirar da “União o comando 

geral no campo das competências materiais comuns, a partir do comando legislativo que lhe 

pertence” (ALMEIDA, 1991, p. 144), perfazendo ao mesmo tempo relações de coordenação e 

cooperação, sob a égide da legislação federal (ALMEIDA, 1991). 

A distribuição de competências na Constituição, a comum especificamente, implica em 

uma demanda política por parte dos entes, qual seja, a criação de leis em participação com todos 

os entes para a execução das competências comuns. A União, pelo desenho institucional da 

repartição de competências (competências privativas, exclusivas e concorrentes na modalidade 

normas gerais) terá preponderância na definição de diretrizes e meios. O que não pode é que a 

edição de tais normas venha a suplantar a autonomia dos entes, ao definir normas específicas 

quando tal atribuição seria dos Estado (art. 24, § 2º) e dos Municípios (art. 30, II). Ainda assim, 

a criação de leis regulando a competência comum deverá contar com a participação dos todos 

os entes afetados. 

Destaca-se que para Mukai (1991) não haveria possibilidade de cooperação entre os 

entes se a lei complementar referente a regulação da cooperação ainda não foi editada; não 
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tendo o artigo 23, portanto, plena eficácia. De forma diferente, Figueiredo (1997) compreende 

que as matérias do artigo 23 são competências deveres, de desempenho obrigatório, portanto os 

entes deverão exercer esta competência, mesmo sem a edição de lei complementar para 

regularização107. 

O principal objetivo das competências comuns é que não haja desperdício de esforços, 

nem o choque de ações administrativas, de modo que todos hajam de forma harmoniosa e 

cooperativa sob a lei (GRECO, 1992). Assim, Greco aponta que podem ocorrer limitações no 

exercício de competência do próprio ente em detrimento das regras de interligação e 

coexistência, conforme a política nacional, aparentemente maiores que os regionais e locais 

(GRECO, 1992). 

Contudo, tal é um dos perigos da cooperação108 relatados por Rovira (1986): a supressão 

da autonomia dos entes poderá fazer com que a cooperação seja uma via para a centralização. 

Em prol de um pretenso efeito uniformizador das ações e políticas públicas dos entes, a União 

poderá empreender uma centralização e posterior homogeneidade109 das ações dos entes:  

 

A União será sempre mais tentada a de uma vez legislar sobre esses pontos do 

que cuidar de uma difícil lei complementar110 que especificará os pontos que 

depois serão versados pelos Estados (...) os Estados não estarão imunes à 

obediência a uma legislação federal que, sob a generosa perspectiva de 

estabelecer uma cooperação, na verdade fixará normas de maneira impositiva 

para todos as unidades da Federação (CELSO RIBEIRO DE BASTOS, 1990 

apud GRECO, 1992, p. 141). 

 

O federalismo cooperativo deve buscar um equilíbrio (HORTA, 2010). O ideal é que 

não haja nem a preponderância da União e nem a dos entes subnacionais, mas a coexistência 

pacífica e harmônica, na forma de lei, das ações para a concretização das matérias do artigo 23 

da Constituição.  

 A ideia de ação conjunta e interdependente perpassa pela economia de recursos e por 

uma melhor prestação dos serviços públicos. Os constituintes da Constituição de 1988 quiseram 

esta sobreposição (ALMEIDA, 1991; ALMEIDA, 2000; PIRES, 2013), não existindo nada de 

 
107 No mesmo sentido: BERCOVICI, 2003. 
108 Vide subseção 3.3.6 Relações intergovernamentais. 
109 Este assunto será melhor tratado na subseção 4.2.2 Centralização e descentralização. 
110 A citação advém de um artigo publicado antes da EC. n. 53 de 2006, que alterou para o plural a expressão “lei 

complementar” do parágrafo único do art. 23 da Constituição. Alteração realizada para abranger pretensões de 

grupos de interesse, em especial a educação, de modo que seus objetivos sejam abarcados e mais facilmente 

alcançados. Contudo, tal alteração representou um esforço político, administrativo e burocrático desnecessário, 

tendo em vista que apenas uma única lei complementar seria suficiente para criar os instrumentos, órgãos e 

procedimentos pelos quais os entes poderiam realizar a cooperação.  



129 
 

errado neste desenho111, os entes precisam aprender a conviver, de modo que os interesses 

políticos de cada qual não sejam sobrepostos uns aos outros. As competências comuns 

representam essa teoria e para auxiliar na definição de prioridades, o princípio da 

subsidiariedade é um interessante instrumento para o Estado Federal. 

 

3.3.4 Princípio da subsidiariedade 

 

O princípio da subsidiariedade, em um Estado e sociedade cada vez mais complexos, é 

uma forma de impor diretrizes e parâmetros para a atividade estatal, em especial para um Estado 

Federal. Por meio deste há um indicativo de ação aos entes federados e, nesse sentido, 

possibilita melhor fruição na disposição da centralização e descentralização e, principalmente, 

na realização de relações intergovernamentais. 

O princípio da subsidiariedade surgiu a partir da doutrina social da Igreja Católica 

Apostólica Romana, na encíclica Quadragesimo Anno, publicada em 1931, em que declarava 

ser injusto retirar da sociedade, funções que os grupamentos de ordem inferior poderiam exercer 

(BARACHO, 1996; ZIMMERMANN, 1999): 

 

Verdade é, e a história o demonstra abundantemente, que, devido à mudança 

de condições, só as grandes sociedades podem hoje levar a efeito o que antes 

podiam até mesmo as pequenas; permanece contudo imutável aquele solene 

princípio da filosofia social: assim como é injusto subtrair aos indivíduos o 

que eles podem efectuar com a própria iniciativa e indústria, para o confiar à 

colectividade, do mesmo modo passar para uma sociedade maior e mais 

elevada o que sociedades menores e inferiores podiam conseguir, é uma 

injustiça, um grave dano e perturbação da boa ordem social. O fim natural da 

sociedade e da sua acção é coadjuvar os seus membros, não destruí-los nem 

absorvê-los (VATICANO, 1931). 

 

O fundamento assente nesta encíclica é a preservação da sociedade, dos corpos 

intermediários, para a realização do bem comum – princípio da subsidiariedade (HORTA, 

2010). Assim, a ideia fundante deste princípio é a “promoção da dignidade humana, visto que 

é sobre ela que devem se organizar as sociedades” (ANTUNES, 2015, p. 145). 

Duas são as interpretações jurídicas sobre o referido princípio. A primeira está 

corporificada na ideia de secundário (BARACHO, 1996) (1), em que o Estado somente deveria 

atuar naquilo que não diz respeito à comunidade menor em si (PALÁCIOS, 2016). A segunda 

 
111 Para alguns doutrinadores, há uma total ausência de responsabilidades dos entes, o que necessita ser balanceado 

por uma atuação mais forte da União, representando uma maior centralização da Federação (ARRETCHE, 2002, 

2003, 2007; BERCOVICI, 2003; BUCCI, 2006, 2013; SOUZA, 2005, 2018). 



130 
 

refere à ideia de supletividade (2): que absorve, simultaneamente, dois significados: a 

complementariedade (2.1) e a suplementariedade (BARACHO, 1996) (2.2). 

A suplementariedade (2.2) é o acréscimo (BARACHO, 1996), a complementação. Aqui 

cabe a prerrogativa de decidir entre duas categorias de atribuições, meios e órgãos, distintos 

pelas relações entre si (BARACHO, 1996). Representa a subsidiariedade no sentido de decidir 

entre duas posições para substituir determinada ação existente. 

A ideia de complementariedade (2.1) explica a noção de subsidiariedade aceita em 

direito (BARACHO, 1996):  

 

As organizações são o fruto dos compromissos de exigências diferentes, desde 

que a pluralidade de direitos aplicáveis são resultados de reivindicações 

opostas. De um lado está o poder público, cuja própria existência é um fato 

incontornável, qualquer que seja a teoria que pretenda explicá-lo. De outro 

lado, estão as pessoas privadas que, em uma democracia, podem agir 

livremente, sob certas reservas em todos os domínios. O Direito Púbico 

explica a intensidade de suas regras, ao passo que o Direito Privado aparece 

como complementar um do outro (BARACHO, 1996, p. 24). 

 

Na primeira acepção, reside a ideia de decisão, de substituição de uma entidade por outra 

– seja no Estado, ou na sociedade pelo Estado. No segundo entendimento reside a ideia de 

auxílio de uma entidade por outra, neste caso, de auxílio por parte do Estado às ações da 

sociedade a serem realidades, quando houver incapacidade desta em vir a realizar tal ação.  

O princípio da subsidiariedade é resumido a uma ideia simples: 

 

as sociedades são subsidiárias em relação à pessoa, ao passo que a esfera 

pública é subsidiária em relação à esfera privada. Como corolário, não se deve 

transferir a uma sociedade maior aquilo que pode ser realizado por uma 

sociedade menor. Tratando-se de coletividade intermediária, torna-se mais 

adequado determinar a natureza da autonomia, que deve ser consentida 

(BARACHO, 1996, p. 52). 

 

No mesmo sentido, Bessa aponta que o objetivo fundamental do princípio da 

subsidiariedade é limitar a atuação do Estado quando a resolução dos problemas seja melhor 

solucionado pela própria sociedade (ANTUNES, 2015). Contudo, isto não implica na a 

imposição de um “Estado mínimo e débil, que se retrai a simples funções de vigilância, 

resguardo ou arbitragem” (BARACHO, 1996, p. 48), apenas limita o desempenho deste a 

determinadas ações que podem ser mais bem desempenhadas pelos indivíduos e pela sociedade 

(ANTUNES, 2015). 
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A par de o princípio da subsidiariedade ter como foco o indivíduo, especificamente, a 

dignidade da pessoa humana, a sua utilização não exclui o Estado. Isto, pois, além de servir de 

delimitação, cabe de guia para a realização de determinadas ações no intuito de promoção da 

mesma dignidade.  

Nesse sentido, reside a confluência entre o princípio da subsidiariedade e a organização 

do Estado. Tal princípio “objetiva a investigação federativa da necessidade do poder estatal, do 

reconhecimento de sua finalidade meramente ancilar e da distribuição de competências dentre 

as unidades federativas” (ZIMMERMANN, 1999, p. 209). Portanto, este princípio serve como 

um ordenador das ações dos entes estatais, ao observar e estabelecer prioridades. 

De forma a servir de organização a atividade federativa, no que tange à repartição de 

competências, o princípio da subsidiariedade pode ser manifestado em dois graus: 

 

a) Ajuda: mediante a criação das condições necessárias para fazer possível e 

tornar garantida a atuação das comunidades intermediárias; 

b) Realização supletória: da missão dessas comunidades, suprindo sua 

insuficiência, quando elas não realizam adequadamente sua função 

(BARACHO, 1996). 

 

Portanto, o princípio da subsidiariedade, como um dos elementos de organização da 

ação dos entes na Federação, no que tange a repartição de competências, pode ser traduzido 

tanto no auxílio (ação complementar) de uma entidade maior (União, Estados) a uma entidade 

menor (Estados, Municípios), como na substituição (ação subsidiária ou ação suplementar) de 

uma entidade menor (Estados e Municípios) por outra maior (União, Estados), quando da 

realização de competências e objetivos constitucionalmente estabelecidos. Ou seja, “em prol do 

bem comum, os entes mais capacitados (de forma administrativa, financeira e política) poderão 

compensar falhas e suprimir omissões” (PALÁCIOS, 2016, p. 137) dos demais. 

Contudo, a aplicação deste princípio no Estado Federal brasileiro não é pacífica. Para 

alguns autores (BARACHO, 1996; KRELL, 2008; ZIMMERMANN, 1999) o princípio da 

subsidiariedade tenta dar um contorno diferenciado às relações intergovernamentais de modo a 

alcançar maior eficiência da prestação de ações estatais – tendo uma perspectiva administrativa. 

Para outros (BERCOVICI, 2003; ARAUJO, 2010), tal princípio seria inaplicável em uma 

Federação assimétrica como a brasileira, já que sendo uma escolha política, seria um critério 

determinante dos fins econômicos e sociais do Estado.  

De qualquer forma, este princípio permite organizar a ação dos entes para que fiquem 

melhor alocadas às populações regionais e locais. Nesse sentido, possibilita que um ente auxilie, 
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substitua ou atue de forma conjunta com um outro quando este não for capaz cumprir com as 

competências constitucionalmente atribuídas. O federalismo e o princípio da subsidiariedade 

permitem a correlação entre integração e autonomia dos entes federativos (BARACHO, 1996). 

Essa delimitação pode ocorrer, em especial, tanto nas competências concorrentes como 

nas comuns. Nas competências concorrentes (legislativas), atua como limitador das regras 

gerais quando do estabelecimento de diretrizes, abrindo espaço para a legislação complementar 

(ou suplementar na CRFB de 1988) dessas normas gerais. Ao passo que nas competências 

comuns (administrativas) permite um melhor equacionamento das tarefas que cada ente deve 

realizar ante as imposições constitucionais, mediante acordos que tais competências necessitam 

para ser efetivada. Isto permite uma melhor disposição da centralização e descentralização da 

Federação o que, consequentemente, irá influir nas relações intergovernamentais. 

 

3.3.5 Centralização e descentralização 

 

O grau de centralização e descentralização de um Estado Federal é outro elemento 

fundamental para a compreensão do desenho institucional proposto em uma Constituição. Além 

de dispor territorialmente sobre poderes políticos e administrativos, também invocam 

correlações intrínsecas com a autonomia dos entes federativos, com a distribuição de 

competências112 e o modo pelo qual as relações intergovernamentais113 são desenvolvidas nesta 

Federação.  

Essas duas formas representam modos de disposição dos entes federativos (ROCHA, 

1996) e representam uma escolha política inscrita na Constituição. Nesse sentido, reside a 

importância da repartição de competências na respectiva confluência com a centralização e a 

descentralização: 

 

O que conduz à conclusão sobre o acolhimento de um modelo centralizador 

ou descentralizador é, portanto, a extensão das competências políticas 

decisórias distribuídas entre entidades que compõem um Estado com 

capacidade autônoma para criar o Direito. Essa distribuição de competências, 

sua natureza e extensão determinam a qualificação das próprias entidades que 

se ordenam no sistema jurídico total formador do Estado (ROCHA, 1996, p. 

167). 

 

 
112 Vide subseção 3.3.1 Repartição de Competências. 
113 Vide subseção 3.3.6 Relações intergovernamentais. 
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Portanto, para que haja autonomia é necessário a existência de um rol de competências 

atribuídas a um ente. Este elenco irá confeccionar a forma que o Estado Federal terá, se mais 

descentralizado, com maiores poderes subnacionais, e maiores possibilidades de relações 

cooperativas. Ou mais centralizado, com uma concentração no centro e perspectivas 

subordinativas de relações intergovernamentais. 

Para compreender o Estado Federal, necessário diferenciar centralização de 

descentralização, bem como, concentração de desconcentração. As primeiras são fenômenos 

opostos que, não nulificam um ao outro, pois não há como existir sociedade organizada sem 

um mínimo de centralização e descentralização. Ou seja, é necessário um equilíbrio entre os 

dois fenômenos para garantir a unidade. 

Nesse sentido, vários são os conceitos dos dois institutos, pois dependem do grau de 

institucionalização em um determinado Estado (MIRANDA, 2007). De qualquer forma, 

apresentam como base: “a separação entre a pessoa colectiva Estado e outras pessoas colectivas 

a ela subordinadas e chamadas também a participar na prossecução de finalidades públicas com 

poderes de autoridade (pessoas colectivas de direito público não estaduais)” (MIRANDA, 2007, 

p. 227). 

Fala-se, portanto, em “descentralização para designar o fenômeno da concessão de 

poderes ou atribuições públicas a entidades infraestatais. E pode falar-se ainda em autonomia, 

autarquia, autogoverno, auto-administração” (MIRANDA, 2007, p. 226). Descentralizar, no 

sentido constitucional do termo, pode ser compreendido como “uma transferência de 

competências do governo central às autoridades locais que se beneficiam de uma autonomia de 

decisão” 114 (CROISAT, 1995, p. 32, tradução nossa). 

A descentralização pode ser administrativa115 e legislativa/política. A primeira 

compreende na atribuição de poderes ou funções de natureza administrativa às entidades 

coletivas do Estado (MIRANDA, 2007), ao passo que a segunda corresponde no fornecimento 

de “poderes ou funções de natureza política, relativas à definição do interesse público ou à 

tomada de decisões políticas (designadamente, de decisões legislativas)” (MIRANDA, 2007, 

p. 227), sem atribuição de soberania, mas tão somente autonomia.  

A descentralização legislativa/política é o pressuposto de existência do Estado Federal, 

diferenciando de uma Confederação ou de um Estado Unitário:  

 
114 “una transferencia de competencias del gobierno central a las autoridades locales que se benefician de uma 

autonomía de decisión”. 
115 Existem inúmeras formas de descentralização administrativa, reconhecidas pela Constituição ou pelas leis de 

um Estado: atribuição de personalidade jurídica de direito público; personalidade com autonomia administrativa 

e/ou financeira; personalidade com autonomia e faculdade regulamentares (MIRANDA, 2007). 
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por maiores que sejam os poderes legislativos e governativos dados às 

províncias ou regiões – porque só há descentralização política de âmbito 

territorial – estas não integram nunca o conceito de Estado (...) 

Descentralização política equivale, não a soberania, mas apenas a autonomia 

político-administrativa (MIRANDA, 2007, p. 228). 

 

Juntamente com a descentralização reside princípio da subsidiariedade116 que no Estado 

Federal impõe que a entidade com mais recursos (administrativos, financeiros e políticos) 

auxilie aquela com menos recursos quando da impossibilidade de execução, por esta entidade, 

de responsabilidade atribuída constitucionalmente. 

Contudo, tal união tem suas limitações: a descentralização corre do Estado para as 

pessoas coletivas, ao passo que na subsidiariedade é inverso, da sociedade civil para o Estado, 

cabendo a este exercer determinada atividade quando a sociedade117 não for capaz (MIRANDA, 

2007). A subsidiariedade é mais adequada em um Estado Federal do que Unitário, porque não 

é suficiente garantia de descentralização, o que depende do juízo político de cada momento, 

bem como, dos modos e meios de satisfação das necessidades coletivas (MIRANDA, 2007). 

Centralização compreende no inverso da descentralização. Centralizar implica aglutinar 

e congregar os poderes administrativos, legislativos e políticos de um Estado e de uma 

sociedade. A centralização não esconde os mais diversos interesses e fins estabelecidos à 

sociedade e ao Estado, contudo, compreende que tais ações serão realizadas a partir do centro 

de poder. 

Como as não há possibilidade de haver total centralização ou total descentralização nas 

sociedades, a primeira por vezes poderá operar uma repartição de poderes administrativos com 

as demais entidades da sociedade e do Estado. Fala-se, nesse sentido, em desconcentração. 

A centralização pode ser concentrada ou desconcentrada. Na primeira os agentes das 

entidades administrativas são mensageiros das decisões do poder central, sendo executores das 

determinações sem qualquer autonomia (ACQUAVIVA, 1994). Ao passo que na centralização 

desconcentrada há certo grau de autonomia com a distribuições de funções e competências às 

entidades periféricas de poder, persistindo a dependência hierárquica (ACQUAVIVA, 1994). 

Na forma desconcentrada de centralização o poder é delegado, não autônomo (ACQUAVIVA, 

1994). 

Diferentemente da descentralização, a desconcentração 

 
116 Vide subseção 3.3.4 Princípio da subsidiariedade. 
117 No caso do Estado Federal, quando o ente menor não for capaz. 
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não se depara uma pluralidade de pessoas colectivas, e tão-somente uma 

pluralidade de órgãos sem prejuízo da unicidade de imputação jurídica; 

existem vários órgãos do Estado por que se dividem funções e competências, 

a diferente nível hierárquico ou não, e de âmbito central ou local (MIRANDA, 

2007, p. 227). 

 

Importante compreender que desconcentrar não significa repartir o poder 

administrativo, legislativo ou político entre os mais diversos interesses e funções existentes e, 

consequentemente, criando unidades autônomas para gerir tais funções. Compreende, isto sim, 

em dividir a função administrativa dentro de uma única entidade do Estado, subdividindo este 

poder através de órgãos e autarquias dentro desta própria entidade do Estado.  

A desconcentração, em geral, de ordem administrativa, compreende na transferência de 

competências à autoridades subordinadas, especializadas e locais, pertencentes à mesma 

hierarquia da autoridade superior (CROISAT, 1995). Assim, na desconcentração, as 

competências e funções são de titularidade do Estado, sendo delegadas a órgãos ou entidades e 

cabendo aos agentes atuar conforme as disposições estabelecidas pelo Poder Central, ao passo 

que na descentralização, tais competências e funções compreendem titularidade das entidades 

que compõem este Estado, cabendo aos agentes agirem conforme tais entidades. 

Feita as diferenciações, o Quadro 1 apresenta uma síntese: 

 

Quadro 1: Diferenciações de centralização, concentração, desconcentração e descentralização. 

 Titularida

de 

Competência

s 

(administrativ

a, 

legislativa/pol

ítica) 

Funções 

(administrativ

a, 

legislativa/pol

ítica) 

Agentes e 

órgãos 

(públicos ou 

não) 

Autonomia 

das entidades 

subnacionais 

Centralização Poder 

central 

Poder central Poder central Poder central Ausente 

Concentração Poder 

central 

Poder central Poder central Poder central Ausente 

Desconcentra

ção 

Poder 

central 

Poder central, 

mediante 

delegação e 

controle, aos 

poderes 

regionais e 

locais. 

Poder central, 

mediante 

delegação e 

controle, aos 

poderes 

regionais e 

locais. 

Poderes 

central, 

regionais 

e/ou locais, a 

depender da 

delegação e 

do controle. 

Depende de 

criação do 

poder 

central. 

Quando 

criada, a 

autonomia é 

limitada, 

conforme lei 

infraconstitu
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cional ou 

constituciona

l, com 

possibilidade 

de alteração. 

Descentraliza

ção 

Poderes 

central, 

regionais 

e/ou locais 

Poderes 

central, 

regionais e/ou 

locais 

Poderes 

central, 

regionais e/ou 

locais 

Poderes 

central, 

regionais 

e/ou locais 

Limitação da 

autonomia de 

todas as 

entidades 

nacionais 

conforme a 

Constituição, 

com 

impossibilida

de de 

diminuição 

ou supressão 

por emenda 

constituciona

l ou lei 

infraconstitu

cional. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

O Quadro 1 sintetiza as diferenças entre a centralização, descentralização, concentração 

e desconcentração, com foco na titularidade, competência, funções, agentes e autonomia, haja 

vista que são critérios essenciais para diferenciar os referidos institutos. 

Importante destacar o Decreto-Lei n. 200/67. Dispõe sobre a organização da 

Administração Pública Federal e ao tempo representou uma reforma administrativa. Nesta 

norma existem algumas impropriedades técnicas que criam confusão com o que está sendo 

apresentado e defendido neste trabalho.  

Estabelece que as atividades da Administração Federal obedecerão ao princípio da 

descentralização (art. 6º, III). Impõe que as atividades da União sejam amplamente 

descentralizadas (art. 10, caput), sendo exercidas em três planos principais: dentro da 

Administração Federal (§ 1º, a); desta para as unidades federadas quando devidamente 

aparelhadas e mediante convênio (§ 1º, b); e da Administração para a iniciativa privada, 

mediante contratos e concessões (§ 1, c). 

Ora, se a descentralização compreende titularidades distintas dentro da Federação e a 

desconcentração a mesma titularidade, aquilo que o Decreto-Lei n. 200/67 chama de 

descentralização, na teoria e na prática consiste em desconcentração. Porque há apenas uma 

titularidade federativa, a União, e esta repassa seus afazeres aos demais órgãos e pessoas 
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existentes dentro de seu próprio quadro organizacional (art. 10, § 1º, a), ou repassa suas 

atividades a outras pessoas (art. 10, § 1º, c). A alínea b do referido diploma consiste na 

cooperação federativa118 entre a União e dos demais entes por meio de convênio. Nesse sentido: 

 

Trata-se, sem dúvida, de imprecisão conceitual no plano legal, já que, em 

nenhum dos casos, se está tratando de descentralização, mas de 

desconcentração (no caso da alínea a), de mera cooperação (no caso da alínea 

b) e de execução indireta (no caso da alínea c, quando operada por meio de 

contrato). Assim, quando se fala de descentralização, na verdade se está 

operando com conceitos equívocos, que não permitem a exata compreensão 

de suas implicações (SANTOS, 2013, p. 29).  

 

Este erro leva a entendimentos errôneos em políticas públicas. A compreensão de que 

uma política é descentralizada quando na realidade houve auxílio por meio de uma ação central 

para o regional ou local, por exemplo, PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), 

Implementação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares, Infraestrutura para a Educação 

Básica, entre outros. Todos representam ações colaborativas da União aos demais entes, mas 

não compreendem ações descentralizadas, já que não houve transferência de titularidade de 

uma competência específica (art. 211, § 1º, CRFB). São de fato, ações desconcentradas. 

Importante observar que a centralização não ocorre somente no poder central de uma 

Federação, como também poderá ocorrer no poder local, quando houver uma excessiva 

descentralização ou quando os Estados forem deslocados das relações intergovernamentais: o 

“enfraquecimento do Estado dentro da estrutura governamentais (...) acentua-se à medida em 

que a União intensifica a cooperação direta com os Municípios, sobrepassando os Estados” 

(BRASILEIRO, 1974, p. 101). 

Na realidade, nem o centro e nem a periferia devem ter preponderância. Este modelo de 

Estado repousa na harmonia da tendência à unidade (centralização) e à diversidade 

(descentralização) (GARCÍA-PELAYO, 1993), ou seja, em um meio termo que possibilite a 

existência dos Estados (ou de entes regionais) de modo que possam facilitar o relacionamento 

entre as esferas federativas. O equilíbrio, portanto, está no centro, e não nas pontas do sistema 

federativo. 

 

  

 
118 Entendida nesta situação como descentralização (SANTOS, 2013). 
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3.3.6 Relações intergovernamentais 

 

Há uma forte correlação entre repartição de competências, princípio da subsidiariedade, 

centralização e descentralização e relações intergovernamentais. Essa relação é medida, 

primeiramente, pelo grau de competências/poderes atribuídas ao centro, o que caracteriza uma 

Federação mais centralizada ou mais descentralizada. As relações intergovernamentais são 

naturais em um Estado Federal, tendo em vista que os entes detêm autonomia. Assim, quanto 

maior for o destaque no centro, maior será o predomínio de relações de subordinação, ao passo 

em que quanto maior for o equilíbrio, maior a possibilidade de desenvolver relações de 

cooperação (HORTA, 2010). 

Tais relações são categorias que, no dia a dia das ações estatais, com frequência, estão 

interligadas (TEJADA, 2002), o que pode dificultar a diferenciação e conceituação; contudo, 

tal intuito é necessário para o esclarecimento das ações estatais. Deve-se, de forma imediata, 

apresentar conceitos iniciais das relações existentes e que mais adiante serão aprofundados: 

coordenação, colaboração e cooperação. 

A primeira compreende em interações nas quais um ente determina aos demais quais 

ações estes deverão realizar. A segunda são as ações de auxílio (técnico, administrativo, 

financeiro, entre outras). A terceira representa ações conjunta nas quais os entes possam, de 

comum acordo, ou devam realizar, por imposição normativa. 

A coordenação é uma demanda da própria unidade do Estado Federal, ao constituir um 

freio à descentralização (TEJADA, 2002). Contudo, constitui um modo de ação, através da 

aceitação dos entes, por meio de um procedimento de participação e em comum acordo, em 

relação a projetos, objetivos e meios estabelecidos por um ente, nos casos previstos em lei 

(ROVIRA, 1986). Esta anuência é necessária de modo a proteger a autonomia conferida 

constitucionalmente. Coordenar, portanto, é organizar, estruturar, ordenar, a ação dos entes em 

prol de objetivos e meios estabelecidos, mediante aceitação, nos casos previstos na Constituição 

e em leis.  

Há uma tendência do ente central em assumir a coordenação das principais políticas 

públicas sociais (ABRUCIO, 2005). Além da criação de sistemas únicos e de planos nacionais 

(LOTTA; GONÇALVES; BITELMAN, 2014) – como os de educação –, há a transferência de 

recursos da União aos entes subnacionais condicionada à observância de normas e vinculada a 

programas específicos estabelecidos centralmente (MACHADO, 2014). Almeida (2005) aponta 

que essas ações implicam em uma recentralização da Federação o que, para Krell (2008, p. 47) 
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“a preponderância da União no federalismo contemporâneo é um dado com que se tem de 

aprender a conviver”. 

Em um Estado Federal, devido a sua natureza em distribuir poderes políticos, 

administrativos e legislativos em parcelas de seu território soberano, é natural que haja um 

auxílio, de qualquer forma, entre parte desse território, ou até mesmo de todos entes si. Reside, 

nesse sentido, o fundamento de existência das relações de colaboração, pois representam uma 

consequência da manutenção da autonomia às parcelas territoriais e o concomitante convívio 

dentro de uma soberania. Ou seja, pela própria existência de um Estado Federal, há uma 

imposição natural de auxílio mútuo, devido a solidariedade existente entre seus membros 

(ANTONIO, 1984) em prol da continuidade do Estado e da sociedade, denominado de princípio 

ou dever de colaboração, ou dever de auxílio119. 

A colaboração, portanto, compreende no auxílio (financeiro, administrativo, técnico, 

entre outros) que um ente fornece a outro de modo a propiciar uma assistência que permita a ao 

ente favorecido o cumprimento de suas atividades. Nessa relação, um ente ajuda o outro, mas 

não realiza a sua atividade. 

A cooperação seria uma relação intergovernamental mais complexa. Surge em 

decorrência do alargamento das competências do Estado Federal, a partir do século XX, em 

função de crises, de guerras, do intervencionismo estatal e pela complexidade da estrutura 

econômica (ALMEIDA, 1991; CROISAT, 1995; ELAZAR, 1991; GARCÍA-PELAYO, 1993). 

Diversas foram as necessidades criadas com a mudança de objetivo do Estado. 

A cooperação compreende no exercício de ações que demandam a atuação conjunta dos 

entes; atos que precisam ser convencionadas ente as partes, de modo a perquirir os objetivos 

almejados (ROVIRA, 1986; TEJADA, 2002). O exercício deste tipo de competência de forma 

isolada não é possível, por isso a necessidade de práticas simultâneas (ROVIRA, 1986; 

TEJADA, 2002). Essa relação busca uma maior integração entre os entes de um Estado Federal 

ante a impossibilidade, má condução, do exercício isolado de uma competência, em prol dos 

objetivos desejados. 

 
119 Ressalta-se que Rexach, Rovira e Tejada realizam suas análises com base nos Estado Autônomo da Espanha e 

no Estado Federal da Alemanha. O primeiro não seria um Estado Federal, mas um Estado composto, com parcelas 

territoriais que detém certa autonomia, surdinadas ao poder central. Ao passo que na Alemanha, há de fato um 

Estado Federal, com as características elencadas acima. Em relação a este último, existe o denominado 

Bundestreue e que compreende em um dever de fidelidade da aliança dos entes para com o pacto instituidor do 

Estado Federal (REXACH, 1994). De qualquer modo, suas análises servem de subsídios às análises aqui 

perpetradas.  
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Destaca-se que a cooperação difere substancialmente das demais relações120, pois 

pretende uniformização e harmonização alcançada mediante livre acordo entre as partes e não 

pela imposição de subordinação de um ente em relação a outro (ROVIRA, 1986). Nesse sentido, 

os entes precisam acordar para a realização conjunta de atividades e a existência de 

instrumentos, órgãos e estruturas de cooperação são essenciais. Contudo, Rovira observa que a 

unanimidade nesses instrumentos pode ser um obstáculo à própria cooperação (ROVIRA, 

1986), ante a impossibilidade fática de acordos unânimes em sociedades atuais complexas. 

Os principais instrumentos de cooperação existente no Brasil são o CONFAZ – 

Conselho Nacional de Política Fazendária –, Regiões Integras de Desenvolvimento, Regiões 

Metropolitanas (art. 25, § 3º, da Constituição) e os consórcios públicos e convênios de 

cooperação entre os entes (art. 241 da Carta Maior). 

A doutrina aponta a existência de cooperação obrigatória/impositiva e 

voluntária/facultativa. Na primeira, há imposição da Constituição pela realização conjunta de 

determinadas atividades ou competências; na segunda, a Lei Maior ou infraconstitucionais 

permitem que os entes cooperem entre si de forma voluntária (BERCOVICI, 2003; OCAÑA, 

1994; SILVEIRA, 2007; TEJADA, 2002). O art. 23 da Constituição de 1988, para Bercovici 

(2003), é uma modalidade obrigatória, o que faz sentido ante a impossibilidade de os entes 

atuarem de forma isolada nas matérias que versam esse artigo, especialmente a educação. 

A cooperação apresenta alguns pressupostos. O primeiro seria o entendimento de que 

os entes são portadores de interesse geral; e o segundo, a rejeição às chamadas competências 

exclusivas (TEJADA, 2002). A cooperação, nesse sentido, poderia aproximar os entes na 

execução de competências e formulação de políticas públicas. Com esta integração, poderia 

diminuir cada vez o poder do centro, diminuindo o controle sobre as competências exclusivas.  

Em teoria, esses pressupostos são extremamente favoráveis a criação de um modelo de 

Estado Federal, dito cooperativo, que consiga buscar todos os objetivos almejados da melhor 

forma possível. Sabe-se que seria o ideal, mas a prática brasileira é bem diferente. Até hoje, 

poucos foram os instrumentos criados em prol de um modelo cooperativo e, além disto, este 

modelo esbarra na falta de regulamentação, na falta de recursos financeiros e principalmente na 

ausência de um desejo político que coloque o Estado brasileiro a outro patamar na prestação de 

serviços públicos. 

A cooperação também apresenta alguns fins: funcionamento do Estado Federal, 

autonomia e integração política. A estrutura e organização do Estado nunca é neutra, pois 

 
120 Bercovici (2003) compreende que colaboração e cooperação seriam sinônimas, tendo na cooperação um 

destaque maior da União, em prol de uma uniformidade das políticas públicas. 
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sempre direcionada aos objetivos que realiza ou aos que foram traçados para esta instituição 

(EVANS; RUESCHEMEYER; SKOCPOL, 1985; HELLER, 1968; JELLINEK, 1970; 

IMMERGUT, 2006; MARCH; OLSEN, 2008) – especificamente aqueles estabelecidos na 

Constituição. 

A cooperação contribuir para o funcionamento do Estado Federal ao manter e permitir 

a autonomia, bem como, estimular a cooperação dos entes entre si; também permite a existência 

da autonomia ao não permitir a total centralização, ao manter a autonomia dos entes e ao dar 

poder de participação aos entes subnacionais na confecção de ações conjuntas (TEJADA, 

2002). Por último, a integração política decorrente desta relação intergovernamental está em 

uma maior participação dos entes na formulação de ações, produzindo harmonia, unidade e 

complementariedade das ações (ROVIRA, 1986; TEJADA, 2002). 

Alguns efeitos colaterais da cooperação podem surgir. Primeiro, nas situações em que 

não houver preservação da autonomia das partes, a cooperação pode ser uma via para a 

centralização; segundo, dificuldade no estabelecimento de responsabilidade em relação a uma 

determinada ação; terceiro, a existência de órgãos mistos com função deliberativa e 

administrativa pode imprimir certo desdém pela função legislativa, tornando os legislativos 

locais meros validadores das funções do Executivo; quarto, dificuldade de tomar decisões por 

consensos, de forma unânime, tornando o sistema político extremamente lento para tomar 

decisões transformadoras (ROVIRA, 1986). 

As relações intergovernamentais (coordenação, colaboração e cooperação) sofrem 

direta relação da repartição de competências, do princípio da subsidiariedade e da centralização 

e descentralização. São o objeto central das políticas públicas, e no caso do SNE, 

especificamente a cooperação. Será por meio da criação de um SNE que a cooperação 

federativa será regulamentada na área educacional (art. 23, V e § único, da Constituição). 
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4 RISCOS E ATRIBUTOS À CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO COMPATÍVEL COM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO 

 

Compreendida a moldura teórica e normativa do processo de aperfeiçoamento dos 

mecanismos normativos e institucionais para a materialização do compromisso constitucional 

relacionado ao direito fundamental à educação, é preciso examinar qual seja o modelo de SNE 

que se possa construir, sem que disso decorra violação à opção constitucional em favor do 

federalismo. Esse é o tema explorado neste Capítulo. 

 

4.1 O pedaço original: normatização da dimensão de planejamento anteceder à de sistema 

 

Importante de início destacar uma inversão do processo político quanto à 

institucionalização destas duas ferramentas – o PNE e do SNE.  Isso decorre, em grande parte 

devido à redação dada pela EC n. 59/09 que traz uma dubiedade de interpretação, ao não 

especificar qual estrutura terá preponderância sobre a outra, bem como, em não estabelecer os 

limites de função de cada qual. 

Historicamente, como demonstrado no Capítulo 1, veio ao texto constitucional a 

referência ao PNE. A menção ao SNE virá na sequência, com a EC n. 59/09. Essa temporalidade 

já sugere uma inversão do processo de deliberação, com o plano antecedendo à estrutura. Diz-

se que a modificação constitucional sugere uma inversão, porque a própria redação do texto 

constitucional não se revela, a rigor, muito clara. 

Ao dizer que a lei estabelecerá o PNE “com o objetivo de articular o sistema nacional 

de educação em regime de colaboração”, a referida Emenda Constitucional não dispõe 

claramente se a centralidade é do Plano (ele articulará o sistema) ou do Sistema. A obscuridade 

do texto se aprofunda com sua parte final ao aludir à necessária fixação de “diretrizes, objetivos, 

metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades”; tarefa uma vez mais referida, sem a 

correspondente atribuição subjetiva. 

Nesse sentido, pelo menos duas visões podem ser exploradas dessa relação: a vinculação 

do SNE ao PNE; ou a não vinculação do SNE ao PNE. O primeiro entendimento, assentado na 

centralidade do PNE, apresenta como defensores diversos educadores (ABICALIL, 2012; 

ARROYO, 2013; BRASIL, 2015b; MELO; MARQUES, 2016; SAVIANI, 2010a, 2010b, 

2010c) e tem sua tradução mais evidente no projeto do FNE 2016. Com relação a segunda 
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interpretação, que reconhece no SNE a centralidade, tem-se o projeto do Executivo 

(SASE/MEC 2016) e do Legislativo (PLP n. 413 de 2014). 

Numa abordagem clássica, parte-se do pressuposto de que a estrutura (aparentemente 

identificada com o SNE) deve vir antes do planejamento, possibilitando que a política pública 

– que surge deste arcabouço orgânico-institucional e que do aprendizado proporcionado por 

ciclos pretéritos –, possa confeccionar um novo planejamento (futuro), juntamente com os 

agentes políticos existentes. A depender da leitura que se venha a fazer dos obscuros termos do 

art. 214, a partir das sucessivas emendas, tem-se resultados diversos, considerando como 

contexto de fundo a possível vinculação das políticas públicas no segmento de educação e do 

Direito. A pretexto de qualificar o planejamento, o quadro normativo como hoje proposto pode 

resultar em inversão da lógica que lhe é própria, ou no comprometimento da autonomia dos 

entes subnacionais, em tema que lhes é reconhecida competência constitucional. 

O planejamento é “um processo técnico instrumentado para transformar a realidade 

existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos” (SILVA, 2017, p. 823). Para Grau, 

com enfoque no direito econômico, o “planejamento compreende um método de ação dirigido 

a um fim determinado [...] desenvolvido pelo Estado, objetivando a fins sociais e econômicos” 

(GRAU, 1978, p. 12). 

Destaca-se, para Almeida (1991), que o planejamento é compreendido na Constituição 

de 1988 como uma imposição constitucional: 

 

Assim, a utilização do planejamento no campo da Administração Pública 

configura uma imposição de ordem constitucional, demonstrando, por parte 

do constituinte, o reconhecimento da superioridade de atuação planejada no 

setor público. [...]  

E o planejamento está relacionado exatamente à tomada de decisão com o 

objetivo de racionalizar, de modo contínuo e permanente, a ação política 

global (ALMEIDA, 1991, p. 101). 

 

Isso significa que em todos os níveis da Federação deveriam existir planos que 

norteassem a atuação dos entes, definindo diretrizes, políticas e objetivos a seguir. Portanto, 

uma ação planejada dos governos é superior a uma sem planejamento, que se desenvolve 

exclusivamente ao sabor das conjunturas políticas. Mais ainda, o desenvolvimento das ações 

públicas deve compreender todos os componentes indispensáveis à sua materialização – 

inclusive e em especial, a dimensão orçamentária, não só no provimento, como também na 

disponibilização da dotação correspondente (VALLE, 2018). 
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Na legislação educacional, política e planejamento são apresentados de forma separada. 

A LDB, no título IV da organização da educação nacional, art. 8º, § 1º, dispõe que “caberá à 

União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas [...]” (BRASIL, 1996), e especifica no art. 9º, I, ser papel da União elaborar o PNE em 

colaboração com os entes federativos. Assim, o ordenamento dispõe que haverá uma política 

nacional de educação e um PNE. 

Há diferenças entre política e plano. A primeira compreende121 um conjunto de valores, 

objetivos, diretrizes, normas e estruturas implementadas por uma organização ou empresa, ou 

seja, possui caráter geral; ao passo que o segundo implica em especificação de metas e 

detalhamento de ações, acompanhadas por um orçamento. Portanto, o planejamento implica em 

escolhas bem mais detalhas por parte dos governos na solução dos problemas públicos. 

A relação entre planejamento e políticas públicas pode ser melhor observado no ciclo 

de políticas públicas, quando do processo de formulação das ações dos governos. Este começa 

pela problematização dos fenômenos sociais (busca de causas e construções de narrações), para 

em seguida inscrever o problema na agenda e posterior alcançar sua institucionalização por 

meio de “janelas políticas”. 

A busca e definição de um fato social, de uma causa, como um problema, passa pela 

construção de uma ou mais narrações adequadas à maior viabilidade de inscrição formal do 

problema na agenda (JAIME; DUFOUR; ALESSANDRO; AMAYA, 2013; MULLER; 

SUREL, 2002; PARSONS, 2007). Portanto, inscrever um problema na agenda consiste no 

estudo e na exploração dos processos que conduzem um fato social a adquirir relevância de 

“problema público”, sendo objeto de debate e controvérsias na sociedade por meio das mídias 

existentes (SARAIVA, 2006). Este registro pode ser resultado de fatores como consensos 

constitucionais, um programa proposto por um partido quando das eleições ou, de eventos 

críticos que possam gerar crises no governo e na sociedade. 

No art. 214 estão estabelecidos os consensos constitucionais para a educação. Esses 

objetivos compreendem a principal agenda das políticas públicas educacionais, tais quais: 

erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade 

do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do País e 

o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 

produto interno bruto (inciso acrescido pela EC. n. 59 de 2009). 

 
121 Um conceito mais genérico pode ser visto em Bobbio, para quem, na época moderna e ainda hoje, o termo 

“política” passou a ser usado para indicar “a atividade ou conjunto de atividades que, de algum maneira, têm como 

termo de referência a pólis, ou seja, o Estado” (BOBBIO, 1998, p. 954). 
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Esses objetivos criam diretrizes para a elaboração e formulação de políticas públicas. 

Nessas fases são identificadas respostas, soluções, alternativas e avaliação das opções, bem 

como, a seleção de determinada alternativa de políticas públicas viáveis do ponto de vista 

jurídico, administrativo e financeiro. Essas alternativas (metas, estratégias, ações) 

instrumentalizarão a Administração Pública com os elementos necessários para a associação 

entre a formulação das políticas públicas e o resultado almejado por ela. 

Retomando às visões sobre a relação do SNE e do PNE. Para uma primeira perspectiva 

– que pretende reconhecer centralidade ao PNE –, o SNE empreenderia simplesmente ao 

detalhamento operacional do primeiro, se traduzindo em um conjunto de normas e 

procedimento que obrigam a todos os órgãos dos sistemas de ensino a atuarem conforme seus 

dispositivos, já previamente estabelecidos no PNE (ABICALIL, 2012; ARROYO, 2013; 

BRASIL, 2015b; MELO; MARQUES, 2016; SAVIANI, 2010a, 2010b, 2010c). Para poder 

realizar tal intento é necessário o estabelecimento de parâmetros básicos de delineamento de 

fins e meios que orientem a execução de programas comuns em todo o território nacional. Esse 

desenho macro seria explicitado no Plano Nacional, adensado no SNE, de ambos resultando 

uma estrutura necessariamente vinculante a todos os entes da Federação. 

Para essa visão, da prevalência do Plano sobre o Sistema, com as alterações perpetradas 

no art. 214, o PNE passou a ser um plano decenal, solução engendrada a pretexto de que se 

tenha neste último uma Plano de Estado, não de um governo; o que pressuporia a vinculação 

do SNE ao PNE, de modo que o primeiro seria um simples executor das diretrizes, objetivos, 

metas e estratégias estabelecidas pelo Plano.   

Para a segunda perspectiva (SASE/MEC 2016 e PLP n. 413 de 2014) o PNE não teria a 

qualidade de antecedente, e menos ainda o cariz vinculante do SNE. Este último assumiria o 

papel de uma instância articuladora dos diversos sistemas estaduais e municipais, com papel 

coordenador e constituído por instrumentos de cooperação federativa entre os entes. 

Para esta concepção, que vê a centralidade no componente estruturante e orgânico, não 

há como vincular o SNE e, principalmente, os entes subnacionais ao PNE. O SNE assumiria a 

ideia de articulação entre os entes por meio de metas políticas comuns. Contudo, as definições 

nacionais da política educacional seriam feitas, em comum acordo, por meio de órgãos e 

instrumentos criados pelo Sistema. Há, portanto, a observância, em grau maior do que a 

primeira visão, das características fundamentais do Estado Federal na Constituição de 1988. 

Essas seriam, basicamente, as duas correntes que disputam por uma interpretação do art. 

214 da Constituição e, consequentemente, pela formulação de projetos que embasam a 

confecção de um desenho de SNE pelo Legislativo. A dificuldade está em que, como já 
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apresentado, ao realizar a alteração no art. 214 da Constituição, não deixou claro o constituinte 

reformador, qual a relação que efetivamente pretendia entre estes dois instrumentos. 

Observada essa premissa – da estrutura antecedendo às estratégias operacionais de 

execução – tematizada estaria a questão de qual seria o espaço de atuação do sistema de 

educação, em um modelo que já conta com um plano específico como o PNE? Seria, portanto, 

o SNE apenas um órgão, ou um conjunto de órgãos, que apenas executaria aquilo que foi 

previamente estipulado, sem a participação dos entes na definição e na decisão do que será ou 

não realizado? 

E mais, será que este seria o único modelo viável de um Sistema Nacional de Educação? 

Seria a única alternativa possível, essa vinculação estrita a um plano pretérito e sem a 

observância das diferenças regionais, do pluralismo existente e das características federais? 

Podemos pensar em um Sistema que seja estruturado e opere a partir de outra visão? Modelos 

propostos até o momento ao Legislativo são apresentados na próxima seção para que, em 

seguida, sejam explorados os riscos e atributos de um SNE. 

 

4.2 Os modelos de SNE já propostos ao Legislativo  

 

Devido a existência somente da previsão constitucional da criação de um SNE (art. 214), 

um exercício de aproximação dos atributos que lhe tem sido reservados no imaginário do 

Legislativo, é a análise de três projetos, elaboradas pelo Executivo, pelo próprio Legislativo e 

ainda por fóruns educacionais diversos, que se apresentam como exemplos ilustrativos de 

possíveis arranjos institucionais a serem materializados na pertinente lei reguladora. Esses não 

são os únicos desenhos viáveis, mas os que são discutidos até o momento. São apresentadas 

como exemplos, ilustrações, pois representam uma construção teórica de origens distintas, 

todas elas reivindicando expressarem coalizões de defesa da educação nacional. Importante 

rever de forma breve a trajetória desse processo. 

Dois eventos marcaram a história mais recente da educação brasileira: a Constituição 

de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). (lei n. 9.394/96). Essas 

normas resultaram de uma construção histórica (dependência da trajetória) e de acordos 

políticos realizados. Foram decorrentes de disputas entre as duas principais correntes político-

ideológicas da educação (humanistas-cidadão e liberais122). 

 
122 Os conceitos das referidas correntes estão delineados no Capítulo 1, na seção 1.3 Concepções de educação em 

disputa. 
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Na Assembleia Constituinte, a ideia de um sistema nacional de educação sofreu 

resistência por parte dos constituintes, tendo em vista uma possível invasão da autonomia dos 

entes, em especial dos Municípios, gerando a tese da inconstitucionalidade (SAVIANI, 2010b). 

A sugestão de um SNE foi substituída por uma proposta de estrutura descentralizada na qual 

cada ente constituiria o seu próprio sistema, fato que gerou uma trajetória política difícil de ser 

modificada nos anos seguintes. 

Durante o processo de elaboração da LDB, as duas correntes entraram novamente em 

disputa política sobre a primazia no projeto de educação nacional a ser elaborado nesta norma.  

Uma primeira proposta (PL n. 1.258-A, de 1988), encaminhada pelos denominados humanistas-

cidadão que tinha como referência a constituição de um sistema nacional de educação, foi 

superada pelo projeto do Senador Darcy Ribeiro (BOLLMANN; AGUIAR, 2016; SAVIANI, 

2016), que sintetizou muitas das mudanças sugeridas pelo movimento da Nova Administração 

Pública (NAP ou new public management) sendo, para seus críticos, uma síntese da proposta 

do governo FHC123. 

A partir de 2003, no governo Lula, as entidades representativas de educadores, os 

humanistas-cidadão, alcançaram maior espaço político no Governo124. Coalizões que tiveram 

seus projetos derrotados na Constituição e na LDB, passam a modificar e criar normas conforme 

uma nova orientação. Defendiam um perfil mais centralizador de políticas públicas, com maior 

 
123 Favorável à descentralização da Federação, e seguindo as orientações dos organismos internacionais como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), o governo FHC desenvolve a proposta da nova LDB sob a perspectiva de 

municipalização do ensino fundamental, por meio de regulações  referentes aos seguintes aspectos: diretrizes 

curriculares nacionais, instrumentos de avaliação da educação básica e superior, mecanismos de financiamento do 

ensino fundamental, além de políticas indutoras promovidas pelos órgãos do Ministério da Educação, como a 

Secretaria de Educação Superior e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Um exemplo 

central dessa política foi a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), por meio da Emenda Constitucional n. 14/96, regulamentado pela lei n. 

9.424/96 e pelo Decreto n. 2.264/97. 
124 Tais movimentos e políticas sinalizaram uma maior organicidade e uma gestão envolvendo a ampliação do 

financiamento público para a educação básica, por meio da aprovação da EC n. 53/2006, regulamentada pela lei 

n. 11.494/2007 e pelo decreto n. 6.253, de 13 de novembro de 2007, todas essas normas tratando do FUNDEB 

(Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização de Magistério) e 

rompendo com a política fiscal focalizada no ensino fundamental vigente no FUNDEF; a aprovação da lei n. 

11.738/2008 que trata do piso nacional do professores para os profissionais do magistério da educação básica; a 

aprovação da EC n. 59/2009 demandando a criação de um PNE e de um SNE; a criação do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e do Plano de Ações Articuladas (PAR), lei n. 12.965/2012, como 

instrumento de planejamento; a aprovação da lei n. 12.858/2013, destinando parcela de recursos dos royalties do 

Pré-Sal, da participação especial e do Fundo Social decorrentes da exploração de petróleo e gás natural para a 

educação pública; a criação do Fundo Nacional de Educação, em 2010 (DOURADO, 2018). 

A consagração desse processo de proposição ocorre com a aprovação e sanção, sem vetos, do PNE 2014/2024, 

que traz um conjunto de dispositivos, metas e estratégias para novos parâmetros no federalismo brasileiro e na 

efetivação das políticas educacionais. Define também, no art. 13, a instituição, por meio de lei específica e no 

prazo de 2 anos, do SNE como o responsável pela articulação entre os diversos sistemas de ensino em regime de 

colaboração, para a concretização das diretrizes e estratégias do PNE. 
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participação da União no financiamento da educação nacional125. Pretendiam renovar o papel 

do Estado, trazendo-o para o centro do debate político. Destacam-se, em especial, duas 

modificações, articuladas pelos humanistas-cidadão, na Constituição: as emendas 

constitucionais n. 53/2006 e 59/2009. 

A EC n. 59/2009 teve por objetivo central ampliar a idade da educação obrigatória para 

4 a 17 anos. Contudo, na Câmara dos Deputados, recebeu um acréscimo de alteração ao art. 

214 da Constituição:  

 

Constituição de 1988:  

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: 

(BRASIL, 1988). 

 

Emenda Constitucional n. 59/2009:  

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 

com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos 

poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 

(BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

Vinte e um anos depois da promulgação da Carta de 1988 aparece, pela primeira vez na 

uma Constituição brasileira, o termo “sistema nacional de educação”, articulado ao Plano 

Nacional de Educação, com caráter decenal, perpassando pelo menos três governos, em regime 

de colaboração. 

A partir deste momento começa um imbrincado processo político para institucionalizar 

o SNE, por meio de propostas criadas pelos educadores das coalizões de defesa ligadas a 

orientação humanistas-cidadão (especialmente nas Conferências Nacionais de Educação 2010 

e 2014 e no Fórum Nacional de Educação 2016), pelo Legislativo e pelo Executivo. Desta 

 
125 Como exemplos, o PDE, PAR, FUNDEB. Com relação a este último, a partir de 1998, foram introduzidos 

mecanismos de subvinculação por meio de fundos (inicialmente o FUNDEF e a partir de 2007, o FUNDEB). Em 

cada Estado e no Distrito Federal, parte dos recursos já vinculados ao ensino dos Estados e Municípios é carreada 

ao FUNDEB e automaticamente redistribuída na proporção da quantidade de matrículas das respectivas redes. A 

União, a partir de 2010, contribui com um complemento correspondente a 10% dos recursos dos entes subnacionais 

ao FUNDEB, sendo principalmente destinada aos Estados com menores recursos disponíveis por aluno. Com o 

FUNDEB, houve também um aperfeiçoamento dos mecanismos de controle social dos recursos via conselhos de 

acompanhamento e controle social (MONLEVADE; BRITTO, 2007; PINTO, J.M.R., 2010). 
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forma, foram feitas as proposições do FNE 2016126 (BRASIL, 2016a), SASE/MEC2016127 

(BRASIL, 2016b) e PLP n. 413 de 2014128 (apenso PLP n. 418 de 2017) (BRASIL, 2015a).  

Tais projetos revelam a forma como o SNE é pensado pelas coalizões de defesa e um 

provável desenho que poderá ser implementado futuramente. Nesse sentido, o Quadro 2 

apresenta uma perspectiva comparativa dos principais pontos envolvendo a compatibilidade do 

SNE com o Estado Federal e respectivo federalismo. 

 

 

 
126 Esta proposta foi a confeccionada no Fórum Nacional de Educação (FNE) de 2016. Teve o objetivo de 

sistematizar os elementos oriundos das Conferências Nacionais de Educação (CONAE 2010 e 2014), em relação 

a questões estruturantes do SNE e a normatização da cooperação e colaboração federativa (art. 23 e 211 da 

Constituição), mediante lei complementar, de modo a aprofundar a discussão com o Ministério da Educação e 

demais órgãos de modo a institucionalizar um SNE (BRASIL, 2016a). 
127 Esta proposta veio como uma resposta do Governo à primeira, elaborada pelos educadores nas CONAE 2010 

e 2014, sendo sintetizada no documento do FNE 2016. Foi confeccionada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos 

do Ministério da Educação (SASE/MEC) com o intuito de coadunar as demandas dos docentes e do Governo. 
128 Esta proposta corresponde a estruturação do Projeto de Lei n. 413 de 2014 com apenso do Projeto de Lei n. 448 

de 2017, realizado na apresentação de substitutivo no parecer do Deputado Glauber Rocha, na Comissão de 

Educação da Câmara dos Deputados, e que compreende na soma das proposições anteriores. Este PLP regulamenta 

o art. 23, parágrafo único e o art. 211 da Constituição, bem como, institui o Sistema Nacional de Educação 

(BRASIL, 2015a). 
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Quadro 2: Comparativo das propostas de SNE existentes. 

 FNE 2016 SASE/MEC 2016 PLP n. 413 de 2014 (apenso n. 

418 de 2017) 

Princípios e diretrizes do 

sistema 

Ampliação forte do rol de 

princípios e diretrizes que estão 

estabelecidos na Constituição e 

LDB, com ênfase nas práticas 

pedagógicas. Utiliza o conceito de 

qualidade social129. 

Ampliação moderada do rol que 

está estabelecido na Constituição 

e LDB, com ênfase em práticas 

pedagógicas. Utiliza o conceito de 

qualidade social.  

Ampliação do rol que está 

estabelecido da Constituição e 

LDB, com ênfase em práticas 

pedagógicas. Não utiliza o 

conceito de qualidade social. 

Vinculação dos entes 

subnacionais aos Planos de 

educação 

Alta vinculação dos Governos dos 

entes ao PNE e àqueles do 

respectivo nível; tendo o CNE, os 

CEEs e os CMEs como órgãos 

responsáveis pelo planejamento. 

Alta vinculação dos Governos dos 

entes ao PNE e àqueles do 

respectivo nível; CNE e MEC são 

os órgãos preponderantes na 

definição do planejamento.  

Baixa vinculação dos Governos 

dos entes ao PNE e àqueles do 

respectivo nível, com 

preponderância dos Governos na 

definição do planejamento.   

Relação entre repasse de 

recursos e cumprimento dos 

planos de educação e demais 

diretrizes do sistema. 

Condicionamento ao estrito 

cumprimento dos planos de 

educação e demais diretrizes do 

sistema. Verifica-se, nesse 

sentido, um alto perfil 

centralizador. 

Condicionamento ao estrito 

cumprimento dos planos de 

educação e demais diretrizes do 

sistema. Verifica-se, nesse 

sentido, um alto perfil 

centralizador. 

Condicionamento à equalização 

das oportunidades educacionais, 

às condições socioeconômicas e à 

gestão dos sistemas de ensino. 

Verifica-se, nesse sentido, um 

médio perfil centralizador. 

Repasse de recursos à iniciativa 

privada 

Vedação.  Não dispõe sobre a matéria. Não dispõe sobre a matéria. 

 
129 Para os humanistas-cidadão não existe um padrão específico de qualidade, pois depende de diversos atributos. Parte-se do pressuposto de que os padrões para a medição da 

qualidade do ensino existentes hoje nas escolas são os pautados pelo Banco Mundial, mas existem outros fatores que precisam ser observados (socioeconômicos, socioculturais, 

financiamento público adequado e compromisso dos gestores centrais) (SILVA, 2009), ou seja, é um padrão que pressupõe fatores socioeconômicos e culturais que “circundam 

o modo de viver e as expectativas das famílias e de estudantes em relação à educação; que busca compreender as políticas governamentais, os projetos sociais e ambientais em 

seu sentido político, voltados para o bem comum; que luta por financiamento adequado, pelo reconhecimento social e valorização dos trabalhadores em educação; que transforma 

todos os espaços físicos em lugar de aprendizagem significativas e de vivências efetivamente democráticas” (SILVA, 2009, p. 225). Também pode ser entendida como: “a 

educação assentada em concepção político-pedagógica emancipatória e inclusiva, tendo por eixo o conjunto de suas dimensões (extra e intra), direcionando à garantia do acesso 

e permanência a todos/as” (FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO (FNPE), 2018, p. 46). A crítica que pode ser levantada a este conceito é justamente a falta de 

objetividade, ou seja, praticamente tudo na vida das pessoas passa a ser uma atribuição necessária à qualidade educacional, ampliando por demasiado, o que pode levar a diversas 

interpretações do que seja realmente necessário, denotando o subjetivismo deste conceito. 
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Normas operacionais básicas – 

NOBs. 

Criação de padrões na prestação 

do serviço de forma igual em todo 

o país. Esses padrões representam 

um forte viés centralizador. 

Criação de padrões na prestação 

do serviço de forma igual em todo 

o país. Esses padrões representam 

um forte viés centralizador. 

Não dispõe sobre a matéria. 

Desenho das relações 

intergovernamentais 

Considera como conceitos 

sinônimos colaboração e 

cooperação.  

Considera como conceitos 

sinônimos colaboração e 

cooperação.  

Considera como conceitos 

sinônimos colaboração e 

cooperação.   

Gestão colaborativa Não dispõe sobre a matéria. Não dispõe sobre a matéria.  Apesar do nome, corresponde a 

um instituto de cooperação ao 

permitir a ação conjunta dos 

entes, o que é muito importante 

para realização de relações 

cooperativas no Estado Federal 

brasileiro. 

Órgãos de cooperação Instância Nacional Permanente de 

Negociação Federativa e Instância 

Bipartite Permanente de 

Negociação Federativa. A 

existência de órgãos de 

cooperação é muito importante 

para as relações 

intergovernamentais, 

especialmente, as de cooperação. 

Comissão Tripartite de Gestão 

Administrativa e Financeira e 

Comissão Bipartite de Gestão 

Administrativa e Financeira. A 

existência de órgãos de 

cooperação é muito importante 

para as relações 

intergovernamentais, 

especialmente, as de cooperação. 

Comissão Tripartite de 

Cooperação Federativa e 

Comissão Bipartite de 

Cooperação Federativa. A 

existência de órgãos de 

cooperação é muito importante 

para as relações 

intergovernamentais, 

especialmente, as de cooperação. 

Funções supletivas e 

redistributivas da União e dos 

Estados 

Criação de condicionamentos 

para o exercício das funções 

supletivas e redistributivas da 

União, vinculados a planos de 

educação, às práticas pedagógicas 

e a modelos de gestão 

democrática. 

Ampliação das funções supletivas 

e redistributivas da União e dos 

Estados.  

Ampliação das funções supletivas 

e redistributivas da União e dos 

Estados. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
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Apesar dos três projetos apresentarem aspectos diferenciados, é possível identificar 

elementos comuns que constituem uma espécie de eixo estruturante do que seria um SNE. 

Assim, os projetos promovem gradações de intensidade e qualidade, diferentes entre si, dos 

fatores analisados. 

Nos temas que dizem respeito mais diretamente ao alinhamento entre as propostas 

apresentadas e o modelo de federação brasileira merece destaque a circunstância de que todas 

as propostas apresentam alguma confusão dos conceitos das relações intergovernamentais. 

Talvez por uma perspectiva mais centralizadora e coordenadora, os projetos confundem as 

relações de colaboração e cooperação, o que permitiria criar mais facilmente relações de 

subordinação. A ausência precisa dos conceitos e das diferenças entre as relações 

intergovernamentais não permite especificar as relações, criar os órgãos, funções e atividades 

necessárias para a cooperação federativa – finalidade teórica e ideal do SNE. 

A gestão colaborativa está presente no PLP n. 413 de 2014. Em que pese o nome, é o 

instrumento que mais se aproxima da cooperação federativa, ao estabelecer a ação conjunta 

entre os entes com vistas a finalidades estabelecidas. Os demais projetos não apresentam 

instrumentos parecidos, o que acaba por ser prejudicial às relações cooperativas no Estado 

Federal envolvendo a educação. 

Os órgãos de cooperação estão presentes em todos os projetos. São essenciais para a 

cooperação federativa, haja vista que são órgãos nos quais os acordos políticos são realizados. 

Destaca-se que a Federação brasileira não apresenta órgãos nesse sentido. O mais próximo 

dessa natureza seria o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 

Mudanças ou alterações no modo de exercer as funções supletivas e redistributivas da 

União e dos Estados estão presentes nos três projetos. O FNE 2016 é o que apresenta maior 

limitação à discricionariedade da União na distribuição dos recursos para esse fim. Estabelece 

como condição o cumprimento, por parte dos entes, dos planos de educação, a efetivação de 

determinadas práticas pedagógicas e o uso de critério de gestão democrática, como por exemplo 

as eleições dos diretores escolares. Os demais projetos atribuem essas funções à União e aos 

Estados. A existência de funções supletivas e redistributivas pela União e dos Estados é um 

instrumento que auxilia na realização de políticas educacionais no Estado Federal. 

O quadro apresentado compreende uma sucinta comparação das propostas existentes de 

modo a substanciar a discussão sobre um possível desenho institucional de SNE. Nas seções 

seguintes, passa-se à análise em abstrato de um modelo possível para essa mesma estrutura 

institucional, a partir dos possíveis riscos e atributos existentes na institucionalização e 
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materialização de um SNE no ordenamento jurídico nacional e sua compatibilidade com o 

Estado Federal e respectivo federalismo. 

Mapeado o SNE que se apresenta no imaginário das autodenominadas coalizões de 

defesa da educação, passa-se à análise em abstrato de um modelo possível para essa mesma 

estrutura institucional, a partir dos riscos que ela possa expressar para o federalismo brasileiro. 

 

4.3 SNE como ameaça à normatividade vigente e os atributos necessários à superação 

desses empecilhos 

 

Com o surgimento do PNE, houve uma inversão do processo político comum de criação 

de políticas públicas. Parte-se de um planejamento hipotético, talvez muitas vezes dissonante 

com a realidade, para a criação de uma estrutura que provavelmente será a definidora da 

educação nacional. Dessa forma, perde-se o aspecto incremental do planejamento, quando a 

partir de determinado contexto e por meio de um processo de aprendizado, o planejamento vai 

se constituindo. Poder-se-ia, ainda, apontar que como o planejamento é renovado decenalmente, 

a estrutura seria alterada nesse período, o que poderia desconfigurar a ordenação existente para 

a execução desse novo planejamento. 

O estabelecimento primeiro do Plano em face do Sistema (estrutura); a falta de clareza 

do art. 214, com a redação dada pela EC. n. 59 de 2009, ao não dizer se o conteúdo a ser seguido 

é do Plano ou do Sistema; além de esta redação não estipular qual seria o instituto estruturante; 

essas dificuldades permitem afirmar  que não há como defender a vinculação do SNE ao PNE, 

conforme defende a primeira visão (da vinculação do SNE ao PNE) sobre a relação desses 

institutos. 

O caminho para elucidar tais questões deve ser uma leitura de compatibilidade do SNE 

com a Constituição. Nesse sentido, como a Carta abarca o PNE, o SNE, o federalismo, o Estado 

Federal e as características fundamentais deste, para que estes institutos sejam compatíveis, o 

SNE não pode estar vinculado ao PNE, da mesma forma que o Sistema precisa, 

invariavelmente, respeitar as características do modelo de Estado estabelecido na Constituição. 

O esforço de construção de um SNE compatível com o modelo federativo envolverá 

necessariamente, a análise de riscos que uma modelagem excessivamente centralizadora possa 

trazer; e ainda dos atributos que se possa sugerir a essa mesma construção institucional que 

previnam, na medida do possível, essa desatenção para com os limites decorrentes do sistema 

federativo.  
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A análise de riscos e a proposta apresentada se dará a partir das categorias “centralização 

e descentralização”, “autonomia e repartição de competências” e “relações 

intergovernamentais” – todas elas intuitivamente relacionadas à preservação do modelo 

federativo. Os riscos à normatividade vigente são concebidos como fatores que podem 

distorcer, prejudicar ou mesmo eliminar o desenho do Estado Federal e seu federalismo 

existentes. Os atributos corresponderiam a fatores que poderiam neutralizar os riscos existentes, 

no qual cada atributo busca neutralizar as possíveis ameaçadas existentes. 

 

4.3.1 Centralização e descentralização 

 

Dentro do quadro normativo maior – o Estado Federal – o processo político ocorre. Este 

pode ter um viés mais centralizador ou descentralizador a depender não somente da estrutura 

maior, como também das políticas públicas e dos valores que permeiam o processo como um 

todo ou de apenas um setor específico da sociedade – no caso, o educacional. Portanto, há uma 

imbrincada ligação entre Estado Federal, federalismo e o grau de centralização e 

descentralização, em que a primeira disposição do grau é feita pelo Estado Federal, mas a 

dinâmica desse grau é ditada pelo federalismo. 

Centralização e descentralização representam a forma de disposição dos entes na 

Federação e compreendem uma escolha política inscrita na Constituição (ROCHA, 1996). 

Assim, o que demonstra a acolhida do “modelo centralizador ou descentralizador é, portanto, a 

extensão das competências políticas decisórias distribuídas entre entidades que compõem um 

Estado com capacidade autônoma para criar o Direito” (ROCHA, 1996, p. 167). 

Descentralizar compreende a concessão de competências administrativas, 

legislativas/políticas aos entes subnacionais (CROISAT, 1995; MIRANDA, 2007). Ao passo 

que a centralização corresponde a atribuição ou manutenção dessas competências ao centro 

(ACQUAVIVA, 1994). As competências administrativas correspondem à atribuição de poderes 

ou funções de natureza administrativa aos entes, ao passo que as legislativas/políticas dizem 

respeito a poderes ou funções de natureza política – referentes ao interesse público ou à tomada 

de decisões políticas, especificamente, decisões legislativas sob a autonomia dos entes 

(MIRANDA, 2007). A centralização ou descentralização somente é realizada pela Constituição, 

pois, como norma fundante das demais e por representar um pacto político, dispõe quais 

competências e poderes irão ficar com os entes da Federação, especialmente os subnacionais. 

A construção histórica do Estado Federal dita a repartição de competências, o que 

confere o grau de centralização ou descentralização à Federação. Tradicionalmente, no Brasil, 
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a preferência foi dada ao ente central (ALMEIDA, 1991; BASTOS, 1998) o que não impediu 

que a constituinte descentralizasse aos entes subnacionais competências legislativas, as 

concorrentes (art. 24 da Constituição), e materiais (administrativas), as comuns (art. 23 da 

Constituição) (ALMEIDA, 1991; HORTA, 2010;  MOHN, 2010, SILVA, 2017). 

A ideia foi descentralizar e materializar o federalismo cooperativo na Constituição de 

1988, especialmente no que tange aos direitos sociais elencados no art. 23. Portanto, em que 

pese o viés centralizador da Federação brasileira (ALMEIDA, 1991; BASTOS, 1998; KRELL, 

2008; SILVA, 2017), a cooperação proposta no art. 23 representaria uma forma de distribuição 

de poderes com os demais entes e a reivindicação de atuação conjunta na promoção dos direitos 

presentes no referido artigo (LOBO, 1989; BERCOVICI, 2003). 

A criação de uma política nacional, baseada no modelo de sistemas, já traz por si só um 

viés centralizador. Em algumas, há necessidade de centralizar o planejamento, as ações e as 

decisões como nacionais tais quais a definição de moeda, política econômica nacional e a 

segurança nacional, especificamente, mas questões envolvendo as regionalidades deveriam ser 

dadas às respectivas entidades e, quando necessário, compartilhadas com o ente central. 

A centralização e descentralização influenciam um viés subordinativo, colaborativo ou 

cooperativo das relações intergovernamentais. Representam muitas vezes desenhos 

institucionais quando da formulação, implementação e execução de ações governamentais. 

Desta forma, há uma correlação necessária entre autonomia, repartição de competências, 

centralização e descentralização e relações intergovernamentais; todos, institutos que são 

mutuamente influenciadores, a depender do desenho insculpido. 

Assim, quanto maior a concentração de competências no centro, mais centralizado será 

o Estado e maior será a autonomia/poder do ente central; o inverso também é verdadeiro. A 

depender, portanto, da concentração ou desconcentração de poderes, as relações poderão ser 

mais subordinativas ou cooperativas (HORTA, 2010).  

Em prol da coordenação e uniformização, conforme alguns estudiosos (ABRUCIO; 

FRANZESE, 2007; ALCÂNTARA, 2011; ARRETCHE, 2002, 2004; LEITE, 2009; PALOTTI; 

COSTA, 2011; SOUZA, 2005), as políticas públicas acabaram tendo algum viés centralizador, 

seja nas decisões, seja nas receitas, sendo o meio encontrado para melhorar a prestação de 

serviços públicos.  

Isso ocorreu com a educação, com o FUNDEF e posteriormente o FUNDEB e agora, 

mais forte, com a possível criação do SNE, que assumiria, segundo uma perspectiva teórica, 

um papel central em toda a ordenação e execução das ações públicas no campo da educação. 

Para os defensores, desta concepção (da visão sobre a vinculação do Sistema ao Plano), o SNE 
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se apresenta como um meta-arranjo de política educacional que pudesse coordenar, até mesmo 

de forma coercitiva, os Estados e Municípios, de modo que as metas e objetivos estabelecidos 

no PNE fossem alcançados (ABICALIL, 2012; ARROYO, 2013; BRASIL, 2015b; MELO; 

MARQUES, 2016; SAVIANI, 2010a, 2010b, 2010c). 

Tal coordenação (pelo menos na seara regulatória) seria feita preferencialmente por um 

órgão criado especificamente para isto, o Conselho Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 

2015b). Desse modo, se materializaria um conjunto unificado das normas de educação do país, 

com distribuição de atribuição aos entes da Federação, com controle da formação, manutenção 

e regulamentação das instituições públicas e privadas e com controle de processo e resultados 

na oferta da educação no território nacional130 (DUARTE; SANTOS, 2014; SAVIANI, 2010). 

Isso compatibilizaria a proposta de SNE com o modelo federativo, eis que o primeiro 

representaria a chamada descentralização qualificada, materializada na transferência ao plano 

subnacional das matérias comuns, resultante dos esforços de colaboração e cooperação dos 

entes federados, com o estabelecimento de diretrizes e padrões de qualidade nacional ao 

participarem de sua proposição e materialização (DOURADO, 2013).  

Outros aspectos podem ser destacados. O caráter centralizador do SNE pode ser 

exemplificado a partir de duas estratégias presentes no PNE e nos documentos consultados na 

pesquisa: a proposição de planos de carreiras comuns para os profissionais de educação; e a 

aplicação de normas operacionais básicas (NOBs), à semelhança do SUS, para a educação. 

O art. 39 da Constituição estabelece que: “a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de 

carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações 

públicas” (BRASIL, 1988). Ou seja, a definição de planos de carreira é claramente tarefa de 

cada ente federado.  

O art. 206, V, no campo específico da educação, destaca a valorização do magistério 

como princípio da educação nacional, tendo passado por duas emendas constitucionais bastante 

distintas. A EC n. 19/ 1996, estabelece a “valorização dos profissionais do ensino, garantidos, 

 
130 Isso representa a chamada descentralização qualificada. Compreenderia, aparentemente, em uma 

descentralização das matérias comuns, resultante dos esforços de colaboração e cooperação dos entes federados, 

com o estabelecimento de diretrizes e padrões de qualidade nacional ao participarem de sua proposição e 

materialização (DOURADO, 2013). Assim, a descentralização qualificada consistiria em uma espécie de 

centralização, transmutada em cooperação e colaboração. Nesse sentido, há uma confusão dos conceitos de 

relações intergovernamentais que não permite identificar e diferenciar corretamente essas relações, o que implica 

em confusão e dificuldade em discernir sobre o grau entre centralização e descentralização. 

Ocorre que determinadas políticas, pela sua própria natureza, não permitem esse centro forte, pois são direitos 

sociais com características locais e regionais, ou que demandam um forte pluralismo de valores, exemplo da 

educação, cultura e meio ambiente. 
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na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos (art. 206, V)” (BRASIL, 

1996).  

Observa-se nesta Emenda a indicação de planos de carreira no plural, caracterizando a 

forma descentralizada imprimida na Constituição e na LDB naquele contexto histórico. Uma 

década depois, a EC n. 53/2006 mantém a diversidade dos planos de carreira, mas agrega o 

inciso VIII ao art. 206: “piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal.” (BRASIL, 1988). Ou seja, dá forma a certa unidade 

na base das carreiras por meio de um piso nacional.  

A defesa de um único plano de carreira, em um regime jurídico único, retorna quando 

das discussões do SNE. Os defensores alegam que os atributos decorrentes da estipulação de 

planos de carreira e da valorização profissional poderiam ser instrumentos que motivariam um 

maior desempenho e produtividade por parte dos servidores do setor (AUGUSTO, 2015; 

JACOMINI; PENNA, 2016; ROSSI; LUMERTZ; PAES, 2017; SAVIANI, 2010a; WEBER, 

2015). Para outros, a melhoria da qualidade da educação pode estar mais relacionada a 

dimensões como a gestão escolar do que ao salário (KOMATSU; FILHO; OLIVEIRA; 

VIOTTI, 2017; OLIVEIRA; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2018; VELOSO, 2011).  

A prática administrativa dos governos estaduais e municipais demonstram a necessidade 

de propostas diversificadas de carreira docente. Governos estabelecem bônus por resultados das 

escolas; premiação para diretores pelo desempenho da escola no IDEB; pisos salariais bem 

acima do estabelecido nacionalmente, entre outros. Trata-se de matéria relacionada à 

discricionariedade administrativa e à definição de prioridades governamentais, conforme as 

particularidades locais e regionais. 

As Normas Operacionais Básicas surgiram no Sistema Único de Saúde (SUS), de forma 

a articular a prestação do serviço público de saúde no Brasil, e garantiram a ampliação do SUS 

para mais de 99% dos Municípios brasileiros (LEVCOVITZ; MACHADO, 2001; VIANA; 

LIMA; OLIVEIRA, 2002). 

Ocorre que a educação não é igual a saúde. A saúde requer padrões na prestação de 

serviços iguais, em todo o país; ao passo que na educação, tal processo requer muito mais 

atenção, seja pelas diferenças culturais, sociais e econômicas regionais e locais, seja pelas 

diferentes concepções de educação que cada governo e sistema de ensino desenvolvem. Os 

procedimentos médicos utilizados no SUS seguem um padrão nacional, da mesma forma que a 

educação segue normas básicas sobre a área; contudo, questões sociais, culturais e valorativas 
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estão fortemente presentes na educação, algo que não é verificado na saúde, o que demonstra a 

diferença entre os campos. 

Nesse sentido, estabelecer NOBs é tentar criar uma política pública educacional 

orgânica, que leve a uma ampla homogeneidade, traduzida na pretensa criação de uma (nova) 

identidade nacional (BRASIL, 2015b). De forma mais detalhada, é impor padrões e 

procedimentos nacionais no campo educacional (SAVIANI, 2010; DOURADO, 2013) 

garantindo certa organicidade na prestação de serviços educacionais (BRASIL, 2015b; 

DOURADO, 2013). Mas, como um de seus defensores já destacou, a política pública 

educacional é bem diferente da realizada no Sistema Único de Saúde131 – modelo de semelhança 

utilizado como referência para a criação de NOBs em educação. 

As definições das competências constitucionais no campo educacional demarcam o 

contexto histórico específico da área, na qual Estados e Municípios possuem papel central no 

nível básico. A diversidade existente, com o pluralismo político e de ideias, além das diferenças 

socioeconômicas e principalmente a dimensão continental do país, não permitem uma educação 

homogênea. A legislação nacional define bases e fundamentos que devem ser seguidos pelos 

sistemas, mas, ao mesmo tempo, garante espaço para flexibilidade e experimentações locais. 

A depender da intensidade do centro em normatizar e decidir sobre ações envolvendo o 

SNE, pode ser que esta política centralize ainda mais funções que antes eram compartilhadas 

com os demais entes e passariam a ser ditadas pelo ente central, quer seja pelo Governo, quer 

seja por algum órgão específico. Nesse sentido, o desenho que o SNE tomar corre o risco de 

diminuir a autonomia dos entes, retirar competências distribuídas constitucionalmente e 

centralizar ainda mais uma Federação já centralizada. 

O atributo que o SNE deve ter nas políticas educacionais é a busca do equilíbrio entre 

centralização e descentralização ao coordenar a educação. A caracterização do modelo Federal 

de Estado não está nos extremos (centro ou periferia), mas no equilíbrio entre os dois polos 

extremados (GARCÍA-PELAYO, 1993; CROISAT, 1996). A busca desse equilíbrio é salutar, 

seja para a própria existência da Federação, seja para o surgimento e manutenção de um 

federalismo calcado na manutenção da unidade na diversidade. 

O atributo que o SNE deve ter é buscar formas de manter essa unidade na diversidade. 

A coordenação da educação não pode e nem deve ser entendida como um aumento nas 

atribuições do centro. Pelo contrário, fazer isso não implica em coordenar, mas em centralizar, 

 
131 Binho Marques, um dos defensores do SNE, da visão de vinculação do Sistema ao Plano, aponta que o sistema 

nacional de educação deve ser um sistema de sistemas, este não poderia ser igual ao SUS, devido às inúmeras 

diferenças regionais, locais, valorativas e procedimentais envolvidas no ato educativo (TV SENADO, 2015). 
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pois compreende em trazer para o centro poderes, funções e atribuições e não organizar nos 

demais essas ações. Assim, o atributo que o SNE deve perquirir no que tange à coordenação é 

criação de órgãos e instrumentos que permitam um maior diálogo entre os entes, que 

proporcionem verdadeiramente uma cooperação federativa, tendo como consequência a 

coordenação das ações dos entes.  

Em políticas públicas naturalmente heterogêneas, como a educação, a cultura, o meio 

ambiente, centralizar dificilmente resolve os problemas diversos que as parcelas territoriais 

enfrentam. A opção deve ser pela interdependência através da cooperação federativa.  

Outro atributo envolvendo a diversidade na unidade diz respeito aos modelos nacionais 

em educação. Padrões nacionais de educação, seja para o ensino, pesquisa extensão, seja para 

a aferição da qualidade, em algum grau já existem. O que não pode ser feito é a total homogênea 

aplicação dessas três funções básicas em educação de forma uníssona em todo território 

nacional, como o desenho das NOBs pode efetuar ou como a descentralização qualificada 

pretende. A base deve existir, mas as especificidades devem ser contidas a um grau geral, que 

atinja a todos, mas não impondo uma determinada forma homogênea. Tarefa difícil; 

especialmente com foco na manutenção da unidade na diversidade.  

Outro atributo que o SNE deverá ter diz respeito aos planos de carreiras comuns. O foco 

não deve ser o estabelecimento de um plano nacional de carreira para todos os docentes, sendo 

obrigatório em todo âmbito nacional. As diferenças precisam ser respeitadas, nesse caso em 

especial, as financeiras que são extremamente diferentes. Acaso seja decidido, no SNE, por 

estabelecer planos de carreiras comuns, o caminho deverá ser pela criação de instrumentos que 

permitam aos entes subnacionais, sem condições financeiras o suficiente para cumprir com esta 

obrigação, recursos necessários ao pagamento destes encargos. 

 

4.3.2 Autonomia e repartição de competências 

 

O ponto de destaque aqui diz respeito à coerência interna da própria Constituição. 

Assim, para além dos limites do emendamento constitucional estipulado nas cláusulas pétreas, 

existem coerências implícitas e explícitas que devem ser respeitas de forma a não transformar 

a Constituição em uma consolidação de normas esparsas. 

A criação de um Sistema Nacional de Educação inovou substancialmente o arcabouço 

normativo original na matéria (arts. 205 a 214), tendo em vista que o escopo definido 

anteriormente era a existência, descentralizada, de sistemas de ensino nos entes federativos, 

organizados de forma colaborativa (art. 205). A modificação do modelo para um único sistema 
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nacional de educação do art. 214 (a partir da EC. n. 59 de 2009), pode ter criado uma incoerência 

interna. 

Um primeiro risco seria a inconstitucionalidade de norma da Constituição, 

especificamente da redação dada pela EC. n. 59 de 2009 ao art. 214, ante a incoerência lógico-

sistemática de toda a seção I (Da Educação), do capítulo III, do título VIII, da Carta, ao sobrepor 

um sistema nacional aos sistemas dos demais entes existentes anteriormente. A depender do 

desenho confeccionado, o SNE pode ser apenas um único sistema nacional, o que feriria o texto 

normativo da Constituição, ou poderia existir por meio da construção de um sistema de 

sistemas, no qual o sistema maior coordenaria os demais132.  

O risco de um único sistema nacional reside em ferir a autonomia e a competência dos 

entes. Em relação à primeira, pois a possibilidade de dispor ou não sobre a confecção de um 

sistema local ou regional de ensino, lhes seria subtraída. Em relação à segunda, em tese, haveria 

uma transferência de poder decisório dos entes subnacionais para a União no SNE, ou, 

hipoteticamente, teria um valor normativo maior do que os demais. De todo modo, autonomia 

e repartição de competências seriam atingidas em duplicidade. 

De que forma um atributo seria possível nesta situação? De modo a respeitar a coerência 

do texto normativo, a autonomia dos entes e a repartição de competências, um SNE somente 

seria viável se empreendesse um sistema de sistemas, ou seja, um sistema maior, coordenador 

dos demais sistemas, respeitando a autonomia, a repartição de competências, o grau de 

centralização e descentralização dispostos na Constituição e fomentando as relações 

cooperativas entre os entes.  

Aparentemente, se todos esses requisitos forem respeitados, não haveria necessidade de 

criação de um SNE, pois já é realizado pelos sistemas existentes. Ainda assim, respeitado esses 

fundamentos e havendo necessidade de criação do SNE, para que alcance a compatibilidade, 

talvez a sua existência seja resumida a um sistema de sistemas; uma política pública de políticas 

públicas, que regularia as demais, conforme a Constituição. 

 Um segundo risco diz respeito à atuação prioritária (art. 211 da Constituição e 

detalhamento nos arts. 8º ao 19 da lei n. 9.394/1996) dos entes da Federação. A Constituição 

de 1988 trouxe um federalismo simétrico, com a atribuição, entre os mesmos entes, de igual 

 
132 Aparentemente, esta solução já existe, conforme as competências atribuídas aos entes na Constituição e na 

LDB, cabendo à União a coordenação da educação nacional por meio de diretrizes, parâmetros e objetivos 

nacionais, com os demais entes ficando a cargo da prestação dos serviços conforme as peculiaridades locais e 

regionais. Ou seja, a coordenação nacional já é feita e a execução da maior parte dos serviços educacionais são 

feitos pelos entes subnacionais. O que é discutindo, principalmente, com a criação do SNE é a preponderância pela 

definição e execução desses serviços, a ser realizada conforme a estrutura  
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grau de poderes, encargos e competências formais (REVERBEL, 2012). Contudo, como é um 

fundamento que depende essencialmente da natureza e da construção histórica da Federação 

(SILVA, 2017), tradicionalmente, no Brasil, sempre foi disponibilizado mais competências ao 

ente central do que aos subnacionais (ALMEIDA, 1991).  

Em sentido contrário a essa centralização, algo que define a complexidade do 

federalismo é o caráter instável, mutante e experimental do arranjo federativo (SOUZA, 2008). 

Quando da realidade brasileira, constituída por Estados e Municípios bastante desiguais nos 

aspectos econômicos, sociais e administrativos, o que constitui um País assimétrico, no aspecto 

material, a palavra de ordem no que diz respeito às competências deveria ser flexibilidade. 

Também deveria incorporar para o enfrentamento dessa assimetria o valor da diversidade de 

experiências (SOUZA, 2008). 

Essa repartição é bastante representativa do desenho da Federação e do federalismo, o 

processo político existente, o que reflete, invariavelmente, nas relações intergovernamentais de 

cooperação. Um Estado Federal, que trata seus entes de forma igual juridicamente, enfrenta 

problemas de coordenação, colaboração e, principalmente, de cooperação, quando as diferenças 

materiais ficam bastante acentuadas, como no caso brasileiro. Isso reflete fortemente nas 

políticas públicas, ao expressarem essa centralização. 

No que se refere às políticas públicas educacionais, se constata esse centralismo de 

competências na União. A Constituição atribuiu à União a possibilidade de legislar sobre as 

diretrizes bases da educação nacional (art. 22, XXIV). A LDB, no art. 9º, especifica diversas 

competências da União, sob responsabilidade do MEC: regulamentação geral do sistema 

educacional (duração da educação obrigatória, credenciamento de instituições educacionais, 

parâmetros curriculares nacionais, definição da qualificação docente mínima, exigências para 

passar de um nível a outro, estabelecimento de normas gerais sobre validação de títulos etc.).  

Além destas, podem ser citadas a função supletiva e redistributiva da União; assistência 

técnica e financeira aos entes subnacionais; desenvolvimento e manutenção do sistema de 

informação sobre a educação, em todos os níveis; desenvolvimento de avaliações do sistema 

educacional brasileiro (censo escolar, avaliações de cursos, avaliações institucionais e exames 

nacionais); organizar, manter e desenvolver rede de ensino técnico e superior federal; promoção 

de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; assistência financeira ao estudante; aplicação da 

política nacional do livro didático (MORDUCHOWICZ; ARANGO, 2010).  

Nesse sentido, para garantir flexibilidade, diversidade de experiências e tratamento 

desigual dos diferentes, qualquer mudança no desenho federativo deveria ser no sentido da 

descentralização de competências, ou de atuações conjuntas entre entes com mais condições 
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econômicas e técnicas e aqueles com menos condições. Estes acordos, obviamente, seriam 

voluntários e a partir das demandas dos próprios beneficiários. 

O risco reside no fato de que para os defensores da vinculação do Sistema ao Plano 

(ABICALIL, 2012; ARROYO, 2013; BRASIL, 2015b; MELO; MARQUES, 2016; SAVIANI, 

2010a, 2010b, 2010c), e conforme algumas propostas acima apresentadas, o SNE deveria ter a 

possibilidade de definir de quem seria a atuação de forma imediata, substituindo o outro ente 

nessa ação de forma impositiva.  

Isso decorre da compreensão de que a educação brasileira precisa ser reorganizada em 

prol dos objetivos estabelecidos no PNE, ante a alegação de falta de coordenação nacional, da 

falta de estipulação de objetivos e da ausência de definição clara das competências dos entes 

nacionais (ABICALIL, 2012; ALCÂNTARA, 2011; ARROYO, 2013; BRASIL, 2015b; 

LEITE, 2009; PALOTTI; COSTA, 2011; SAVIANI, 2010a, 2010b, 2010c). Estas alegações 

poderão implicar em contração na Federação, pois ao invés de pretensamente reorganizar a 

educação, isso poderá provocar uma verdadeira desorganização, ao taxar especificamente o que 

cada ente deverá fazer, em cada localidade e/ou regionalidade do país. 

Importante compreender, primeiro, que essa estipulação necessita da anuência do ente 

que ficará com a competência e daquele que foi impedido de atuar no referido nível escolar, de 

forma a proteger a autonomia. Não poderá o SNE desferir, unilateralmente, a alteração de 

determinada competência educacional, seja retirando de um ente, seja impondo ao outro. 

A preferência na disposição de competências dada aos entes sobre determinado nível 

escolar e/ou função não é mero capricho da Constituição. A atuação prioritária na repartição de 

competência reside na própria existência plural da Federação, nas desigualdades 

socioeconômicas e da dimensão continental do país. 

Em que pese a busca de uma homogeneidade na educação nacional, tal objetivo poderá 

ser impossível ou de dificílima concretização ante a situação material existente. Portanto, mais 

plausível é a busca pela uniformidade da educação e isto já é feito com bases nacionais e padrões 

uniformes em todo território nacional. Evidente que para tanto, em alguma localidade ou 

regionalidade, os Estados e/ou a União podem financiar e/ou redistribuir recursos, ou até 

mesmo assumir a responsabilidade pela prestação dos serviços educacionais, de forma 

cooperativa. 

Acaso haja substituição, os entes atingidos devem entrar em acordo para o respeito a 

autonomia; acaso haja prestação de um mesmo serviço, no mesmo nível escolar, por mais de 

um ente, o ideal é que os entes cooperem entre si, dividindo custos e estabelecendo parâmetros 

e objetivos conjuntos, de modo a reduzir os gastos e condensar uma melhor oferta educacional.  
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Este portanto deve ser o atributo, a busca pela cooperação federativa de modo que a 

ação dos entes seja mais focalizada, com menos gastos públicos e com maior quantidade 

recursos materiais e humanos para que possam atuar no escopo do serviço educacional. 

Qualquer transformação nas competências constitucionais em educação deve observar a 

complexidade que o federalismo nessa área apresenta, em uma Estado Federal heterogêneo – 

materialmente falando –, e ter como foco uma melhor distribuição de recursos e redução das 

desigualdades regionais existentes. 

Um terceiro risco diz respeito ao próprio pluralismo. Se o desenho escolhido for 

conforme os principais pensadores e defensores do SNE, conforme visão de vinculação do 

Sistema ao Plano (ABICALIL, 2012; ARROYO, 2013; BRASIL, 2015b; MELO; MARQUES, 

2016; SAVIANI, 2010a, 2010b, 2010c), não haveria compatibilidade com a Constituição.  

Seja o pluralismo cultural (preâmbulo), seja o pluralismo político (art. 1º, V), seja o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III). O pluralismo é um dos 

pressupostos essenciais a ser protegido ante a existência de uma sociedade complexa que 

transforma o Estado profundamente. 

O Estado Federal é necessariamente plural. A garantia da autonomia dos entes federados 

frente à vontade do centro e a garantia da igualdade, em respeito ao contraste natural das 

diferenças (ZIMMERMANN, 1999), representam institutos que refletem o pluralismo existente 

nesse modelo. 

Talvez essa seja a principal ideia ao querer conferir uma maior unidade à educação 

nacional, trazendo mais homogeneidade (BRASIL, 2015b; DOURADO, 2013; MELO; 

MARQUES, 2016; SAVIANI, 2010a). Nesse sentido, a criação de um SNE tem o grande 

condão de limitar o pluralismo, seja na perspectiva da autonomia política-administrativa dos 

entes, seja no próprio ensino, com a prevalência de alguma corrente pedagógica em específico. 

O atributo ao SNE com relação ao pluralismo deve ser o respeito a esse instituto 

jurídico-político tão necessário em sociedades complexas. Respeitar a diferença, cultural, 

política e de ideias (concepções pedagógicas) é essencial para a construção de uma sociedade 

respeitosa para com o próximo e compreensiva de suas próprias diferenças. 

Um quarto risco condiz da relação do planejamento com a autonomia. Para os 

defensores de uma visão da vinculação do Sistema ao Plano (ABICALIL, 2012; ARROYO, 

2013; BRASIL, 2015b; MELO; MARQUES, 2016; SAVIANI, 2010a, 2010b, 2010c) de um 

modelo de SNE, o planejamento disponibilizado pelo PNE seria vinculante e cumprido à risca, 

de modo obrigatório, pelos entes subnacionais. Ocorre, portanto, a inversão supracitada, em 
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que o planejamento estipula o modo pelo qual a estrutura (representativa de uma política 

pública) deve agir e não o inverso. 

A autonomia pode ser entendida como a capacidade que os entes têm de criar normas 

jurídicas que organizam, preenchem e desenvolvem o ordenamento dos entes, variando em 

forma e alcance, a depender da estrutura e peculiaridades da ordem jurídica (HORTA, 1964).  

Esta autonomia é precipuamente política (auto legislação), mas também poderá ser 

administrativa (autoadministração/auto-organização/autogoverno), tendo em vista que a 

possibilidade de editar normas, compreende na faculdade de decisão, de planejamento e de ação 

administrativa. Portanto, a autonomia federativa necessita de dois elementos básicos: governo 

próprio e um mínimo de competências exclusivas de cada ente (SILVA, 2017). A autonomia e 

a repartição de competências permitem uma esfera de ação aos entes e impõe limites às 

ingerências dos demais, especialmente o central. A repartição permite a existência de 

autonomia, e esta permite a execução daquela. 

Destaca-se, nesse sentido, que essa autonomia é ampla133, distribuída de forma 

homogênea entre os entes, conferida pela Constituição e sendo impossível sua retirada por parte 

do poder político discricionário que os entes têm134. A autonomia e a repartição de 

competências perfazem o núcleo central do modelo de Estado Federal. 

O princípio da subsidiariedade estabelece um limite à atuação do Estado quando da 

possibilidade de que a solução para um problema seja melhor equacionada ou aplicada pela 

sociedade (ANTUNES, 2015; BARACHO, 1996). Contudo, isto não representa um Estado 

mínimo e débil cuja principal função é a vigilância, o resguardo ou arbitragem, mas apenas 

limita o desempenho deste em certas ações que podem ser melhor realizadas pelos indivíduos 

ou pela sociedade (ANTUNES, 2015; BARACHO, 1996).  

Com relação ao Estado Federal, este princípio implica em afirmar que: aquilo que puder 

ser realizados pelos entes subnacionais, seja na forma regional (Estados), seja na forma local 

(Municípios), deverá ser feito, sendo o papel da União relacionado ao caráter redistributivo e 

supletivo (art. 208, CF/88) e à coordenação das ações, quando isso se fizer necessário. 

Cabe, portanto, ao ente de maior amplitude territorial, conforme as competências 

dispostas na Constituição, estabelecer parâmetros gerais e nacionais, sob os quais os demais 

entes poderão agir. Contudo, o estabelecimento desses critérios não poderá adentrar às 

 
133 Ampla dentro das competências constitucionais estabelecidas. Ou seja, um ente não pode interferir na 

competência de outro ente sob pena de inconstitucionalidade. 
134 Diferentemente de uma autarquia, que representa uma desconcentração do ente titular, esta sim poderá perder 

a autonomia conferida por meio da lei, pois depende da discricionariedade política deste. 
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minúcias, nem mesmo estabelecer procedimentos (critérios) que não respeitem as diferenças 

regionais, sob pena de ferir a autonomia dos entes. Esta é uma característica fundamental do 

Estado Federal, sem a qual este modelo é deturpado. Portanto, o princípio da subsidiariedade é 

um mecanismo de proteção à autonomia conferida constitucionalmente aos entes, haja vista que 

a imposição de parâmetros nacionais deve se dar no limite do político e do jurídico 

estabelecidos na Constituição.  

Isso é decorrente do próprio processo político, seja na atividade legiferante, como na 

executiva, no qual recebem forte influência dos grupos de pressão e da sociedade. Assim, 

emendas constitucionais, criações ou alterações legislativas e de políticas públicas, podem 

impactar de forma substantiva na autonomia dos entes, bem como, no respeito ao princípio da 

subsidiariedade.  

A autonomia também é reflexo do pluralismo existente na sociedade. A possibilidade 

de poder governar e dispor leis de forma diferente das demais parcelas, representa diferenças 

culturais e de concepções políticas existentes na própria sociedade. Nesse sentido, há uma 

relação intrínseca do pluralismo com o federalismo. 

Estes dois institutos atuam como controles verticais do Estado, garantindo a autonomia 

dos entes federados frente à vontade da maioria (ZIMMERMANN, 1999). O pluralismo 

federativo deve garantir a igualdade e a liberdade dos entes, sendo delineado pelo respeito ao 

contraste natural das diferenças; nesse sentido, procura o apaziguamento constante dos conflitos 

federativos por meio da manutenção da autonomia dos entes, da divisão vertical e horizontal de 

poder e dos limites jurídicos impostos à atividade estatal (ZIMMERMANN, 1999).  

O Estado Federal, em sua essência foi criado para abarcar o conflito. A distribuição de 

autonomias às parcelas territoriais foi e é uma forma de garantir que a unidade nacional seja 

mantida frente aos desejos políticos internos de maior autonomia. Outros instrumentos como a 

repartição de competências, a centralização e a descentralização, as relações 

intergovernamentais, o princípio da subsidiariedade, também são institutos que atuam direta e 

indiretamente na manutenção e perpetuação deste modelo, apaziguando os conflitos ao mesmo 

tempo em que mantém uma pluralidade variada. 

A adoção de um modelo institucional que veicula a macrocoordenação política 

empreendida pelo SNE a um planejamento detalhado e vinculante traduzido no PNE, conforme 

seus defensores, de uma visão da vinculação do Sistema ao Plano (ABICALIL, 2012; 

ARROYO, 2013; BRASIL, 2015b; MELO; MARQUES, 2016; SAVIANI, 2010a, 2010b, 

2010c), que muitas vezes não corresponde à realidade jurídica, administrativa, financeira e 
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política de uma Federação135 pode ser prejudicial à autonomia dos entes. Não que a inexistência 

de um plano seja algo salutar, mas que a ocorrência de planos muitos específicos, como o PNE, 

e a vinculação de políticas públicas a estes planos, podem trazer prejuízos para a autonomia dos 

entes, seja pela definição a partir de outro ente, o central, seja pela impossibilidade de alteração 

e adequação à realidade de cada esfera de governo. 

Esta concepção traz ameaças à autonomia dos entes no que tange ao planejamento 

interno das próprias ações na política educacional. Além da ingerência do ente central, 

ultrapassando as competências de coordenação da política nacional, o que afronta a autonomia, 

poderá haver uma espécie de ratificação da incapacidade de alguns entes subnacionais em 

lidarem com a política pública educacional.  

Para os defensores da maior centralidade da União, com vinculação do Sistema ao Plano 

(ABICALIL, 2012; ARROYO, 2013; BRASIL, 2015b; SAVIANI, 2010a, 2010b, 2010c), e 

conforme abordado anteriormente neste capítulo, o plano estabelecido no PNE, deve ser 

seguido estritamente, sem qualquer interferência de qualquer dos entes na modificação desses 

planos. 

Ainda assim, um plano é um plano, ou seja, o planejamento é um indicativo de como a 

administração deve agir (BERCOVICI, 2003; GRAU, 1978; SILVA, 2017), mas não uma 

imposição, tendo em vista as mudanças recorrentes de contextos políticos, econômicos e 

sociais, além do exercício da discricionariedade administrativa.  

O risco principal do SNE para a autonomia dos entes, portanto, reside na sua vinculação 

a um planejamento estrito das ações educacionais, de forma nacional, sem observância das 

diferenças (culturais, valorativas, financeiras e administrativas, entre outras), o que poderá 

desencadear conflitos, seja na Federação, seja na sociedade, pautado na homogeneidade estrita 

das ações dos entes  

O atributo necessário para superar este risco seria o respeito a autonomia dos entes. 

Parece fácil, mas não é. O desenho do SNE a ser implementado necessita ter esta premissa como 

principal, o que demanda a implementação de ações dos entes, de forma conjunta ou não por 

 
135 Reflexo desta situação é o argumento utilizado por Valle ao apontar o afastamento entre o planejamento 

orçamentário e as políticas públicas: “a aversão dos agentes políticos aos efeitos vinculantes da ação planejada. 

Num cenário de incertezas econômicas, políticas ou sociais, o gestor por vezes não deseja se comprometer com a 

enunciação de programas detalhados, eis que sua enunciação constringe sua conduta posterior, que se espera 

coerente com esse mesmo plano de ação. Isso tem ainda por reflexo a diminuição da margem de negociação política 

do administrador, que terá mais dificuldades em descontinuar um curso de ação claramente definido para acomodar 

demandas políticas supervenientes. A par disso, a ação planejada existe um esforço maior de argumentação e 

construção racional; ela refoge do conforto da decisão automática ditada por regras de experiência, e incrementa 

o ônus de justificação da escolha pública” (VALLE, 2018, p. 117). Ver outros artigos sobre o mesmo tema: 

OLIVEIRA; FERREIRA, 2017; SANTOS; JANKOSKI; OLIVEIRA; RASOTO, 2017; VALLE, 2017). 
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meio de acordos. Assim, o caminho provável e mais acertado à proteção, e por conseguinte 

aumento, da autonomia dos entes é a cooperação federativa, o que demanda instrumentos, 

órgãos e federalismo mais focado neste tipo de relação. Isso provocaria uma maior 

interdependência dos entes, fortalecendo a autonomia. 

Os planos nacionais que, normalmente teriam um aspecto limitador das autonomias no 

Estado Federal, se respeitadas as competências e as relações cooperativas, podem reforçar a 

autonomia dos entes ao possibilitar maior participação nas decisões sobre as políticas 

educacionais. Ou seja, não haveria o deslocamento dos processos decisórios para o ente central, 

mas a definição de políticas prioritárias, de caráter consensual, com a participação dos entes. 

Do mesmo modo, os planos, definidos em torno de consenso constitucionais e limitados 

na definição de estratégias e instrumentos vinculantes, podem servir como organizadores dos 

debates necessários a efetivação de pactos políticos na Federação. Tais acordos são 

fundamentais na criação de políticas nacionais. 

Um quinto risco à autonomia, decorrente da relação do planejamento com a autonomia, 

é a provável vinculação ao cumprimento do estabelecidas pelo SNE. Os defensores (de uma 

determinada visão da vinculação do Sistema ao Plano) reivindicam que, como consequência do 

cumprimento do PNE, os entes deveriam seguir fielmente as normas estabelecidas pelo SNE, 

seja por meio dos planos de carreiras comuns, seja por meio da criação de normas operacionais 

básicas (NOBs), seja sob pena de responsabilização pelo não cumprimento do planejamento 

estabelecido (um exemplo seria a dita lei de responsabilidade educacional).   

Em decorrência dos planos haveria a imposição de normas. A imposição de normas e o 

estabelecimento do processo político de soma zero, como se um jogo fosse, não é propício ao 

Estado Federal. Seria o caso em que se os entes não participarem da política pública maior, não 

poderão receber benefícios advindos dessa política. Só serão beneficiados se aceitarem os 

termos e condições o que, devido às condições socioeconômicas da Federação não permite a 

muitos entes a real escolha; permite apenas a aceitação. 

O atributo da imposição de normas deve considerar a autonomia dos entes pelo ente 

central de modo a buscar a uniformidade das ações dos entes, o que facilitaria a coordenação 

de suas atividades. Ocorre que, novamente, tal atributo poderia ser suplantado pela 

possibilidade de gerar uma homogeneização dessas ações em território nacional, o que seria 

prejudicial ao pluralismo existente. 

Planos nacionais, estabelecidos a partir de consensos constitucionais, podem servir para 

a efetivação de pactos em arenas intergovernamentais sobre prioridade na solução de problemas 
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nacionais. Nesse sentido, os órgãos de relações intergovernamentais podem propiciar, por meio 

das relações intergovernamentais, a autonomia política dos entes (ROVIRA, 1986). 

Um outro ponto favorável, que fortaleceria a autonomia dos entes, seria a provável 

interdependência proporcionada pela criação de instrumentos e órgãos de cooperação. Como 

um provável SNE busca proporcionar a cooperação federativa nas políticas educacionais, o 

fomento deste tipo de relação poderia atribuir maior autonomia aos entes por poderem participar 

mais profundamente das decisões e ações das políticas públicas educacionais. 

 

4.3.3 Relações intergovernamentais 

 

Relações intergovernamentais são as relações institucionais que acontecem entre os 

entes da Federação. A Constituição define o modelo de Estado Federal e desenha sua estrutura 

ao definir o grau de autonomia, a repartição de competências, o grau de centralização e 

descentralização, transferências financeiras e outras prerrogativas constitucionais. Esse 

desenho irá delinear um processo político (o federalismo) que será visualizado especialmente 

pelas relações que os entes produzem no interior da estrutura maior – o Estado Federal. 

Três são os tipos de relações intergovernamentais apresentadas na literatura: 

coordenação, colaboração e cooperação. A primeira representa as interações nas quais um ente 

determina quais ações os demais deverão realizar, desde que este as aceite (HORTA, 2010; 

TEJADA, 2002), ou advenha de imposição constitucional. A segunda corresponde em ações de 

auxílio (técnico, administrativo, financeiro, entre outros) de um ente ao outro para o 

cumprimento das finalidades do beneficiário, mas sem execução de atividades por aquele que 

auxilia. Decorre da própria natureza do Estado Federal, ao reivindicar o auxílio em decorrência 

da solidariedade (ANTONIO, 1984) e da manutenção da unidade em prol da continuidade do 

Estado e da sociedade (princípio ou dever de colaboração, ou dever de auxílio) (REXACH, 

1994; ROVIRA, 1986; TEJADA, 2002).  

A cooperação, terceiro tipo, representa o exercício de ações conjuntas entre os entes, 

sendo convencionadas entre as partes, de modo a estabelecer a forma pela qual os objetivos 

serão alcançados (ROVIRA, 1986; TEJADA, 2002). Busca-se uma maior integração ante a 

impossibilidade do exercício de forma isolada (ROVIRA, 1986; TEJADA, 2002). 

Destaca-se que Bercovici (2003) compreende que colaboração e cooperação são 

conceitos sinônimos, com um destaque maior a esta última, pois representaria uma forma mais 

apropriada pela qual a União imprimiria uniformidade às políticas públicas. Ocorre que tais 

relações são diferentes, pois em que pese a cooperação viabilizar uniformidade e harmonização, 
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é alcançada, muitas vezes, pelo livre acordo entre as partes e não pela imposição de 

subordinação (ROVIRA, 1986). 

A cooperação pode ser obrigatória/impositiva e voluntária/facultativa. O artigo 23 da 

Constituição estaria de acordo com a primeira modalidade (BERCOVICI, 2003). A cooperação 

também apresenta dois pressupostos (entes portadores de interesse geral; e rejeição das 

competências exclusivas); algumas finalidades (funcionamento do Estado Federal, autonomia 

e integração política); e pode trazer alguns efeitos colaterais (diminuição da função legislativa; 

avanço da burocracia federal e dificuldade na tomada de decisões por consenso) (ROVIRA, 

1986; TEJADA, 2002). 

A cooperação obrigatória corresponde a uma demanda constitucional na qual os entes 

devem agir conjuntamente. Aqui, aparentemente, não há o aceite explícito do ente, pois a 

Constituição o impõe. Diferentemente de uma lei infraconstitucional, na qual precisará do aceite 

do ente, que após concedido, será obrigatória. O que a doutrina aponta como facultativa, é a 

possibilidade de que, sem qualquer previsão legal prévia, os entes desenhem e construam 

relações cooperativas futuras que, após passadas pelos procedimentos necessários, poderão ou 

não obrigar os entes conforme as suas capacidades.  

Um ponto importante diz respeito a confusão conceitual das relações 

intergovernamentais. Como não há no país uma prática corriqueira dos entes envolvendo a 

cooperação, invariavelmente, a produção doutrinária também é baixa. Isto prejudica a 

conceituação das relações e as diferenciações necessárias. 

O art. 214 originalmente concebido não previa a criação de SNE, o que foi alterado com 

a referida Emenda. Como os sistemas de ensino dos entes teriam autonomia, seguindo o 

disposto na Constituição, na LDB e na ação coordenadora da União, pelo MEC, esses sistemas 

deveriam atuar de forma a congregar conteúdos o mais próximo possível uns dos outros. E aqui 

jaz o motivo da colaboração, pois é por meio desta relação que os entes, por meio do MEC e 

Secretarias, poderiam convergir com os planos, metas, diretrizes e objetivos a serem seguidos 

em seus respectivos sistemas. Fato desta colaboração e necessária coordenação pelo MEC é a 

existência de uma LDB e de uma BNCC136. 

O art. 23 também foi alterado nesta emenda constitucional n. 53 de 2006. Originalmente, 

o parágrafo único do referido artigo estabelecia que apenas uma lei complementar iria 

 
136 A Base Nacional Comum Curricular faz parte de um longo processo de regulamentação do currículo da 

educação nacional por parte da União. Após a Constituição de 1988, e 1997 surge os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental; em 2000 surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM) e após várias discussões em COANEs e resoluções, em 2017 a BBNC foi homologada 

persistindo até o momento.  
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regulamentar a cooperação federativa entre os entes. Ou seja, iria determinar os órgãos, 

procedimentos, instrumentos e, porventura, os objetivos que as relações intergovernamentais 

deveriam seguir em relação aos direitos estabelecidos no art. 23, ou em função de cada direito; 

a depender da escolha dos dirigentes políticos. 

Com a alteração, aparentemente (pois não é impositivo), a cada direito foi permitido a 

criação de uma lei complementar para regulamentar a cooperação federativa na respectiva área 

de atuação – com a ideia de justificar uma singularidade em cada área de ação do Estado. Ao 

invés de facilitar a cooperação federativa, com a criação de apenas uma lei complementar 

estabelecendo órgãos, procedimentos e instrumentos a serem utilizados pelos entes na prestação 

de todos os serviços públicos referentes aos direitos do art. 23, essa alteração produzirá mais 

desenhos, mais órgãos, mais servidores, mais funções, ou seja, mais burocracia, para a 

cooperação federativa que foi feita justamente para facilitar a prestação desses serviços 

públicos. Cria-se, assim, uma política de política, um sistema de sistemas, uma burocracia de 

burocracias. 

Para os defensores da visão de vinculação do Sistema ao Plano, um SNE representaria 

uma descentralização qualificada, que proporcionaria uma oferta educacional equilibrada entre 

equidade, identidade nacional e identidade local (BRASIL, 2015b). Nesse sentido, a 

regulamentação do art. 23, V, representaria a definição clara de responsabilidades 

compartilhadas, sobre a oferta e sobre a qualidade (BRASIL, 2015b). 

Cooperar seria definir responsabilidade, de modo a criar uma Lei de Responsabilidade 

Educacional (regulamentação do art. 23, V), já que tratará de normas de cooperação obrigatórias 

que darão sustento à nova forma de organização da educação nacional (BRASIL, 2015b). A 

cooperação, portanto, passa a ser entendida como estrita coordenação de funções, ou seja, 

atribuição de responsabilidade, criando uma “Lei de Responsabilidade Educacional”:  

 

Regras que dirijam não apenas os processos de responsabilização – 

entendida como “quem faz o que”, mas principalmente com quem e em 

que condições faz, com quais mediações de complementariedades, com 

quais regramentos e com quais definições de responsáveis pelas 

deliberações (BRASIL, 2015b, p. 7). 

 

Ressalta-se que a definição clara de responsabilidades vai de encontro ao caráter de 

colaboração e cooperação – sempre voluntário e flexível. Ainda, a Lei de Responsabilidade 

Educacional tem o objetivo de garantia do padrão mínimo de qualidade, relacionada 
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diretamente com o dever do Estado na oferta da educação e não necessariamente com a 

definição clara de responsabilidades compartilhadas137. 

Ainda assim, há uma proposição do que seja a diferença entre colaboração e cooperação: 

 

Do ponto de vista semântico, poder-se-ia ponderar que os termos 

‘colaboração’ e ‘cooperação’ possuem rigorosamente a mesma significação. 

Porém, do ponto de vista constitucional, há que distinguir o sentido. Tal 

distinção se dá, essencialmente, pelo lugar constitucional que ocupam: no 

artigo 23, referindo-se exclusivamente à relação interfederativa, entre os entes 

federados, alcançando todas as estruturas do Poder Público em sentido restrito, 

requerendo a regulação das normas de cooperação. Nas disposições em que a 

colaboração se apresenta, expressamente, a relação se dá entre sistemas de 

educação, cujas instituições públicas são partes, os entes federados possuem 

competências prioritárias específicas, organizam suas redes próprias, e a que 

todas as instituições educacionais privadas (em sua multiplicidade de formas 

jurídicas admitidas em lei) estão vinculadas. Essa complexa relação entre 

sistemas de educação, por outro lado, gera formas distintas de relação 

institucional, ora por convênios, ora por adesão a programas, ora por pactos 

ou acordos, ora por determinação legal. As variadas formas são atinentes à 

enorme diversidade de situações a serem resolvidas em regime de colaboração 

(ABICALIL, 2014, p. 252-253).  

 

 Não é porque uma norma A está no local de B que será considerada B. Ou seja, não é 

pela localização de uma norma na Constituição que ocorre a definição conceitual dos institutos 

lá presentes. Se o fosse assim, não poderia considerar a educação como um direito social, pois 

toda a normatização da educação nacional (arts. 205-214) não está no art. 6º ou 7º, que trata dos 

direitos sociais e dos direitos trabalhistas, haja vista que estão no capítulo II (Dos Direitos 

Sociais). Portanto, a confusão entre os termos permanece.  

Fora a confusão terminológica, as responsabilidades dos entes já existem, na qual o art. 

211, §§ 1º, 2º e 3 º, da Constituição, estabelece qual a obrigação prioritária de atuação dos entes 

e os arts. 8º ao 19 da LDB, que tratam sobre a organização da educação nacional (Título IV), 

define os encargos dos entes de forma mais específica. 

O mesmo pode ser visualizado no conceito de regime de colaboração: 

 
O Regime de Colaboração é um conceito, um princípio, que deverá orientar 

as leis que instituem os sistemas de ensino nacional, estaduais (obrigatórios) 

e municipais (facultativos -LDB artigo 10). Para que o sistema nacional se 

efetive, as leis que o instituirão deverão determinar que os entes federativos, 

ao organizarem seus próprios sistemas de ensino, o façam por intermédio de 

leis vinculadas às leis do SNE, sempre prevendo as formas de colaboração 

necessárias para que os pactos federativos se concretizem na prática. Será por 

intermédio de formas características de colaboração, em cada Unidade 

 
137 Ver Projeto de Lei n. 7.420 de 2006 (BRASIL, 2006). 
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Federativa (estados e DF), incluindo o papel da União, que se garantirá 

diversidade na unidade do sistema nacional (BRASIL, 2015b, p. 12). 

 

A colaboração é confundida com o regime de colaboração que não é em si um regime 

ou sistema, mas o modo pelo qual os entes deverão fazer. De fato, o art. 211 da Constituição 

aponta que os entes irão organizar os seus sistemas de ensino em regime de colaboração. O 

mesmo poderá ser visualizado no art. 214, na qual o SNE será instaurado em regime de 

colaboração. Ou seja, os entes irão colaborar entre si para que os seus respectivos sistemas de 

ensino possam dialogar em conteúdo, funções e objetivos, e também irão colaborar entre si para 

a criação de um SNE. 

A colaboração é uma relação intergovernamental decorrente da própria existência da 

Federação, de um dever de auxílio natural às parcelas territoriais que formam o conjunto do 

Estado em prol da continuidade de existência (ANTONIO, 1984; REXACH, 1994; ROVIRA, 

1986; TEJADA, 2002). Portanto, natural que os entes colaborem entre si para a criação de 

desenhos e estruturas que os envolvam para determinada ação.  

Contudo, é a cooperação que ultrapassa este preceito básico de auxílio mútuo entre os 

entes da Federação. Isso ocorre, pois é a cooperação quem possibilita o exercício conjunto de 

ações entre os entes, sendo necessariamente convencionadas entre as partes, de modo a pactuar 

a forma pela qual os objetivos serão alcançados; tendo em vista, a impossibilidade do exercício 

isolado (ROVIRA, 1986; TEJADA, 2002). 

Assim, há apenas a perpetuação de confusões terminológicas na definição correta dos 

termos. Isso acontece, por exemplo, com o Decreto-Lei n. 200/67 ao misturar descentralização 

com desconcentração, tornando para grande parte da doutrina esses dois termos sinonímicos 

quando na realidade apresentam fortes distinções138 (SANTOS, 2013). 

O risco ao não diferenciar precisamente a colaboração, entendida nas propostas como 

Regime de Colaboração, da cooperação federativa, entendida como Lei de Responsabilidade 

Educacional, bem como, da coordenação advinda com esta lei, pode ocorrer uma 

desestruturação (ou uma reestruturação fora do estabelecido constitucionalmente) do sistema 

federativo de relações intergovernamentais na Constituição de 1988, criando um verdadeiro 

imbróglio legislativo, para um desenho e uma organização que ainda não foi totalmente 

institucionalizado em decorrência da ausência de regulamentação dos dispositivos do art. 23 da  

Constituição. 

 
138 Vide subseção 3.3.5 Centralização e descentralização. 
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Outro risco além da confusão conceitual, sobressai a possibilidade de relações 

intergovernamentais subordinativas com a centralização possibilitada pelo SNE. Isso permitiria 

que a União definisse as políticas educacionais dos entes subnacionais para além das 

competências constitucionais estabelecidas. Devido a esta centralização e a dependência criada, 

maior seria a possibilidade de existência de relações intergovernamentais subordinativas entre 

os entes (HORTA, 2002). 

O SNE, em teoria, corresponderia a uma maior regulamentação da cooperação 

federativa em educação. Seria uma política pública que permitiria e principalmente incentivaria 

os entes a realizarem relações cooperativas. Nesse sentido, muito dependeria do desenho do 

SNE para o estímulo dessas relações, sendo um atributo para tanto. 

Acaso esse desenho fosse feito com base no respeito a autonomia dos entes, da 

repartição de competências existente, de um grau de centralização e descentralização que 

criasse mais relações cooperativas do que subordinativas e a promoção das relações 

cooperativas por meio de órgãos, instrumentos e recursos, o SNE poderia ser uma política 

pública que trouxesse benefícios para a educação. Por isso que é essencial o equilíbrio entre o 

centro e a periferia no futuro desenho de um SNE, de modo que não haja, ou seja diminuída, a 

dependência dos entes subnacionais em relação à União. Finalidade perquirida por meio de 

novos instrumentos e órgãos cooperativos que um futuro SNE deverá criar. 

Um possível atributo do SNE poderia ser a criação de novos instrumentos que 

permitissem a cooperação federativa. Um exemplo seria a gestão colaborativa existente no PLP 

n. 413 de 2014, onde há o efetivo exercício conjunto dos entes em prol de objetivos 

estabelecidos, evidenciando uma verdadeira cooperação.  

No mesmo sentido, seriam os órgãos de participação e definição de ações entre os entes 

também existentes no projeto, tais quais as comissões bipartites e tripartites. Órgãos que 

poderiam fomentar a cooperação federativa e permitir ao mesmo tempo a coordenação de ações 

em prol dos objetivos estabelecidos, respeitando a autonomia, a repartição de competências e 

evitando uma centralização do Estado Federal.  

Um terceiro atributo, e com a previsão de ações conjuntas e órgãos de cooperação e 

pactuação, seriam as funções supletivas e redistributivas dos Estados e da União. Através desses 

órgãos e da ação conjunta (gestão colaborativa, por exemplo), está função poderia ser facilitada 

administrativamente, ao mesmo tempo que poderia focalizar a aplicação de recursos públicos.  

A disposição de instrumentos de atuação conjunta, a existência de órgãos de cooperação 

e a possibilidade de distribuição e redistribuição de recursos de forma mais facilitada, levaria a 
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uma maior interdependência entre os entes, seja nas suas ações, seja na definição de políticas 

públicas.  

Um quarto atributo será a utilização de mecanismos indutores por parte da União. Como 

a autonomia dos entes e a repartição de competências precisam ser invariavelmente respeitadas, 

a União poderia se utilizar de mecanismos (legislativos, administrativos e financeiros) que 

induzam os entes subnacionais às prioridades estabelecidas pelo centro, sendo, portanto, além 

de elemento centralizador, coordenador também. 

Outros riscos e atributos, que envolvem as relações intergovernamentais no Estado 

Federal, podem ser explorados e correspondem a desenvolvimentos dos pontos acima 

analisados: instrumentos, órgãos, caráter dos órgãos, composição, voto, relação com o plano. 

São pontos ligados principalmente às relações intergovernamentais, mas que apresentam 

ligação com outras questões como autonomia, repartição de competências, participação dos 

entes, distribuição de poder político. 

Todos os projetos acima analisados trazem órgãos de pactuação federativa. Ou seja, 

lugares nos quais os entes irão discutir e acordar sobre os temas objeto de sua competência. O 

SNE, de acordo com um tipo de desenho (ABICALIL, 2012; ARROYO, 2013; BRASIL, 

2015b; MELO; MARQUES, 2016; SAVIANI, 2010a, 2010b, 2010c), busca direcionar 

fortemente a ação dos entes, conforme o PNE, o que implica em afirmar que esses órgãos, 

conforme este desenho, poderão ser apenas ratificadores daquilo que já foi previamente 

definido. Esse é um risco bastante visível nas propostas acima analisadas. 

O atributo decorrente deste risco deve ser a compreensão de que os órgãos utilizados 

para a pactuação federativa devem ser deliberativos, não vinculados ao PNE, mas à 

Constituição. O respeito à autonomia e à repartição de competência devem estar presentes para 

que as decisões tomadas nesses órgãos possam ser legítimas. 

A composição e o voto desses órgãos, com representantes da sociedade civil, focam na 

paridade entre os membros e com peso iguais aos votos dos membros, tendo uma perspectiva 

deliberativa, mas fortemente atrelado ao PNE (BRASIL, 2015b, 2015c, 2016b). A Constituição 

(art. 206, VI) e a LDB (art. 3º, VIII) demandam uma gestão democrática da educação, contudo 

há um forte risco em confundir gestão das instituições escolares e escolha política a ser realizada 

pelos Governos. 

A gestão democrática é algo cada vez mais requisitado pela sociedade sendo inclusive 

a forma pela qual os pais e alunos podem decidir o futuro da escola, estando cada vez mais 

presentes na vida escolar. Contudo, a participação em todos os momentos das decisões políticas, 

especialmente, em órgãos de decisão que envolvem todos os entes pode dificultar sobremaneira 
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os acordos necessários à pactuação federativa e à cooperação, pois os objetivos, os recursos e 

o objeto desses órgãos são bem diferentes do das demais instituições de ensino. Isso pode 

dificultar sobremaneira a pactuação federativa e trazer outros pontos, tais quais interesses 

políticos, que não dizem respeito a essas definições. 

O atributo em relação a composição e o voto deve ter como foco os entes federativos. 

A gestão democrática é essencial, mas esses órgãos de pactuação federativa não atingem 

diretamente a sociedade, dizem respeito justamente a como os demais entes irão agir em 

situações definidas pelos órgãos, mas no âmbito do Governo e da Administração Pública. 

O Quadro 3 apresenta a síntese dos riscos e atributos elencados nesta seção. 

 

Quadro 3: Riscos e atributos do SNE 

Dimensões Descrição dos Riscos Descrição dos atributos 

Centralização e 

descentralização 

- A criação do SNE pode 

proporcionar maior centralização 

ao buscar maior coordenação e 

uniformização da educação 

nacional, compreendendo em um 

meta-arranjo de política 

educacional. 

- Atribuição da necessidade de 

uma descentralização qualificada 

o que, na prática, representa uma 

centralização. 

- A atribuição de planos de 

carreiras comuns aos entes 

subnacionais representa uma 

perspectiva centralizadora e que 

fere a autonomia dos entes, 

impedindo também a diversidade 

de experiências. 

- Criação de uma educação 

homogênea na Federação 

brasileira, a depender do grau de 

- Busca do equilíbrio entre 

centralização e descentralização 

ao coordenar a educação de modo 

a impedir o foco nos extremos. 

- Criação de órgãos e 

instrumentos que permitam maior 

diálogo entre os entes e 

proporcionem a cooperação 

federativa, tendo como 

consequência as ações dos entes. 

- Padrões nacionais de educação 

que foquem na unidade, mas não 

na homogeneidade dos 

procedimentos educacionais. 

- O foco do SNE não deve ser a 

estipulação de um único plano de 

carreira comum a todos os entes. 

As diferenças financeiras devem 

ser respeitadas ou apaziguadas. 
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aprofundamento das NOBs, 

centralizando por completo 

decisões e ações a serem 

executadas pelos entes 

subnacionais. 

Autonomia e 

repartição de 

competências  

- Inconstitucionalidade da 

redação do art. 214, dada pela 

EC. n. 59 de 2009, ao estabelecer 

ao mesmo tempo a existência de 

diversos sistemas educacionais e 

a existência do SNE, de um 

único sistema. 

- O SNE, conforme um modelo 

proposto (que vincula o Sistema 

ao Plano), deveria ter a 

capacidade de estipular a 

competência de determinado 

ente, em desrespeito a autonomia 

e à repartição de competências 

na Constituição.  

- Homogeneidade da educação 

nacional, por meio de uma maior 

unidade à educação nacional, o 

que pode ferir o pluralismo 

político, de ideias e concepções 

pedagógicas. 

- Conforme um desenho 

estipulado pelos principais 

pensadores de uma vertente da 

relação entre o Plano e o 

Sistema, o SNE seria totalmente 

vinculado ao PNE, o que afetaria 

a autonomia dos entes. 

- Um futuro desenho do SNE 

somente será viável se conceber 

um sistema de sistemas, na qual 

o sistema maior coordena os 

demais sistemas. 

- A cooperação federativa pode 

possibilitar aos entes atuarem de 

forma conjunta, ou até mesmo 

substituir um outro ente quando 

necessário, desde que acordado. 

- Respeito a diversidade 

existente na sociedade existente, 

seja cultural, política e de ideias. 

- Proteção a autonomia dos entes 

por meio do estímulo à 

cooperação federativa, de modo 

que permita uma maior 

participação dos entes na decisão 

e, consequente fortalecimento de 

sua autonomia. 

- Respeito da autonomia pelo 

ente central na busca da 

uniformização das ações. 

- Interdependência das ações 

proporcionada pela criação de 

órgãos e instrumentos. 
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- Vinculação estrita dos entes ao 

cumprimento do estabelecidas 

pelo SNE, por meio de planos de 

carreiras comuns e de NOBs. 

Relações 

intergovernamentais 

- Confusão conceitual das 

relações intergovernamentais o 

que pode desnaturar o sistema 

federativo existente; 

- Criação de novos institutos 

advindos dessa confusão 

conceitual, como a “Lei de 

Responsabilidade Educacional”, 

e entendimentos diferenciados 

sobre o conceito do regime de 

colaboração. 

- Existência de relações 

intergovernamentais 

subordinativas entre os entes 

devido a centralização 

proporcionada pela criação do 

SNE. 

- Órgãos de pactuação federativa 

que ratificam as ações dos entes 

conforme o planejado no PNE, 

de acordo com determinado 

modelo de SNE. 

- Composição e votos paritários 

nos órgãos de cooperação 

federativa, com representantes 

da sociedade civil. 

- Busca de relações cooperativas 

e não subordinativas no SNE, 

conforme desenho propício para 

tanto. 

- Criação de novos instrumentos 

que permitam a cooperação 

federativa. 

- Criação de órgãos de 

participação e definição de ações 

e políticas entre os entes. 

- Facilitação na distribuição e 

redistribuição de recursos com 

mecanismos e órgãos de 

cooperação. 

- Utilização de mecanismos 

indutores por parte da União para 

que as prioridades sejam 

alcançadas. 

- Os órgãos do SNE devem ser 

deliberativos e não vinculados ao 

PNE. 

- Diferenciação entre órgãos de 

definição de políticas pelo 

Governo e administração Pública 

e gestão democrática de 

instituições escolares. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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A seguir, são apresentadas as principais conclusões da pesquisa, considerando o 

problema e os objetivos, assim como, se a hipótese formulada na introdução foi confirmada ou 

não.  
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CONCLUSÃO 

 

Em tempos de complexidade da sociedade, de renovação das funções do Estado e de 

necessidade de dar certa organicidade às ações dos governos é natural que os juristas tenham 

foco sobre as melhores formas de desenvolver sistemas administrativos mais efetivos em uma 

federação.  Nesse processo, o direito assume papel relevante, já que materializa ordenamentos 

e arranjos institucionais capazes de orientar os modos de relacionamentos de atores em 

processos políticos, sobre decisões e ações que envolvam problemas públicos. 

Ao abordar o federalismo, a tese inicialmente estabeleceu uma distinção conceitual entre 

Estado Federal e seu respectivo federalismo. Essa distinção permitiu compreender os fatores 

implicados na efetivação da divisão de poder territorial, essência dessa forma de Estado, nas 

perspectivas jurídica, política, administrativa e valorativa. As características do Estado Federal 

foram então analisadas transversalmente por valores dinâmicos compostos pela trajetória 

histórica do federalismo no Brasil, em especial, os relacionados à educação.  

Nesse sentido, há uma primeira contribuição epistemológica ao deduzir que por meio 

da integração dessas perspectivas seja possível compreender a essência desse modelo de Estado. 

Os valores construídos ao longo do tempo em uma Federação são expressos em uma 

Constituição por princípios conformadores que explicitam as valorações políticas fundamentais 

do legislador constituinte e normas que delimitam as características de repartição de 

competências, o grau de autonomia e centralização, assim como, os modos como os entes 

federativos se relacionam. 

Quando analisados de forma integrada - Constituição e Estado Federal -  foram 

identificados valores e configurações que definem o tipo de federalismo no Brasil. Destacam-

se o pluralismo político e de ideias, a especificidade das funções das esferas federativas (função 

redistributiva e supletiva da União e dos Estados), seus espaços de atuação (o centralismo da 

União na definição de normas gerais e políticas nacionais de educação, a definição precisa da 

esfera de atuação de Estados e Municípios) e o princípio da cooperação.  Esses elementos 

configuram o campo educacional e se materializam no pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas (art. 206, CRFB). Essa configuração implica necessariamente em flexibilidade nas 

formas de organização da educação e nos procedimentos pedagógicos. 

Assim, é possível constatar que em um Estado Federal existam interesses divergentes 

que são expressos por meio do conflito. Pluralismo de valores e político, bem como, a 

diversidade de práticas, são constituintes das políticas públicas nesse tipo de Estado.  A visão 

de objetivos comuns ou de consenso, não pode escamotear diferenças inconciliáveis, pois dessa 
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forma o pluralismo não poderia se efetivar. Dessa maneira, nenhum desenho de políticas 

públicas pode limitar, pelo menos em um Estado Federal, a convivência de divergências.  

A ampliação de princípios educacionais e a mudança no modo de atuação dos entes 

observadas nos modelos teóricos propostos para o SNE, bem como nas já apresentadas 

proposições legislativas, indicam um acréscimo de valores e de procedimentos que ferem os 

princípios constitucionais conformadores do Estado Federal e do federalismo brasileiro. 

Apesar de ocupar posição central no conjunto dos direitos fundamentais, o acesso à 

educação de qualidade ainda está distante de grande parte da população brasileira. Problemas 

de diferentes ordens dificultam que esse objetivo seja alcançado, sendo um deles a forma 

federativa tridimensional, que limita acordos em torno da efetivação de políticas públicas de 

caráter nacional, resultando em ofertas com qualidade desigual no território.  

A doutrina, os estudos e documentos analisados nesta tese entendem, em sua maioria, 

que seja possível definir, por meio de um modelo sistêmico como o proposto pelo SNE, 

procedimentos e instrumentos sobre como as políticas públicas educacionais podem ser 

elaboradas, implementadas e avaliadas, considerando a participação dos entes federativos e da 

sociedade civil, tornando-as mais efetivas. Porém, não se trata de empreitada fácil. 

O desenvolvimento do estudo permitiu comprovar a existência de um equilíbrio sutil no 

ordenamento jurídico relacionado à educação e que qualquer mudança nessa organização trará 

implicações para o campo educacional, o Estado Federal e o federalismo. Ou seja, o que parecia 

ser, inicialmente, o aperfeiçoamento do processo administrativo sobre a definição de formas 

mais efetivas de prestação de serviços educacionais e de relacionamento entre os entes, 

apresentou repercussões jurídicas, políticas e administrativas capazes de romper esse equilíbrio. 

Para compreender essas implicações, na tese foi construída uma abordagem interdisciplinar 

entre a educação, o estudo das políticas públicas e o direito, em especial, o direito 

constitucional. 

Quando observado de forma mais detalhada, o campo educacional está envolto em 

contestação. Grupos de interesse, muitas vezes organizados em coalizões de defesa, disputam 

a prevalência de suas visões de mundo, de homem, de sociedade e de educação. Ideologias 

liberais, críticas e conservadoras se materializam em concepções de educação e em tendências 

pedagógicas que desenvolvem os seus próprios procedimentos e instrumentos, de modo a 

alcançar seus objetivos por meio da modificação das ações dos governos, especialmente, das 

políticas públicas. 

A trajetória histórica da educação no Brasil demonstra de forma evidente essa disputa. 

Ao focar a análise no processo constituinte e na elaboração da LDB, ficou constatada a busca 
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pela construção de consensos possíveis, mas que escondiam expectativas não contempladas 

pelos diferentes grupos.  

A partir de mudanças gradativas na Constituição (Emendas 53/2006 e 59/2009) e da 

criação do PNE (Lei 13.005/2014), aliado à execução da determinação constitucional de 

aprovação do Plano, assim como, a reunião dos diversos grupos de orientação mais crítica em 

torno da coalização Campanha e do Fórum Nacional de Educação (FNE), foi constituído o 

ambiente propício para o ressurgimento da ideia de um SNE. Contudo, essa conjugação de 

eventos e de forças políticas não foi suficiente para a institucionalização do sistema que ainda 

hoje (dez anos após a sua inclusão na Constituição) ainda não foi materializado. Outros 

elementos se contrapuseram, inclusive o embate entre agentes políticos dos próprios governos 

que advogavam distintas visões para o SNE (Pátria Educadora), demonstrando que os desenhos 

institucionais não se põem como um consenso capaz de direcionar o esforço político de criação. 

Um elemento conclusivo pode ser destacado: a proposta de um modelo sistêmico de 

políticas públicas deve guardar relação com o contexto histórico em que determinado campo 

de políticas é desenvolvido. Trajetórias tomadas no passado, considerado o efeito de 

dependência de trajetória, representam entraves muitas vezes de difícil transposição para 

mudanças radicais no desenho. Nesse sentido, o arranjo proposto deve estar de acordo com o 

contexto estrutural e político de determinada área de prestações de serviços do Estado.  

Refletindo sobre o papel do SNE na formulação e implementação das políticas públicas 

no campo da educação, tem-se que no momento de elaboração de uma política predominam os 

valores, ideias e interesses de determinada coligação política vencedora de uma dada eleição. 

Assim, as políticas públicas podem ser traduzidas em ações governamentais para a solução de 

problemas públicos, analisados a partir de dada perspectiva. 

No momento seguinte, de implementação, as políticas normalmente assumem a forma 

instrumentos jurídicos (leis, atos administrativos, entre outros), tendo em vista concretizar 

objetivos governamentais e estatais realizados pela administração pública.  Percebeu-se que, na 

prática, esses dois processos são convergentes. Ou seja, na definição de determinada política os 

governos precisam considerar a estrutura jurídica e política constituída (polity), estas delimitam 

o jogo político (politcs) do qual surgem as políticas (policies). 

A ideia de que determinado arranjo institucional possa traduzir interesses individuais e 

coletivos em função de um macro objetivo comum estabilizados num desenho institucional 

permanente e vinculante, desconsidera que a objetivação das políticas públicas por meio de uma 

lei ou ato administrativo decorre de um processo político que a antecede. Colocar as policies à 
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frente da politics também impacta na organização estatal, a polity, constituindo uma completa 

inversão do processo político. 

Uma conclusão possível é que existe um ciclo de políticas que se forja no curso do 

processo político. As leis maiores como a Constituição e, no caso da educação, a LDB, 

configuram um cenário normativo definido de forma geral, sobre o qual ocorre a disputa política 

e no qual surgem propostas diferenciadas como resultado. Essas ações diversas são próprias do 

federalismo. O problema ocorre quando se sustenta a imperiosidade de uma política nacional, 

o que pode determinar que o processo seja invertido; ou seja, a policy conduz o debate e 

promove mudanças na polity. No caso do SNE, propostas que lhe conferem um alto grau de 

centralidade e vinculatividade podem implicar em mudanças radicais na LDB (na organização 

da educação) e na própria Constituição (princípios educacionais, nas responsabilidades dos 

entes, reforma fiscal) demandando um amplo acordo nacional que o cenário político cada vez 

mais complexo não permite antever. 

A partir do apresentado é possível responder ao problema da pesquisa se haveria algum 

desenho institucional mais adequado à institucionalização do SNE compatível com o modelo 

de Estado Federal brasileiro. Pelo analisado a partir da literatura de referência e das propostas 

consultadas (do Executivo, do Legislativo e da sociedade civil) e dos riscos e atributos 

destacados, a resposta é: depende do modelo de desenho escolhido.  

Um desenho de SNE não seria compatível se for do tipo sistema único, hierarquizado, 

com decisões, planejamento e concepções pedagógicas decididos pelo centro e implementados 

por meio de procedimentos uniformes em âmbito nacional. De outra forma, se o desenho 

constituir em um sistema de sistemas, respeitando a autonomia dos entes e propondo a 

cooperação federativa, então poderia existir um desenho de SNE no Estado Federal brasileiro. 

A pesquisa demonstra que caso o SNE se configurar como um sistema único de 

educação, articulado por meio de um PNE, com procedimentos detalhados, é incompatível no 

sistema federativo brasileiro. Nesse sentido, o sistema assumiria características de hierarquia, 

com procedimentos comuns e padrões únicos que vão de encontro à caracterização dada ao 

campo educacional no Estado Federal e no federalismo brasileiro estabelecidos no 

ordenamento. 

A partir da análise do campo educacional no que tange ao modo de organização e relação 

entre os entes, a Constituição já deu a resposta sobre a forma como o desenho de políticas 

públicas educacionais deve ser realizado: a cooperação federativa. Esta não deve ser confundida 

com um processo de recentralização disfarçado – descentralização qualificada, por exemplo. 

Ao contrário, a literatura indica que as relações cooperativas devem ser realizadas considerando 
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as competências definidas na Constituição, o que permite um maior entrelaçamento de ações 

entre os entes e o fortalecimento de sua autonomia. 

Nesse sentido, a alteração produzida pela EC n. 53, de 2006, no art. 23, explorando 

diversas leis para as diferentes áreas do referido artigo, por um lado permitiu que diferentes 

modelos cooperativos possam conviver na Federação, abarcando diferentes campos das 

políticas públicas. Contudo, abriu a possibilidade da criação de mais estruturas burocráticas que 

vão contra o ideal da cooperação – melhor entrelaçamento dos entes para a prestação de 

serviços. Ou seja, a cooperação que poderia ser uma facilitadora da ação dos entes, pode ser 

direcionada para a existência de mais estruturas burocráticas, engessando a ação dos entes. 

A tese demonstra que a criação de um SNE compatível com o Estado Federal brasileiro 

deve levar em consideração os fundamentos existentes no ordenamento jurídico como um todo, 

sob a total impossibilidade de materialização de um único sistema, especificamente, de um 

Sistema Nacional de Educação. 

Aparentemente, se todos as características do Estado Federal forem respeitadas 

(repartição de competências, autonomia, centralização e descentralização, relações 

intergovernamentais), não haveria a necessidade de criação de um SNE, pois de algum modo 

os sistemas existentes já vêm desenvolvendo formas próprias de relacionamento. Ainda assim, 

respeitado esses fundamentos e havendo necessidade de criação do SNE, para que alcance uma 

compatibilidade almejada, sua existência deve ser constituída a partir de um sistema de 

sistemas; uma política pública de políticas públicas; um meta-arranjo de políticas públicas que 

regularia políticas consensuais, conforme a Constituição. 

Por fim, a hipótese inicial da tese – de que o SNE promoveria mais uma etapa de 

recentralização federativa – foi confirmada de forma ampliada. O Sistema, por meio da 

recentralização administrativa e política, poderá criar relações intergovernamentais 

subordinativas entre o centro e os entes subnacionais. Também poderá limitar o pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas traduzindo a possibilidade do predomínio de determinada 

concepção de educação. 

As conclusões estabelecidas na tese podem contribuir, na interseção do direito com a 

ciência política, para o aperfeiçoamento dos arranjos administrativos federais e, por 

conseguinte, em possíveis melhoras na elaboração e efetivação das políticas públicas 

educacionais.  

A efetividade das políticas educacionais constitui um meio importante para o alcance 

do direito fundamental de acesso à educação. Compreender o desenho da estrutura e seu 
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imbrincado relacionamento com demais estruturas e instituições é essencial para a elaboração 

de políticas públicas que cumpram sua função conforme o ordenamento jurídico. 

Há uma necessidade, pelo lado da doutrina jurídica, em explorar não apenas as políticas 

públicas, como também a estrutura, o Estado Federal e seu federalismo, de modo que a 

finalidade seja alcançada, com menos desperdício de recursos públicos (materiais, financeiros 

e humanos), mais focalizada em relação ao objetivo pretendido e com a observância da 

cooperação federativa. 
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