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RESUMO 

 
 

O presente estudo investigou o desenvolvimento do Regime de Colaboração entre os 

Sistemas de Ensino em Pernambuco no período de 1999 a 2003. Analisamos em que medida 

esse mecanismo relacional tem contribuído para a formulação de políticas comuns para a 

Rede Pública de Ensino em Pernambuco, como também para o fortalecimento da autonomia 

municipal. Procuramos apreender o exercício do Regime de Colaboração através do processo 

de construção de duas medidas de política educacional: a Redistribuição da Quota Estadual do 

Salário-Educação entre os Sistemas de Ensino no período citado e a construção da Base 

Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino em Pernambuco. Para a coleta dos dados 

utilizamos a pesquisa documental e entrevistas semi-estruturadas com os componentes (no 

período) da Câmara Técnica e Temática de Desenvolvimento da Educação Municipal e 

Estabelecimento do Regime de Colaboração em Pernambuco. Como resultados apontamos 

avanços no exercício do regime de colaboração na formulação de políticas conjuntas para a 

Rede Pública, destacando o processo de amadurecimento dos entes federados no 

enfrentamento da cultura de dependência e de tutelamento que permeia as relações 

intergovernamentais. 

 

Palavras-chave: Federalismo, Sistemas de Ensino, Relações Federativas, Regime de 

Colaboração, Descentralização de Políticas de Educação, Pernambuco. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study has investigated the collaborative regime between Pernambuco 

State Teaching Systems from 1999 until 2003. We have analyzed the grounds where this 

relational mechanism has contributed to the formation of common policies for the Teaching 

Public System in Pernambuco as well for the strengthening of the municipal autonomy. We 

have tried to apprehend the exercise of the collaborative regime throughout the building 

process of two measures of educational policy: The redistribution of the Education Salary 

State quota among the Teaching Systems during the mentioned period and the construction of 

the Common Curriculum Base for Pernambuco State Public Teaching Net. For the data 

collection we have used document research and semi-structured interviews with the 

components (in the period) of the Development Thematic and Technical Chamber of the 

Municipal Education and Establishment of the Collaborative Regime in Pernambuco. As a 

result, we point at advancements in the exercise of the Collaborative Regime in the 

formulation of joint policies for the Public net highlighting the maturation process of the 

federation entities facing the tutelage and dependency culture which permeates the 

intergovernmental relationships. 

 

Key words: Federalism, Teaching Systems, Federative Relations, Collaborative Regime, 

Descentralization of Pernambuco's Educational Policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação desenvolveu-se vinculada à linha de pesquisa Política 

Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco e integrado à pesquisa “Os Sistemas 

Municipais de Ensino e o Regime de Colaboração entre os Entes Federativos no Contexto do 

Poder Local”. Representa o resultado de uma investigação sobre o desenvolvimento do 

Regime de Colaboração entre os Sistemas de Ensino no Estado de Pernambuco.  

O Regime de Colaboração constitui-se num mecanismo de relações 

intergovernamentais, instituído pela Constituição de 1988, para que os Sistemas de Ensino 

possam organizar de forma compartilhada e consensuada as tarefas inerentes à oferta da 

educação escolar.  

Estudamos esse mecanismo a partir de sua inserção no texto constitucional de 1988, 

em virtude do modelo de Federalismo instituído pelo Brasil para sua organização jurídico-

política com autonomia para as três esferas de Poder. A atual Constituição brasileira define o 

Brasil como uma República Federativa, formada pela união indissolúvel dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal, atribuindo autonomia aos entes da Federação e 

estabelecendo as competências comuns e privativas para cada um deles. Segundo Cury (2001, 

p. 55), 

Ao invés de um federalismo hierárquico ou dualista, em que os entes 
federados se superpõem uns aos outros, adotou-se uma concepção de 
federalismo por colaboração recíproca. Esta, respeitadas as esferas de 
competência de cada ente federado, supõe relações entre pares de 
igual dignidade dialogando entre si.  

 

O modelo adotado implica na prática de relações horizontalizadas, respeitando-se as 

autonomias e incorporando a colaboração recíproca, no campo da educação, como um meio 

de estabelecer como metas principais dos Governos as grandes finalidades da política 
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educacional, articulando entre si as iniciativas e distribuindo o peso financeiro 

proporcionalmente entre os entes federados. Trata-se de um mecanismo para que os três 

Sistemas possam articular as prioridades, compartilhar as responsabilidades e os meios para o 

atendimento educacional da população (CURY, 2001).  

O País construiu juridicamente um modelo de Federalismo Cooperativo1 inédito e 

diferenciado dos demais modelos existentes no mundo. O modelo clássico é o Federalismo de 

dois níveis: a União e os Estados Membros. No nosso formato, o Município passou a ser 

considerado também um ente federado, com autonomia até mesmo para legislar sobre 

matérias de âmbito local.  

No campo educacional a Carta Magna preconiza no artigo 211, que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em Regime de Colaboração seus 

Sistemas de Ensino, estabelecendo as competências e responsabilidades de cada um dos entes 

federados com a oferta educacional, sendo posteriormente ratificadas pela Lei nº 9.394/96 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Dessa forma, o Brasil não optou 

por um Sistema Nacional de Educação, como o fez para a área da Saúde, ofereceu ao 

Município a opção de assumir os destinos da educação no âmbito local, respeitando as 

diretrizes da educação nacional. 

Os Sistemas Federal e Estaduais de Educação já estavam organizados com as 

respectivas competências definidas. A LDBEN2 ofereceu aos Municípios três opções para 

organização dos seus respectivos Sistemas de Ensino: continuar integrado ao Sistema 

Estadual, compor com o Estado um Sistema Único ou instituir o próprio Sistema Municipal 

de Ensino. Neste sentido concordamos com Azevedo (2004) que o sistema próprio é a opção 

que mais se coaduna com o modelo de Federalismo Cooperativo, cujo caráter descentralizado 
                                                 
1 A explicação do Federalismo Cooperativo está na etimologia da palavra Federal, que deriva de foedus: pacto, 

ajuste, convenção, tratado, juntamente com amicitiae: laços de amizade (HORTA, 1999 apud MERLIN, 
2004). 

2 LDBEN - Artigo 11 - Parágrafo Único. 
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possibilita maior flexibilidade ao estabelecimento da colaboração recíproca, abrindo espaços 

para horizontalidade das relações interfederativas. 

A colaboração recíproca é também um meio que a legislação encontrou para 

questionar a hegemonia de formas de subordinação presentes no âmbito dos Governos e a 

descontinuidade administrativa que marca a grande rotatividade dos gestores públicos até 

mesmo no interior de um mesmo Governo (CURY, 2001).  

Vale lembrar que foram as modificações no cenário político brasileiro, juntamente 

com as mudanças na legislação educacional e as reformas na gestão pública que 

impulsionaram as várias transformações nas relações interfederativas, como também no 

relacionamento do Estado com a sociedade. Nessa perspectiva surgiram novas temáticas de 

estudo e pesquisa na busca de aprofundar o entendimento da realidade e subsidiar o 

aperfeiçoamento da gestão democrática da educação, contexto em que se insere este trabalho. 

Nosso objeto de estudo, pois, situa-se num campo emergente de relações 

interfederativas onde se destaca a valorização do espaço local como um locus privilegiado de 

definição e implementação das políticas sociais. Entretanto, a simples mudança nos marcos 

legais não garantem o status conquistado pelos Municípios, fazendo com que eles busquem 

apoio nos outros entes, na perspectiva da construção da autonomia, confrontando, no entanto, 

a cultura de relações verticalizadas. As entidades representativas dos Governos Municipais 

reivindicam espaços de participação na formulação e co-gestão das políticas educacionais e já 

conseguem ter visibilidade no cenário nacional. 

Assim, objetivamos nesta pesquisa investigar até que ponto o mecanismo do Regime 

de Colaboração entre os Sistemas de Ensino tem contribuído para a formulação e 

implementação de medidas de políticas para a Rede Pública de Educação Básica no Estado de 

Pernambuco. 
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 De modo específico, aspiramos caracterizar, a partir dos caminhos procedimentais 

trilhados para formulação de duas medidas de política (uma na área de financiamento e outra 

de cunho pedagógico), o estabelecimento da colaboração recíproca entre o Estado e os 

Municípios na gestão da educação. 

A primeira dessas medidas refere-se à ‘Redistribuição da Quota Estadual do Salário-

Educação no período de 1999 a 2003 e a segunda foi a ‘Construção de uma Base Curricular 

Comum para as Redes Públicas de Ensino em Pernambuco’. O processo de construção das 

duas políticas serviu de lente para que, através dele, pudéssemos investigar a concreticidade 

do Regime de Colaboração.  

Dessa forma, firmamos a hipótese de que o exercício do Regime de Colaboração entre 

o Estado e os Municípios tem contribuído para a formulação e implementação de políticas 

educacionais para a Rede Pública de Ensino em Pernambuco e para o fortalecimento da 

autonomia municipal. 

Para melhor elucidar nosso objeto de estudo e guiar a análise dos dados coletados, 

fazemos os seguintes questionamentos: 

 

a) Em Pernambuco o Regime de Colaboração tem contribuído para a 

organização dos Sistemas de Ensino e melhoria da gestão da educação? 

b) Em que medida o estabelecimento do Regime de Colaboração tem garantido 

a formulação de políticas conjuntas para a Rede Pública de Ensino em 

Pernambuco? 

c) Qual a importância do Regime de Colaboração para o fortalecimento da 

autonomia municipal? 

 

As respostas a essas questões constituem os resultados obtidos com a pesquisa que 

estão aqui apresentados em quatro capítulos. 
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No primeiro – Contextualizando o Objeto de Estudo: Referenciais Históricos, 

Teóricos e Metodológicos – apresentamos uma contextualização do nosso objeto de estudo, os 

referenciais que deram suporte para observar e analisar a realidade estudada e ainda os 

procedimentos de pesquisa utilizados. No segundo capítulo – Organização dos Sistemas de 

Ensino e a Educação Básica – apresentamos um panorama analítico do atendimento da 

Educação Básica, através das Redes de Ensino na última década, observando a evolução desse 

atendimento em cada uma das quatro Redes de Ensino em Pernambuco. Confrontamos as 

competências educacionais estabelecidas para cada Sistema de Ensino e a efetividade do 

atendimento a essas responsabilidades. 

O terceiro capítulo – O Regime de Colaboração em Pernambuco – apresenta a análise 

dos dados referentes às relações intergovernamentais no contexto da descentralização do 

ensino, a questão da autonomia municipal e a criação de instâncias destinadas ao Regime de 

Colaboração. No quarto capítulo – O Regime de Colaboração e a Formulação das políticas 

educacionais – sistematizamos o processo de construção das duas medidas de política, através 

das quais tentamos apreender o estabelecimento do Regime de Colaboração entre o Estado e 

os Municípios representados na Câmara Temática e por último apresentamos, nas 

considerações finais, uma síntese dos principais achados da pesquisa. 
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1.1 - O Federalismo e o Regime de Colaboração 

 
 

Estudar o Regime de Colaboração nos leva a elucidar as razões da existência desse 

mecanismo de relacionamento entre os Sistemas de Ensino, como também analisar o contexto 

jurídico-político em que esse regime se situa no panorama educacional brasileiro.  

Uma das razões da existência do Regime de Colaboração deve-se ao modelo de 

organização jurídico-política do Brasil, como um dos dezesseis países3 que adotaram o 

sistema Federalista. A Constituição de 1988 define que a “organização político-administrativa 

da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos” (artigo 18).  

Nesse contexto, como já mencionamos, o Brasil estabelece as diretrizes e bases para a 

educação nacional com três Sistemas de Ensino autônomos, cujas respectivas competências e 

responsabilidades foram definidas tanto na Constituição, como na LDBEN. O artigo 211 da 

Constituição determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizem 

seus Sistemas de Ensino em Regime de Colaboração.  

Ao invés de optar por um Sistema Nacional de Educação ou por Sistema Único, como 

fez com a área da Saúde, o texto constitucional ofereceu aos Municípios a possibilidade de 

organização do próprio Sistema de Ensino. O modelo descentralizado atende favoravelmente 

                                                 
3 São os seguintes os países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Áustria, Suíça, Alemanha, Argentina, Brasil, 
México, Venezuela, Ioguslávia, União Soviética, Índia, Nigéria, Paquistão e Malásia (cf. Soares, 1998). 
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ao princípio federativo e conta com o mecanismo da colaboração recíproca para organização 

do atendimento educacional (CURY, 2000; SARMENTO, 2005).  

O Regime de Colaboração tem como pressuposto, a mudança na cultura de 

relacionamento entre os entes federados e a igualdade como indicador, no que concerne à 

autonomia das esferas, quebrando assim o paradigma da verticalidade no estabelecimento das 

relações entre os Sistemas de Ensino.  

Abreu (2000, p. 3) considera que “o Regime de Colaboração constitui-se numa 

alternativa à fragmentação da organização da educação nacional que poderia resultar da 

descentralização consubstanciada na existência de sistemas autônomos em todos os níveis 

federados”. Para Cury (2005, p.18), a “colaboração recíproca, além de revogar o precedente 

sistema hierárquico ou dualista, comumente centralizado, reconhecendo a dignidade e a 

autonomia próprias dos entes federativos, postula o diálogo e a busca do consenso dentre as 

normas gerais e da articulação entre as competências”. 

Considerando que o Regime de Colaboração supõe a divisão de responsabilidades e 

compartilhamentos de ações em função do atendimento educacional, buscamos luz nas teorias 

sobre o Federalismo para entendermos melhor como se estabelece a divisão de poderes numa 

Federação. 

O Federalismo é uma forma de organização que combina autonomia e 

interdependência das unidades subnacionais. Podemos identificar três modelos de 

Federalismo, segundo o nível de relações intergovernamentais entre as unidades federadas: o 

Federalismo dual (com dois níveis de poder), a União e os Estados Membros; o Federalismo 

centralizado no qual as unidades subnacionais se tornam meras unidades administrativas 

controladas pelo Poder Central e o Federalismo Cooperativo no qual as esferas 

governamentais são autônomas, mas o Governo Central mantém ações conjuntas com elas. 

Em cada um desses modelos existem variações com relação à redistribuição dos recursos e a 
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de competências para as unidades federadas (ARAUJO, s.d.; ALMEIDA, 1995; 

MAGALHÃES, 2000). 

Maurice Croisat (apud CAFFARATE, 2002) relaciona três princípios que são 

inerentes a uma Federação e que podem ser significativos para esse entendimento.  

 

Segundo o princípio da separação, a Constituição deve ter normas 
precisas sobre a repartição de competências legislativas entre os níveis 
de Governo (...). Segundo o princípio da autonomia, cada nível de 
Governo é autônomo no seu âmbito de competência. Em 
conseqüência, um nível de Governo não pode exercer sobre o outro 
nenhum controle hierárquico ou direito de tutela. De acordo com o 
princípio da participação, os Estados Membros devem estar 
representados e participar das decisões federais. Em geral, esta 
representação se faz pelo bicameralismo federal, em que a segunda 
câmara representa todos os entes federados, de forma mais ou menos 
igualitária. 

 

O Brasil adotou uma forma de Federalismo Cooperativo e centrífugo4, composto por 

três níveis de Poder, seguindo os princípios acima apontados, incluindo o Município como 

ente federado também autônomo e com Poder Legislativo, criando assim, um modelo único e 

inovador (MERLIN, 2004).  

A divisão de poderes, ou seja, a definição de competências e responsabilidades de 

cada esfera é o ponto fundamental do pacto federativo. A Constituição Federal (CF) 

estabeleceu competências privativas, concernentes a cada esfera de poder, sendo estas 

somente possíveis de delegação, por intermédio de lei complementar; as competências 

comuns entre os entes e ainda competências concorrentes entre os mesmos. Essas 

competências referem-se tanto aos aspectos executivos como às atribuições legislativas. 

Cury afirma que “a Constituição fez escolha por um regime normativo e político, 

plural e descentralizado no qual se cruzam novos mecanismos de participação social com um 

                                                 
4 Federalismo centrífugo: modelo que tende constitucionalmente à descentralização (MAGALHÃES, s.d.). 

 



 21

modelo institucional cooperativo e recíproco que amplia o número de sujeitos políticos 

capazes de tomar decisões” (2000, p. 6). 

A Federação brasileira, extremamente centralizada, busca constantemente a 

descentralização como forma de aperfeiçoar o modelo de Federalismo escolhido. Somos um 

Estado Federal que surgiu a partir de um Estado Unitário, o que explica a tradição 

centralizadora e autoritária que devemos procurar abandonar para construir uma Federação 

moderna e um Estado Democrático de Direito (MAGALHÃES, s.d.) 

Num País com dimensão continental como o Brasil, o desenvolvimento do 

Federalismo cooperativo tem sido possibilitado, em grande parte, pela dependência 

econômica de certas regiões em relação às outras e pela consciência da unidade nacional que é 

um dos traços marcantes da nossa cultura, ao lado da identidade regional (MERLIN, 2004; 

CURY, 2002). 

Segundo Arretche (2002), de modo geral, no modelo Federalista, cujo poder é 

distribuído em níveis, fica mais difícil e mais lento ocorrerem mudanças de grande amplitude 

e de âmbito nacional, devido às resistências dos Estados Membros e dos Municípios. A autora 

lembra que, no nosso caso, na última década, o Governo foi suficientemente capaz de 

implementar reformas das políticas sociais, sem que os Governos locais tenham sido capazes 

de impedir a transferência de muitas funções de gestão. 

Alguns autores atribuem as escolhas relativas à organização federativa, ao sistema de 

Governo, ao sistema eleitoral e às regras partidárias, as causas da crise de governabilidade dos 

dez primeiros anos do regime democrático. Cita como exemplos, as tentativas fracassadas de 

estabilizar a moeda, a dificuldade de impedir que os Governos subnacionais façam uso dos 

recursos públicos de forma oportunista e a transferência de competências, com relação às 

políticas sociais, da esfera federal para outras esferas (ALMEIDA s.d.). 

 



 22

Até 1988, o País vivia sob a égide de um Federalismo de integração, no qual os 

Municípios e até mesmo os Estados não passavam de meras unidades executoras de ações 

administrativas, planejadas pela esfera federal. Nesse modelo, o Município era tido como uma 

instância articulada e subordinada ao Poder Estadual e este, ao Poder Federal.  

No novo ordenamento jurídico, o Município é reconhecido como Poder autônomo e 

com capacidade de legislar sobre matérias de competência local. É necessário, porém, 

compreender a relatividade das autonomias dentro do círculo de competências traçadas pela 

Constituição Federal. 

No campo da educação, os entes federados ao valerem-se do Regime de Colaboração 

para estabelecer as inter-relações na divisão e compartilhamento das ações, o fazem sob o 

balizamento de instrumentos instituídos com essa finalidade. Vamos aqui apontar alguns dos 

principais marcos legais e políticos que norteiam a colaboração entre os Sistemas de Ensino.  

 

1.2 - Os marcos legais e políticos do Regime de Colaboração 

 

A Constituição Federal de 1988 (artigo 211) define que: “A União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de 

ensino”. O parágrafo 4°, desse mesmo artigo recomenda que: “Na organização de seus 

sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 

assegurar a universalização do ensino obrigatório”.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) estabelece três ações 

colaborativas para serem executadas pelo Estado e pelos Municípios com a assistência da 

União: o recenseamento da população escolar, a chamada pública e o zelo pela freqüência à 

escola (artigo 5º § 1º). Essa lei garante a liberdade para os entes federados organizarem seus 

respectivos Sistemas de Ensino (artigo 8º § 2º) e ainda incumbe os Estados de definir 

 



 23

juntamente com os Municípios, formas de colaboração na oferta do Ensino Fundamental, 

dividindo proporcionalmente as responsabilidades e os recursos financeiros para o 

atendimento educacional (artigo 10). 

A Emenda Constitucional nº 14 de 12.09.1996 dá nova redação ao artigo 211 da CF e 

orienta no sentido de que os Estados e os Municípios devem definir ‘formas de colaboração’ 

na organização dos seus Sistemas de Ensino para assegurar a universalização do ensino 

obrigatório (artigo 3º). 

A Lei nº 9.434 de 24.12.1996 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

instituiu um fundo colaborativo no âmbito geográfico dos Estados visando à universalização 

do Ensino Fundamental.  

Mais tarde, outro marco importante para consolidação de autonomia municipal e 

desenvolvimento do Regime de Colaboração foi a Lei nº 10.172 de 09.01.2001 que aprovou o 

Plano Nacional de Educação e estabeleceu que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

devem elaborar seus planos decenais correspondentes (artigo 2º). Os Municípios que sempre 

elaboraram planos de gestão, com duração máxima de quatro anos, pela primeira vez são 

impulsionados a elaborar um plano de longo prazo para a educação local. 

Um significativo marco político de relações intergovernamentais entre os Sistemas 

Estaduais e Municipais de Ensino foi o protocolo assinado entre a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e o Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais de Educação (CONSED), no sentido de conjugar esforços e meios para o 

desenvolvimento do Regime de Colaboração entre os dois entes, no âmbito da Educação 

Básica. Esse protocolo teve como finalidade assegurar a “Educação de Qualidade para Todos” 

com base nos princípios da autonomia, co-responsabilidades e interdependência inerentes ao 

exercício do Regime de Colaboração (Brasília, 1999).
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O Protocolo define ainda como uma das linhas de ação 

 

Desenvolver e implementar mecanismos para o desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação do Regime de Colaboração, como 
seminários, organização e disseminação de banco de experiências, 
bem como a criação ou reativação de comissões CONSED/UNDIME 
no nível nacional e no âmbito das unidades federadas (CONSED, 
1999).

 

Os diversos marcos legais instituídos pós-Constituição e pós-LDBEN têm incluído 

artigos regulamentando a colaboração e definindo responsabilidades e competências para as 

esferas governamentais, como é o caso da legislação do Salário-Educação e do Transporte 

Escolar.  

No âmbito local, a Constituição do Estado de Pernambuco define também que o 

princípio da colaboração orientará a organização do Sistema Estadual de Educação. 

 

O Estado organizará, em Regime de Colaboração com os Municípios 
e com a contribuição da União, o Sistema Estadual de Educação, que 
abrange a educação pré-escolar, o ensino fundamental e médio, bem 
como oferecerá o ensino superior na esfera de sua jurisdição, 
respeitando a autonomia universitária. (PERNAMBUCO, 1989, art. 
178)  

 

A mesma Constituição também observa que o Sistema Estadual deverá articular-se 

com os Municípios e, em Regime de Colaboração, “organizar, promover e integrar as ações 

educativas, tendo em vista a demanda do atendimento à escolaridade obrigatória” (artigo 

181). 

Ainda em Pernambuco, a Lei nº 11.708 de 03.12.1999 que regulamentou a 

redistribuição da Quota Estadual do Salário-Educação criou uma Comissão com competência 

de pactuar e definir ações conjuntas (Estado e Municípios) destinados ao desenvolvimento de 

projetos educacionais da Rede Pública.  
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O Plano Estadual de Educação (PEE) referindo-se às reformas e aos avanços da 

educação nos anos 1990 destaca o papel de liderança da União na coordenação das políticas 

nacionais de educação e aponta “o desenvolvimento do Regime de Colaboração entre União, 

Estados e Municípios” como o quarto fator que contribuiu para que o Brasil realizasse 

significativos progressos nos últimos anos (SEDUC, 2001). Ao traçar as diretrizes da gestão 

para o período 2000–2009 o Plano Estadual de Educação salienta a importância “de 

administrar os sistemas com suas autonomias, praticando o Regime de Colaboração, 

cooperação e co-responsabilidade” (p. 76) e estabelece como um dos objetivos: 

 

Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino com 
vistas a uma ação coordenada entre entes federativos, compartilhando 
responsabilidades, a partir das funções constitucionais próprias e 
supletivas e das metas do PNE (p. 77). 

 

O compartilhamento de competências e responsabilidades concernentes ao 

atendimento educacional apontados em todos os marcos legais e institucionais supõe 

salvaguardar as autonomias e, sobretudo, a mudança na concepção com relação às 

possibilidades de construção da autonomia municipal ainda não sedimentada por conta do 

longo período de tutelamento pelo Estado e pela União. 

  

1.3 - A autonomia no contexto das relações intergovernamentais 

 

Pensar a autonomia no contexto do Federalismo pressupõe compreender que essa 

dimensão não presume poder absoluto, ou independência total dos demais entes, tampouco a 

interdependência deve ser entendida como subordinação ou tutela. 

A palavra autonomia é de origem grega, composta pelo adjetivo pronominal autos, que 

significa “o mesmo”, “ele mesmo” e “por si mesmo”; e pelo substantivo nomos, com o 
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sentido de “compartilha”, “instituição”, “lei”, “normas”, “convenção” ou “uso”. 

Etimologicamente, o conceito de autonomia significa “a condição de uma pessoa ou de uma 

coletividade autônoma, que determina ela mesma a lei à qual se submete” (LALANDE, 

1996). 

Barroso (1998, p. 16) assim conceitua a autonomia: 

 

O conceito de autonomia está etimologicamente ligado à idéia de 
autogoverno, isto é, à faculdade que os indivíduos (ou as 
organizações) têm de se regerem por regras próprias [e de que] a 
autonomia pressupõe a liberdade (e capacidade) de decidir, ela não se 
confunde com a “independência” [na medida em que a] autonomia é 
um conceito relacional [...] sua ação se exerce sempre num contexto 
de interdependências e num sistema de relações. 

 

Como afirma o autor, autonomia é um conceito relacional, compreende uma maneira 

de gerir e orientar as outras dependências e não se restringe à dimensão jurídico-política. É 

necessário, então, que se criem as condições para que ela seja construída. Essa autonomia não 

pode, no entanto, ser confundida com soberania, esta se constitui num Poder que não 

reconhece outro Poder dentro do mesmo território. 

Celso Ribeiro Bastos (apud PERINI, 2003) explica que a soberania 

  

[...] indica o poder de mando em última instância, numa sociedade 
política. [...] a soberania se constitui na supremacia do poder dentro 
da ordem interna e no fato de, perante a ordem externa, só encontrar 
Estados de igual poder. Esta situação é a consagração, na ordem 
interna, do princípio da subordinação, com o Estado no ápice da 
pirâmide, e, na ordem internacional, do princípio da coordenação. Ter, 
portanto, a soberania como fundamento do Estado brasileiro significa 
que dentro do nosso território não se admitirá força outra que não a 
dos poderes juridicamente constituídos, não podendo qualquer agente 
estranho à Nação intervir nos seus negócios. 

 

Para garantir que os entes federados não quebrem o pacto federativo, a União atua em 

questões de interesse comum como uma forma de equilibrar os interesses mais gerais. 
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Enquanto participantes do pacto, os Estados Membros e os Municípios são autônomos, mas 

não são soberanos. A Nação seria soberana sobre seu povo e seu território. Dizemos ‘seria’, 

porque o conceito de soberania está carecendo de redefinição no mundo globalizado. 

Soberania nos remete a supremacia, poder que não reconhece outro poder dentro dos limites 

geográficos do mesmo território, algo difícil de ser preservado no mundo contemporâneo 

(PERINI, s.d.)  

No mundo globalizado, o conceito de soberania como poder absoluto precisa ser 

reformulado. A intensificação das comunicações, a modernização do sistema de transporte, as 

novas relações comerciais, os acordos entre as nações, relativos ao meio ambiente, aos 

direitos humanos, entre outros, cada vez mais desterritorializa e fragmenta o poder dos 

Governos e relativiza a idéia de Estado-Nação que cede parcela de sua soberania para órgãos 

ou instituições supranacionais (PERINI, s.d.). 

Na história política brasileira, a reivindicação pela autonomia constituiu um elemento 

comum aos diferentes movimentos sociais e partidos políticos que proclamavam a 

necessidade de participação no redirecionamento da ação política em torno dos ideais de uma 

sociedade mais justa. Esse movimento teve marcos expressivos nos anos 1980 com a criação 

da UNDIME, do CONSED, a realização de Fóruns, Seminários e as próprias conquistas na 

Constituição Federal (SARMENTO, 2005). 

A autonomia municipal passou a ser não só um contorno jurídico, mas uma 

possibilidade de ação direta na implementação das políticas locais, de intervir na qualificação 

técnica dos funcionários públicos e das instituições locais. Para a população, a autonomia do 

Poder local permitiu uma maior facilidade na interlocução com o Poder decisório.  

As entidades representativas dos interesses municipalistas fortaleceram-se e estão 

conseguindo, por vezes, interferir nas políticas nacionais, contribuindo para a construção do 
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Federalismo colaborativo. Entretanto, num processo que não se mostra linear e sem conflitos, 

esse fato nem sempre se reflete nas questões educacionais. 

Podemos afirmar que autonomia é um conceito eivado de muita relatividade, não 

significando independência total, nem tampouco soberania. Nas relações intergovernamentais, 

embora seu exercício possa ser pleno em algumas dimensões, restringe-se a matérias 

específicas, previamente delimitadas por normas estabelecidas por um poder maior 

(GUTIÉRREZ e CATANI, 2003).  

Nesse sentido, para se estabelecer o equilíbrio entre a interdependência e a autonomia 

na condução das políticas públicas, é fundamental a vivência de uma outra dimensão, a 

democracia.  

Nesse aspecto o Brasil tem vivido experiências cíclicas, contabilizando avanços e 

retrocessos, nas últimas décadas, o que não nos permitiu sedimentar uma cultura democrática. 

Avançamos na democracia representativa, mas é certo que não basta a realização de eleições 

competitivas para a efetividade do regime democrático. O exercício da democracia demanda 

garantias dos direitos fundamentais para que os cidadãos possam realizar escolhas de forma 

livre legítima e racional, podendo também contribuir para a construção da autonomia das 

instâncias governamentais. As condições concretas da nossa sociedade são adversas para o 

exercício democrático, tendo em vista as enormes desigualdades sociais. Além do mais, os 

padrões de comportamento pautados no autoritarismo, são comuns na sociedade e nas 

instituições governamentais, dificultando assim a construção de um outro modelo de relações. 

As instituições refletem essas formas autoritárias de relações praticadas na sociedade como 

um todo e vivem um processo de aprendizagem democrática (SORJ, 2000).  

Sabemos que a democracia é uma forma de organização política que supõe liberdade e 

igualdade e que existem diferenças na sua concepção e prática. Desse modo buscamos nos 
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autores alguns conceitos que possam clarear essa categoria de suma importância para o 

exercício do Regime de Colaboração entre as esferas governamentais. 

Democracia é uma forma de governo que se contrapõe a qualquer forma de governo 

autocrático. Tem como requisito o cumprimento de algumas regras, sendo a principal delas a 

existência de eleições periódicas. Segundo Bobbio (2000 p. 32), “o Estado liberal é o 

pressuposto não só histórico, mas jurídico do Estado democrático” e estes são 

interdependentes. Para ele, 

 

A democracia nasceu de uma concepção individualista de sociedade, isto 
é, da concepção para a qual – contrariamente à concepção orgânica, 
dominante na idade antiga e na idade média, segundo a qual o todo 
precede as partes – a sociedade, qualquer forma de sociedade, e 
especialmente a sociedade política, é um produto artificial da vontade dos 
indivíduos (BOBBIO, 2000, p. 34). 

  

Coutinho (2002, p. 11) nos lembra que “no século XX, sobretudo a partir dos anos 

1930, o liberalismo assume a democracia e passa a defendê-la, mas reduzindo-a e 

minimizando-a, empobrecendo suas determinações, concebendo-a de modo claramente 

redutivo”. 

A democracia passou a ser uma concepção fundante nas relações intergovernamentais 

do Estado brasileiro, com um Federalismo de três níveis autônomos e interdependentes. Na 

educação, o fato de não se ter um Sistema Nacional de Educação e sim três sistemas 

independentes, necessitando relacionar-se através do Regime de Colaboração para organizar o 

atendimento educacional, a democracia passou a ser uma necessidade de sobrevivência do 

próprio sistema federalista. 
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1.4 - Os Sistemas de Ensino 

  

Nas Constituições anteriores, somente a União e os Estados eram considerados entes 

federativos e ambos hierarquicamente superiores aos Municípios. Nesse contexto, os 

Municípios considerados sub-sistemas do Estado desenvolviam ações educacionais 

autorizadas e normatizadas pelo Sistema Estadual (CURY, 2003).  

Saviani (1996) define “Sistema” como a “unidade de vários elementos 

intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e operante”. Sistema de 

Ensino, então, “significa uma ordenação articulada dos vários elementos necessários à 

consecução dos objetivos educacionais preconizados para a população à qual se destina” 

(SAVIANI, 1999). 

Sistemas de Ensino seriam então, na concepção de Cury (2000), 

 

O conjunto de competências e atribuições voltadas para o 
desenvolvimento da educação escolar que se materializam em 
instituições, órgãos executivos e normativos, recursos e meios 
articulados pelo poder público competente, abertos ao Regime de 
Colaboração e respeitadas as normais gerais vigentes. Os municípios, 
pela Constituição de 1988, são sistemas de ensino. 

 

Quando a Constituição ascendeu o Município à categoria de ente federado autônomo, 

dotou-o, também, de capacidade para instituir os Sistemas Municipais de Ensino. No entanto, 

a redação do texto criou polêmicas com relação ao entendimento de que o Município poderia 

ou não instituir seus Sistemas de Ensino5. Essa questão foi enfim clareada pela LDBEN 

quando repete o mesmo texto da Constituição, porém acrescentando a palavra “respectivos” 

Sistemas de Ensino, como também pelos Pareceres nº CNE/CEB nº 30/2000 e 04/2001. 

                                                 
5 Observe-se que nessa passagem da Constituição Federal não aparece a expressão “os respectivos sistemas de 

ensino” mas “os seus sistemas de ensino”. Ora, o adjetivo “respectivos” denota univocamente “de cada um” 
enquanto a palavra “seus” pode significar tanto “de cada um” como “deles”, isto é, os sistemas de ensino da 
União, dos estados e dos municípios (SAVIANI, 1999). 
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A LDBEN (artigo 8º) confirma a possibilidade de instituição dos Sistemas Municipais 

de Ensino abrindo um leque de mais duas possibilidades de organização (artigo 11, parágrafo 

único). Dessa forma os Municípios dispõem de três opções: 

 

a) Instituir o Sistema Municipal de Ensino; 

b) Integrar-se ao Sistema Estadual de Ensino; 

c) Compor com o Estado um sistema Único de Educação Básica. 

 

Entretanto o Regime de Colaboração pressupõe a existência de sistemas autônomos 

para que possam relacionar-se de forma independente, sem subordinação nem hierarquia 

(ABREU e SARI, 1999). Nesse sentido, a opção do Município por continuar integrado ao 

Sistema Estadual significa abrir mão da autonomia e delegar ao outro ente a competência para 

normatizar seu próprio Sistema, além de revelar uma certa incapacidade de decidir sobre os 

destinos da educação local.  

Quanto à opção de compor com o Estado um Sistema Único de Educação Básica, 

Cury (2000, p.14) esclarece que 

 

(...) o caráter binário de repartição de competências dilui-se e une, em 
toda a sua extensão entre os optantes, o ensino, que, num mesmo 
território e para as questões de igual natureza, fica circunscrito a 
princípios e definições emanadas das mesmas autoridades executivas e 
normativas quanto à organização e funcionamento das unidades 
escolares, carreira, financiamento. Então, em vez de um sistema 
municipal e outro estadual, o que se tem é um sistema único de ensino 
público no interior das divisas geográficas do Estado. 
 

 

Segundo a LDBEN, o Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino 

mantidas pela União, as instituições de Educação Superior criadas e mantidas pela iniciativa 
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privada e os órgãos federais de educação: Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

Ministério da Educação (ME), (artigo 16). O Sistema Estadual abriga as instituições de ensino 

mantidas pelo Governo Estadual, as instituições de Ensino Superior mantidas pelo Governo 

Municipal, as instituições de Ensino Fundamental e Médio criadas e mantidas pela iniciativa 

privada e os órgãos estaduais de educação: Conselho Estadual de Educação e Secretaria 

Estadual de Educação (artigo 17). Os Sistemas Municipais de Ensino compreendem: as 

instituições de Educação Infantil, de Ensino Fundamental e Médio mantidas pelo Poder 

Público Municipal, como também por instituições de Educação Infantil criadas e mantidas 

pela iniciativa privada e pelos órgãos municipais de educação: Secretaria Municipal de 

Educação e Conselho Municipal de Educação. 

Tanto a Constituição quanto a LDBEN estabelecem separadamente as atribuições 

educacionais para cada uma das esferas governamentais. A LDBEN ressalta o papel da 

colaboração entre os entes federados na efetivação dessas competências e define 

separadamente as atribuições de cada um.  

Cabe à União, além de oferecer o Ensino Superior, o papel de coordenar a Política 

Nacional de Educação e exercer a função normativa, redistributiva e supletiva em relação às 

demais instâncias educacionais. O Estado divide com os Municípios a oferta do Ensino 

Fundamental e fica com a responsabilidade do Ensino Médio. Os Municípios devem oferecer 

a Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas, com prioridade para o Ensino Fundamental 

(artigos 9º, 10 e 11). É permitido ao Município atuar em outros níveis de ensino, porém com a 

ressalva de que já tenha atendido a oferta na área de sua competência e com recursos acima 

dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal. A Educação Infantil é 

competência executiva do Município, porém do ponto de vista financeiro e técnico é 

responsabilidade dos três entes federados.  
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Do ponto de vista de Cury (1997, p. 98), 

 

Há uma transferência de responsabilidades ainda que se mantenha a 
figura de deveres compartilhados, seja por delegação, seja por 
cooperação, seja por clareamento de atribuições. Neste caso pode-se 
falar em descentralização. Os Municípios devem assumir 
responsabilidades cada vez maiores face ao ensino fundamental e os 
Estados com o ensino médio. Ambos são reconhecidos como sujeitos 
de sistemas de ensino.  

 

Como sujeitos, os Municípios podem compartilhar ações e recursos com os outros 

entes para fazer face ao atendimento educacional da população. Dessa forma são inúmeras as 

possibilidades de desenvolvimento do Regime de Colaboração entre os Sistemas de Ensino: 

na divisão da responsabilidade com a matrícula escolar; no financiamento e oferta de 

transporte dos alunos; no Programa de Merenda Escolar; na cedência de pessoal entre as redes 

de ensino, em programas de capacitação de pessoal, na transferência de gestão de escolas, na 

elaboração dos planos de educação, entre outras tantas. Muitas dessas ações já existiam de 

forma articulada entre as Redes de Ensino, no entanto a efetivação do Regime de Colaboração 

somente acontece se as decisões forem compartilhadas, respeitando as autonomias dos 

Sistemas de Ensino. 

 

1.5 - Descentralização e ressignificação do espaço local 

 

Desde as lutas pela redemocratização do País, nas décadas de 1970 e 1980, o espaço 

local constituía a grande possibilidade de uma participação mais efetiva nas decisões políticas. 

As forças democráticas nacionais lutavam por um Federalismo Cooperativo, no qual Estados 

e Municípios pudessem ultrapassar a condição de meros agentes administrativos para 

compartilhar decisões, responsabilidades e recursos. Dessa forma, a busca de autonomia e a 

luta pela horizontalização das relações já faziam parte das lutas dessas esferas, num 
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movimento de oposição a uma história cíclica de autoritarismo, e fiscalização. Os Municípios 

foram criando um núcleo de resistência ao regime centralizado e à falta de democracia nas 

relações governamentais. Essa questão passou a ser uma bandeira de luta na Assembléia 

Constituinte para substituir o Federalismo centralizado vivido até então (BUENO, 2004; 

ALMEIDA, s.d.). 

A política de descentralização imposta ao Brasil pelo modelo político hegemônico, de 

certa forma impulsionou ainda mais a luta pela autonomia das esferas subnacionais, como 

uma forma de afirmação e de libertação do modelo centralista. A descentralização ganhou 

forma, estabeleceram-se as competências das três instâncias de Poder, atribuindo relevância 

inédita ao Poder local. A idéia de aproximar o Governo dos cidadãos através da valorização 

dos Governos locais constituiu-se numa dimensão importante das propostas de democracia 

participativa que floresceram no primeiro mundo a partir da década de 1970 (ALMEIDA & 

CARNEIRO, 2003). 

Além do mais, o caráter centralizador do Estado moderno tem sido apontado pela 

ineficiência na gestão das políticas sociais, colocando no centro do debate a necessidade de 

reformas, sobretudo para a descentralização política administrativa e financeira. Nesse 

discurso, floresce também a idéia dos critérios de eficácia, excelência e competitividade no 

campo da racionalidade econômica. Na educação, também tem sido apontada, sobretudo nos 

anos 1980, a necessidade da descentralização administrativa, para o melhor rendimento dos 

Sistemas de Ensino a ser mensurado através de avaliações externas. A adoção de políticas 

neoliberais nos anos de 1990 estimulou o repasse de responsabilidades para os Municípios, no 

entanto sem considerar suas reais condições de administração (MARTINS, 2001; 

SARMENTO, 2005).  

Afinal, a descentralização seria uma possibilidade para reverter a ineficiência das 

políticas sociais? 
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Alguns estudiosos do Poder local têm reconhecido a potencialidade de alguns 

Governos locais para minimizar o processo de exclusão e enfatizam o poder da democracia 

direta articulada com a democracia representativa, para a formação da consciência política das 

pessoas com relação ao conhecimento e à reivindicação dos seus direitos. Nesse sentido 

precisamos entender como se dão os processos numa gestão descentralizada. Segundo 

Rofman, (1990 apud ANDRADE, 1996), a descentralização implica reconhecer a outros 

organismos existentes, ou a serem criados, atribuições totais para desempenhar funções antes 

reservadas ao nível central, com plena autonomia jurídica, funcional e financeira.  

De outra forma, Arretche (2002 apud RICKER, 1987) aponta que descentralização diz 

respeito apenas à distribuição das funções administrativas entre os níveis de governo. Como 

no Brasil as políticas sociais não estão no centro das prioridades do Governo, a 

descentralização não se constituiu uma disputa por créditos políticos entre as esferas 

governamentais. Desse modo, ela só ocorreu quando o Governo Federal reunia as condições 

para realizar as reformas que permitiram a transferência de atribuições para os Governos 

locais. 

Algumas vezes a descentralização é utilizada como sinônimo de desconcentração e é 

vista como possibilidade de delegar autonomias às instâncias locais, regionais servindo como 

solução para os males advindos da centralização do poder (MARTINS, 2001; CASASSUS, 

1995). Em suas reflexões sobre a descentralização administrativa, Bueno (2004) afirma que a 

descentralização tem sido associada à idéia de modernização gerencial, desconcentração ou 

mesmo solução para ineficiência da máquina governamental tradicional. Na educação a 

descentralização é justificada em função da complexidade e das proporções dos Sistemas 

Educacionais, no entanto a autora conclui que, nas relações de poder, o que prevalece são as 

velhas formas burocráticas, hierárquicas e autoritárias por parte do Poder local. 
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 Com o avanço da descentralização político-administrativa, a comunidade local 

reivindica aos governantes um maior desempenho na implementação de políticas de 

atendimento às demandas sociais. Ao mesmo tempo em que essas mudanças podem 

possibilitar avanço nas conquistas sociais, também incutem na população a falsa idéia de que 

o Poder local pode resolver os problemas estruturais da sociedade.  

Nesse sentido, Sarmento (2005 p. 12) alerta que 

 

a ênfase no poder local tem contribuído para justificar políticas 
neoliberais de desoneração do Estado central e para manter as práticas 
clientelistas, ainda muito presentes na cultura brasileira. Todavia, 
procura-se analisar como as experiências de participação e autonomia 
podem contribuir para ampliar a democratização e as soluções dos 
problemas sociais. Na área da educação e da saúde há um 
reconhecimento da necessidade de políticas integradas ao Governo 
central. Reconhece-se, também, que cada vez mais as políticas são 
globalizadas e o âmbito da esfera local é reduzido, sendo necessário 
ampliar articulações para evitar o localismo. 

 

A política da descentralização do Estado brasileiro contribuiu para ressignificar o 

espaço local e teve repercussões em outras dimensões, sobretudo nas relações de proximidade 

dos gestores das políticas públicas com a população atendida, uma vez que, além da 

autonomia legal, o Poder local passou a administrar políticas e recursos financeiros advindos 

de transferências constitucionais e outros repasses da União e do Estado. Mesmo que as 

políticas sejam, em sua grande maioria, formuladas de forma centralizada pela União ou pelo 

Estado, o Poder local tem a possibilidade de definir e redefinir o modelo de gestão mais 

apropriado aos vínculos sociais dos seus habitantes que, segundo Bourdin (2001, p.28), tem 

três grandes dimensões que os fundamentam: 

 

Primeiro a complementaridade e a troca: essa última é parte 
constitutiva do social, porque somos bastante complementares e não 
intercambiáveis. [...] Em segundo lugar, o sentido de pertença à 
humanidade que nos leva a reforçar nossos vínculos com os outros  
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seres humanos [...] Por fim, o fato de viver junto e partilhar uma 
mesma cotidianidade. 
 
 

É no espaço local, material, geográfico que os vínculos sociais se criam e se 

fortalecem, na convivência, no corpo a corpo, no intercâmbio e no processo de construção do 

sentido que se dá aos objetos e à vida. O mesmo autor concebe o local como o território do 

indivíduo, onde ele se constrói e se define através do conhecimento do seu entorno. O local é 

sempre considerado como objeto real. Pelo seu caráter natural, é o lugar de interação das 

ações e das trocas e que às vezes não passa de uma circunscrição projetada por uma 

autoridade, em função  de princípios que vão desde a história a critérios puramente técnicos 

(BOURDIN, 2001).  

A dinâmica econômica global passou a valorizar os espaços regionais e locais como 

protagonistas de atividades econômicas e sociais. Os Municípios têm sido convocados a 

assumir novos papéis e funções, até mesmo a articulação do processo de desenvolvimento 

econômico e social de bases locais. São impelidos, muitas vezes, a planejar e agir 

estrategicamente como sujeitos políticos adotando iniciativas de cunho econômico para 

inserção no plano global. Essas modificações obrigam as localidades a se redefinirem e se 

organizarem para a condução das políticas, fato este a que não estavam acostumados e aí se 

defrontam com dificuldades culturais, políticas e de pessoal. Além do mais, muitas vezes, esse 

novo papel passa a incutir nas pessoas a idéia de que as sociedades e os grupos sociais 

poderiam modificar seus destinos por intermédio de ações deliberadas (BARRETO e 

VIGEVANI, 2004; BOURDIN, 2001). 

A administração local das políticas educacionais, por exemplo, não representa por si 

só nenhuma garantia de sua efetiva democratização, nem tampouco de maior eficiência nos 

resultados e pode até mesmo ser oportunidade de exercício de formas mais duras de coerção 

sobre o processo educativo e sobre o magistério (AZANHA, 1991). 
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Mesmo assim, o Poder local passou a ser visto como importante potencialidade para 

que se impulsionem as mudanças sociais que o País reclama. Dessa forma os Municípios têm 

se tornado protagonistas dos discursos, estudos e pesquisas e foco das atenções, seja como 

atores de ações locais exitosas, ou como vilões de ações impróprias. 

O Brasil ainda conserva muitas ações centralizadas, sobretudo com relação à política 

de descentralização tributária6, o que pode se constituir num fator essencial para equalizar as 

vastas diferenças regionais. Algumas amarras na própria Constituição fazem retornar o caráter 

centralizador da esfera federal, como, por exemplo, o poder de editar emendas constitucionais 

sem aprovação das outras esferas de poder. Desse modo, o princípio da “descentralização 

participativa” norteador das políticas públicas foi-se transformado num instrumento de 

transferência de gestão e processamento de demandas e interesses (NOGUEIRA, 2004, p. 23). 

Fica evidente que, com a descentralização pós-Constituição de 1988, o Município passou a ter 

uma maior participação no bolo tributário. No entanto a descentralização não foi precedida de 

uma política fiscal ou econômica, nasceu de uma reação dos Governos subnacionais e dos 

movimentos sociais e contra os poderes excessivos do Governo central. Mesmo assim, foram 

os Municípios que tiveram maior destaque no que diz respeito à ampliação da participação 

nos encargos e recursos. Nos primeiros anos da década de 1990 os Municípios chegaram a 

concentrar 19% do volume de recursos financeiros destinados ao Poder público. Porém, o 

montante de responsabilidades transferidas não teve a correspondente transferência de 

recursos financeiros, de forma que em 2001 os Municípios detinham somente 14% dos 

recursos. Já os Estados, tanto na perspectiva da atribuição de encargos como da 

disponibilidade líquida de recursos, após transferências intergovernamentais, têm  

 

                                                 
6 “O grau de descentralização fiscal é medido pela maior ou menor participação dos governos estaduais e 

municipais na receita e no gasto públicos e pela autonomia na condução das políticas típicas de governo” 
(AFONSO&ARAUJO, 2001). 
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rigorosamente a mesma situação que tinham vinte anos atrás (AFONSO, 2001; PRADO 2003; 

BREMAEKER, 2006). 

Do ponto de vista da arrecadação tributária, a União teve um crescimento médio anual 

de 3,9%, os Estados de 4,7% e os Municípios de 9,5% no período de dez anos. Os Municípios 

nunca tiveram importância relativa tão elevada na administração pública nacional. Os de 

maior porte investiram na modernização da máquina fazendária para otimizar a arrecadação 

própria. Do ponto de vista da despesa, os dados revelam que os Municípios respondem por 

19% da folha de pagamento de todos os servidores públicos ativos no País e por 34% das 

aquisições governamentais de bens e serviços para custeio. Mesmo assim os Municípios 

arrecadam apenas 5,1% de todos os tributos cobrados no País e para a grande maioria o Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM)7 representa a primeira fonte de financiamento 

(AFONSO&ARAÚJO, 2001; PRADO, 2003). 

É importante ressaltar que não basta descentralizar as ações e os recursos, é 

fundamental que justaposto ao processo de descentralização se considere a possibilidade de 

exercitar a democracia participativa local e que se busque um desenvolvimento territorial 

equilibrado reduzindo as desigualdades sociais e regionais. 

O longo período de jejum participativo aguçou o interesse por uma maior participação 

na definição de um projeto político para o País, não só com a renovação da sociedade política, 

mas, sobretudo, com a organização de entidades representativas da sociedade civil e a criação 

de espaços instanciais de participação e de controle social. 

Nesse sentido, a democracia participativa inova ao ampliar os espaços de atuação da 

população, para além da escolha dos Governos e possibilita que sejam colocadas na Agenda  

                                                 
7 FPM: O Fundo distribui recursos proporcionalmente à população e tem um caráter do tipo 

“renda mínima” fiscal para compensar a limitação das bases de arrecadação dos pequenos 
municípios (PRADO, 2003, p. 65). 
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Política novas formas de autogestão ou de democracia direta, conservando o interesse de 

controle social (SILVA, 2003). 

O conceito de participação relaciona-se, estreitamente, com a idéia de cidadania. 

Demo (1988) entende a participação como uma ação contrária à tendência histórica de 

dominação, como autopromoção, produto de uma conquista processual que não pode ser 

compreendida como uma dádiva ou uma concessão. Pode significar o esforço planejado de 

reduzir as desigualdades sociais, mas não pode se constituir num processo acabado, visto que 

necessita ser constantemente construído. O autor afirma ainda que a participação pode ser 

considerada como co-gestão, colaboração, repartição de bens e de poderes, mas também pode 

ser tutelada e nesse caso é exercida num espaço previamente delimitado.  

 

Depois de termos refletido teoricamente sobre o nosso objeto de investigação e 

apresentado as definições de conceitos-chave utilizados na pesquisa, passamos a explicitar os 

procedimentos adotados na coleta de dados.  

 

1.6 - Estratégias de pesquisa 

 

Considerando que a pesquisa é uma atividade de aproximação da realidade que nunca 

se esgota, optamos por um caminho de investigação que nos pareceu possível de apreender 

essa realidade, procurando fazer uma combinação entre os conceitos d’antes apresentados e os 

dados coletados (DEMO, 1996).  

Com o apoio dos conceitos que aparecem no primeiro capítulo, buscamos analisar as 

implicações do Regime de Colaboração nas relações interfederativas em Pernambuco e, dessa 

forma, decidimos por um caminho metodológico que nos iluminasse na compreensão da 
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[...] realidade como um todo estruturado, que não está dado a priori, 
que não é acabado e perfeito, mas totalidade concreta que se 
desenvolve e que se cria. Conhecer os fatos dessa realidade significa 
apreender o lugar que eles ocupam na totalidade e as formas de 
articulação com outros fatos (KUENZER, 2001, p. 67). 

 

Assim, para responder a nossos questionamentos e visualizar de forma mais clara o 

nosso objeto de estudo, optamos por resgatar os caminhos trilhados para a formulação de duas 

medidas de política educacional para a Rede Pública de Ensino em Pernambuco quais sejam: 

a forma singular que assumiu a repartição dos recursos do Salário-Educação entre o Estado e 

seus Municípios e o processo de elaboração de uma Base Curricular para a Rede Pública de 

Educação Básica de Pernambuco. Essas medidas expressam um modo de colaboração entre os 

dois entes que levou à criação da Câmara Técnica e Temática de Desenvolvimento da 

Educação Municipal e Estabelecimento do Regime de Colaboração em Pernambuco por parte 

da Secretaria de Educação. Essa Câmara foi o locus fundamental para negociações das duas 

medidas de política por nós analisadas. 

A primeira estratégia de pesquisa utilizada foi o levantamento e a análise de 

documentos que tratam da criação e da implementação dessa Câmara, bem como de outras 

instâncias que atuavam em função do Regime de Colaboração como a Coordenadoria de 

Apoio à Educação Municipal, o Fórum Permanente de Educação de Pernambuco e da 

Gerência de Apoio ao Município. Esses documentos, ao mesmo tempo em que continham 

registros a respeito das medidas em análise, continham também a relação dos sujeitos que 

compuseram a Câmara Temática na condição de atores representantes das seguintes 

instituições: Secretaria Estadual de Educação; União dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME); Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE); Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE) e Conselho Estadual de Educação 

(CEE). 

 



 42

Assim analisamos a legislação que norteia o Regime de Colaboração, documentos 

referentes ao funcionamento da Câmara Temática e às duas medidas de políticas analisadas, 

como ofícios, relatórios, atas, memórias, entre outros. Cabe ressaltar que encontramos poucas 

memórias de reuniões da Câmara, e as que encontramos registram somente as decisões 

tomadas, favorecendo pouco uma análise das discussões, divergências e pactuações em torno 

dos assuntos pautados. Essa análise somente foi possível através dos dados captados nas 

entrevistas com atores representativos dos diversos segmentos da Câmara, como 

mencionaremos em seguida. 

Para a análise dos dados, apoiamo-nos em alguns elementos da análise de discurso 

encontrados na teoria de Fairclough (2001), para quem o discurso vai além do uso da 

linguagem, considera-o com três dimensões: como ‘texto’, como ‘prática discursiva’ e como 

‘prática social’, propondo que se considere o uso da linguagem não como atividade puramente 

individual, mas como uma forma de prática social.  

Usamos também a técnica de análise de conteúdo, procurando captar nas entrelinhas 

dos depoimentos aspectos de interesse. Os dados dos documentos e das entrevistas foram 

utilizados de duas maneiras. A primeira como fonte que permitiu a reconstituição dos 

processos pelos quais foram definidas e implementadas as duas medidas de política 

analisadas. A segunda, via análise do discurso e de conteúdo, procurou-se apreender as 

concepções sobre os citados processos. 

Com as análises dos dados, procuramos apreender os fatos, sobretudo através dos 

discursos expressos nas entrevistas, e nos documentos produzidos nesse período, tais como 

relatórios, memórias das reuniões da Câmara, textos legais, entre outros.  

Realizamos nove entrevistas com três representantes da SEDUC, dois da UNDIME, 

dois da AMUPE, um do SINTEPE/CNTE e um do CEE. 
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Privilegiamos quantitativamente algumas das instituições, pelo fato de as medidas de 

política que analisamos terem acontecido em períodos cronológicos diferentes. Dessa forma, 

um dos sujeitos esteve em posições diferentes em cada uma das medidas de política 

analisadas, na UMDIME e na Secretaria Estadual de Educação, tendo, assim, nos fornecido 

dados sobre a sua atuação nessas duas instâncias. Os entrevistados tiveram sua identificação 

preservada por motivos éticos. Os representantes da Secretaria de Educação do Estado são 

citados como ENT-E1, ENT-E2 e ENT-E3, sendo ENT relativo a Entrevistado e o “E” de 

Estado. Os da UNDIME aparecem como ENT-M1, ENT-M2 e ENT-M3, sendo o “M” 

relativo a Municípios. Os da AMUPE como ENT-P1 e ENT-P2, sendo que o “P” designa o 

Prefeito. O do SINTEPE é citado como ENT-S1, sendo o “S” relativo a Sindicato e, por 

último, o do Conselho Estadual de Educação, que é citado pela sigla ENT-CE1, sendo o CE 

relativo a Conselho. 

Nosso objeto de estudo constitui-se um novo campo de interesse na política 

educacional, um campo ainda pouco pesquisado, sobretudo pelo fato de ser um mecanismo 

pouco vivenciado, conseqüentemente, na perspectiva teórica, existe escassa literatura sobre o 

assunto, razão pela qual encontramos algumas dificuldades na objetivação.  

Para realizarmos um estudo mais apurado sobre o tema, buscamos na ciência jurídica 

as concepções e as bases do Sistema Federalista, procurando conhecer nesse sistema jurídico-

político, as relações hierárquicas que se dão entre os entes federados nos diversos modelos de 

federalismo existentes no mundo e assim compreender o formato adotado pelo Brasil na 

Constituição de 1988 e nele a instituição do Regime de Colaboração, como antes apresentado. 

Achamos importante contextualizar a nossa realidade trazendo dados estatísticos que 

permitissem visualizar a organização dos Sistemas de Ensino em Pernambuco, utilizando 

como parâmetro de observação as competências educacionais de cada ente federado 
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estipuladas na legislação, através da evolução histórica do efetivo atendimento educacional, 

tema do segundo capítulo. 

Os capítulos terceiro e quarto contêm a análise dos dados documentais e das 

entrevistas e, em seguida, são apresentadas nossas considerações finais. 
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CAPÍTULO 2 - A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENSINO E A OFERTA DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
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Como nos referimos, nossa pesquisa procurou investigar se o Regime de Colaboração 

tem contribuído na formulação de medidas de políticas educacionais para a Rede Pública de 

Ensino em Pernambuco no período de 1999 a 2004. 

Entender o desenvolvimento desse mecanismo de relações intergovernamentais requer 

conhecer o contexto geral em que este se desenvolve. Para tal, faremos um breve resumo 

sobre os principais acontecimentos que marcaram esse período nos cenários global, brasileiro 

e pernambucano no campo educacional e posteriormente analisaremos a organização dos 

Sistemas de Ensino para o atendimento da Educação Básica, em Pernambuco, nos últimos dez 

anos.  

No cenário global, a década de 1990 caracterizou-se por inúmeras transformações 

geopolíticas, pela hegemonia do pensamento neoliberal acentuando a supremacia dos 

mercados e gerando uma série de crises macroestruturais nos níveis econômico, político e 

social. Acelera-se o processo de globalização econômica e, nesse contexto, as relações entre 

Governos, empresas e instituições passam a funcionar sob essa égide. 

O ideário neoliberal passa a influenciar também as políticas sociais e a educação se 

torna centralidade no sentido de ocupar um lugar estratégico para o desenvolvimento do 

capital. De acordo com a proposta do Banco Mundial, são duas as tarefas relevantes ao capital 

que estão colocadas para a educação: ampliar o mercado consumidor, apostando na educação 

como geradora de trabalho, consumo e cidadania (incluir mais pessoas como consumidoras) e 
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gerar estabilidade política nos países com a subordinação dos processos educativos aos 

interesses da reprodução das relações sociais capitalistas (garantir governabilidade) (DE 

TOMASI, 1996, ANDRIOLI, 2002). 

No cenário nacional, o processo de redemocratização do País consolida-se após 

eleições diretas em todos os níveis de Governo. A reforma neoliberal atinge os serviços 

públicos, orientada pela idéia da privatização, como também por um tipo de gestão 

descentralizada. É nesse contexto que o Poder central implementa as práticas avaliativas da 

educação que se caracterizam por um alto grau de centralização. 

 Nosso estudo coincide com a segunda fase do Governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) que teve vigência no período 1995 a 2002 e com os dois primeiros anos do Governo 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003 e 2004). O Governo FHC, com o propósito de tornar o Estado 

“ágil e produtivo”, editou uma série de medidas de política, destacando-se a criação do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), que foi o centro 

condutor da reforma administrativa empreendida, sobretudo na primeira fase do Governo.  

A educação, considerada como um entrave para o desenvolvimento nos anos 1980, 

ganha novos contornos e um novo padrão de gestão educacional. Essa gestão teve como 

característica marcante o papel econômico da educação, como base do novo estilo de 

desenvolvimento. Nesse período, houve mudanças estratégicas no panorama educacional 

brasileiro, entre as quais destacamos: a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; a criação do FUNDEF como mecanismo indutor para universalização do ensino 

fundamental; a fixação das Diretrizes e dos Parâmetros Curriculares Nacionais; a reforma do 

Ensino Médio; a implementação de diversos programas como: TV Escola; Aceleração de 

Aprendizagem; Dinheiro Direto na Escola; Municipalização da Merenda Escolar; 

Informatização das Escolas; entre outras (AGUIAR, 2002). 
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O Governo Luiz Inácio Lula da Silva tem a sua gestão marcada pelo reordenamento 

das práticas avaliativas, privilegiando a Educação de Jovens e Adultos, a expansão da oferta 

pública do Ensino Superior e a implementação de diversos Programas como: Fortalecimento 

dos Conselhos Escolares; Capacitação dos Conselheiros Municipais de Educação; Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica; Brasil Alfabetizado, 

entre outros.  

No cenário estadual, no período das medidas de políticas por nós analisadas, Jarbas 

Vasconcelos esteve à frente do Governo de Pernambuco. As duas gestões mantiveram uma 

sintonia com a Política Nacional de Educação, para afirmação e execução dessa política. 

Dentre as políticas implementadas localmente, destacamos: a Escola da Criança e Escola do 

Jovem que pretendia o reordenamento dos Sistemas de Ensino; a Aliança Pró-Educação com 

os empresários pernambucanos, na qual foi negociado um novo modelo de gestão para o 

Ginásio Pernambucano; a criação da Câmara Temática do Regime de Colaboração; a 

estadualização da educação indígena; a implementação do Sistema de Avaliação da Educação 

em Pernambuco (SAEPE); a elaboração da Base Curricular Comum para as Redes Públicas, 

entre outras (SEDUC, 2003). Houve também a implementação dos programas: Alfabetizar 

com Sucesso (destinado à fase de alfabetização das crianças); Se Liga e Acelera Pernambuco 

(destinado à correção do fluxo escolar e aceleração da aprendizagem); Escola Aberta 

(destinado à promoção de lazer para os jovens nos finais de semana). 

 

2.1 - As Redes de Ensino e o atendimento da Educação Básica em Pernambuco 

 

Um olhar sobre a organização dos Sistemas de Ensino nos últimos dez anos, já revela 

o exercício do Regime de Colaboração para o compartilhamento do atendimento educacional 

em Pernambuco. Nesse sentido, realizamos uma análise detalhada do atendimento da 
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Educação Básica, observando a divisão de responsabilidades entre as Redes de Ensino com a 

oferta de cada etapa e com a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, na última década. 

Utilizamos como parâmetro de observação, as competências definidas para o Estados e os 

Municípios na Constituição Federal (artigo 211) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) (artigos 10 e 11). Além de observamos o atendimento da Educação 

Básica como um todo, analisaremos, através dos dados estatísticos, até que ponto os Sistemas 

Estadual e Municipais estão realizando o atendimento educacional definido como suas 

responsabilidades nesses marcos legais. Ao Estado cabe assegurar o Ensino Fundamental e 

oferecer com prioridade o Ensino Médio, incluindo as modalidades; ao Município cabe 

oferecer a Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas, com prioridade para o Ensino 

Fundamental, incluindo também as modalidades. 

Dessa forma, apresentamos neste capítulo o resultado da análise desses dados 

educacionais.  

O Estado de Pernambuco, situado no Nordeste do Brasil, possui uma área de 98.311 

km² e uma população estimada em 2005 de 8.413.593 habitantes. No último Censo 

(IBGE/2000), a população estava em torno de 7.918.344 dos quais 6.058.249 vivem em áreas 

urbanas e 1.860.095 na zona rural. Desses, 3.826.657 são mulheres e 4.091.687 são homens. 

Pernambuco é composto por 184 Municípios, distribuídos em cinco mesorregiões: 

Metropolitana do Recife (14 Municípios), Mata Pernambucana (43 Municípios), Agreste 

Pernambucano (71 Municípios), Sertão Pernambucano (41 Municípios) e Sertão do São 

Francisco (15 Municípios) e ainda conta com o Território de Fernando de Noronha.  

Os índices educacionais de Pernambuco ainda estão longe de serem satisfatórios. A 

população de 10 anos e mais possui uma média de 4,4 anos de estudo, um pouco acima da 

média nordestina que é de 4 anos, mas ainda bastante deficitária. No ano 2000 a população de 

15 anos ou mais estava em torno de 5.455.188 habitantes. Desse total, 4.118.619 declaravam-
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se alfabetizados e 1.336.569 eram analfabetos, correspondendo a uma taxa de 26,4%. Essa 

taxa provavelmente foi reduzida, graças aos esforços das Redes Públicas na efetivação dos 

programas de alfabetização financiados pelo Governo Federal, a exemplo do Brasil 

Alfabetizado, nos últimos anos. No entanto, ainda não dispomos de dados oficiais que 

comprovem a dimensão dessa redução. 

A taxa de atendimento da população de 7 a 14 anos melhorou bastante nos últimos dez 

anos, tendo sido alterada de 89,4%, em 1994 para 99,2%, em 2004. Nesse mesmo período foi 

ampliado o atendimento da população de 15 a 17 anos, modificando a taxa de atendimento de 

75,0% para 86,1%, o que significou uma ampliação no atendimento do Ensino Médio. 

Pernambuco também conseguiu atingir a taxa líquida de 96,6% das crianças de 7 a 14 

anos no Ensino Fundamental, no ano de 2004. Verificamos também uma taxa de 

escolarização bruta8 de 132,4% significando um desafio que o Estado precisa enfrentar na 

busca da qualidade da educação, como podemos constatar na Tabela (1). 

 

Tabela 1 

Bruta Líquida Bruta Líquida 7 a 14 anos 15 a 17 
anos

1994 113,3 84,1 45,9 14,6 89,4 75,0
2000 134,0 95,4 66,9 20,8 96,8 84,8
2001 134,4 95,2 69,6 22,5 96,5 86,4
2002 135,1 96,4 73,7 24,7 97,8 87,6
2003 133,9 96,9 76,6 25,9 98,7 86,4
2004 132,4 96,6 77,5 27,7 99,2 86,1

Fonte: 1994 - MEC/INEP ; 2000 a 2004 -Secretaria de Educação - Pernam buco

Pernam buco-Taxas de Escolarização e de Atendim ento por Nível de Ensino-1994-2003

Ano

Taxa de Escolarização Taxa de Atendim entoEnsino Fundam ental Ensino Médio

 

                                                 
8 Taxa de escolarização bruta corresponde à totalidade da matrícula em determinada etapa, independentemente 

da faixa etária dos alunos, em relação à população na faixa etária adequada para aquela etapa da educação 
básica. 

Taxa de escolarização líquida refere-se à matrícula em determinada faixa etária, na etapa da educação básica 
correspondente (4 a 6 - Pré-Escola; 7 a 14 - Ensino Fundamental), em relação à população naquela faixa etária 
(MEC/SEB/PRÓ-CONSELHO). 
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É importante destacar que a Educação Básica é o mínimo necessário para que os 

cidadãos possam participar ativamente da sociedade, terem possibilidades de acessar o 

mercado de trabalho e possam contribuir de forma mais eficaz para educação dos filhos. Esse 

nível de ensino pode ainda possibilitar a compreensão e uma maior participação política para 

a afirmação dos direitos sociais. Para as crianças, a Educação Básica desperta a disposição de 

continuar os estudos, aguça a curiosidade para pesquisas tornando-as indivíduos mais aptos 

para acessar os conhecimentos. Nesse sentido, lembramos que o Brasil foi signatário da 

Declaração Mundial de Educação para Todos a qual reconhece que: 

 

Uma Educação Básica adequada é fundamental para fortalecer os 
níveis superiores de educação e de ensino, a formação científica e 
tecnológica e, por conseguinte, para alcançar um desenvolvimento 
autônomo, e [...] a necessidade de proporcionar às gerações presentes 
e futuras uma visão abrangente de Educação Básica e um renovado 
compromisso a favor dela, para enfrentar a amplitude e a 
complexidade do desafio (BRASIL, 1993, p. 71). 

 

A oferta da Educação Básica em Pernambuco é realizada através de 11.425 escolas 

estaduais, municipais e particulares. O Censo Escolar, realizado em 2005, computou o 

quantitativo de 2.797.813 alunos matriculados nesse nível da educação. 

Ao olharmos o parque escolar de Pernambuco, deparamo-nos com um fenômeno 

interessante. Em 1995, existia um total de 12.586 escolas em todo o Estado, sendo 10.733 

escolas públicas e 1.853 escolas particulares. Dez anos depois, o total de escolas foi reduzido 

para 11.425. Essa redução se deu na Rede Pública, com o fechamento de 1.085 escolas. Nesse 

mesmo ano (2005), a Rede Particular apresenta um total de 2.497 escolas significando um 

aumento de 644 novas escolas. No cômputo geral, no período de dez anos foram fechadas 

1.161 escolas em Pernambuco, como mostra a tabela abaixo. Não nos foi possível inferir as 

razões desse fenômeno. Pelas nossas análises, concluímos que isso não se deve à redução da 
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taxa de natalidade, uma vez que, como veremos adiante, o atendimento da Educação Infantil, 

do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos ainda é insuficiente.  

 

Tabela 2  

 NÚMERO DE ESCOLAS ATIVAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
PERNAMBUCO - 1995 a 2005

Ano 1995 Ano 1996 Ano 1997 Ano 1998 Ano 1999 Ano 2000 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005
PERNAMBUCO 12.586 11.619 11.783 11.491 11.578 11.595 11.970 11.773 11.608 11.615 11.425
Estadual 1.686 1.222 1.195 1.077 1.052 994 989 987 1.093 1.111 1.107
Federal 25 19 22 21 18 16 18 14 13 10 10
Municipal 9.022 8.561 8.627 8.403 8.424 8.428 8.416 8.223 7.972 7.897 7.811
Particular 1.853 1.817 1.939 1.990 2.084 2.157 2.547 2.549 2.530 2.597 2.497
Fonte dos Dados Brutos: CENSO ESCOLAR 2005
Nota: Uma mesma escola pode oferecer mais de uma etapa/modalidade de ensino.

Dependência 
Administrativa

Número de Escolas

 
 

As matrículas da Educação Básica estão distribuídas em quatro Redes de Ensino. Em 

2005, a Rede Estadual respondeu por 33,91% do total das matrículas, em 1.107 escolas, 

oferecendo as três etapas da Educação Básica, sob a coordenação de 17 Gerências Regionais. 

Apesar de ter reduzido bastante o atendimento à primeira etapa, ainda mantém funcionando 

12 Centros de Educação Infantil, mesmo que essa etapa não seja da responsabilidade do 

Estado. O Sistema Estadual ainda tem a atribuição de normatizar e fiscalizar grande parte das 

escolas da Rede Municipal, cujos Municípios ainda não aprovaram leis instituindo seus 

Sistemas de Ensino. 

A Rede Municipal atendeu 50,05% do total das matrículas, nas três etapas da 

Educação Básica, em 7.811 escolas. Observamos que a Rede Municipal atende, ainda, a um 

total de 5,9% das matrículas do Ensino Médio, o equivalente a 26.452 alunos. No entanto, a 

estadualização dessa etapa vinha acontecendo progressivamente até 2002, a partir daí a 

matrícula municipal voltou a crescer como veremos adiante.  

A Rede Particular participou com 14,46% das matrículas em 2.497 escolas oferecendo 

as três etapas da Educação Básica e a Rede Federal respondeu por 0,14% do total das 
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matrículas, em 10 escolas com Ensino Fundamental e Ensino Médio, conforme ilustra o 

gráfico abaixo.  

 

Gráfico 1 
 

Pernambuco: Índice de Matrícula na Educação Básica por Dependência Administrativa 2005 
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Fonte: Censo Escolar - 2005 MEC/INEP 

 

2.1.1 - Educação Infantil 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos de idade. É oferecida em Creches, para 

crianças de 0 a 3 anos de idade e em Pré-Escolas na faixa de 4 a 6 anos de idade. A Pré-

Escola teve a faixa etária alterada em 2005, pela Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 que 

ampliou o Ensino Fundamental para nove anos e antecipou para os 6 anos o ingresso no 

Ensino Fundamental. Segundo essa lei, os Estados e Municípios têm o prazo de cinco anos 

para implementar a modificação nos seus Sistemas de Ensino. 

Pela primeira vez na história das legislações brasileiras, a LDBEN proclamou a 

Educação Infantil como direito das crianças de 0 a 6 anos e o dever do Estado com a oferta de 

matrículas para essa faixa etária. As instituições de Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas) 

passaram a integrar a Educação Básica, junto com o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, 

em vez de permanecerem ligadas às Secretarias de Assistência Social. Esse movimento de 
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passagem da área da Assistência para a área da Educação ainda não se completou 

integralmente, sobretudo no Nordeste, onde ainda existem muitas creches ligadas às 

Secretarias de Assistência em virtude de parte do financiamento continuar vinculado a esse 

setor.  

O Plano Nacional de Educação, publicado em janeiro de 2001, estabelece como meta 

o atendimento 30% (em cinco anos) e 50% (em dez anos) das crianças de 0 a 3 anos nas 

Creches. Para a Pré-Escola, prevê o atendimento (em cinco anos) de 60% da população de 4 a 

6 anos e de 80% das crianças de 4 e 5 anos no prazo de dez anos.  

Pernambuco tem uma população de 1.190.288 crianças na faixa de 0 a 6 anos de 

idade. Desse total, 673.741 crianças estão na faixa de 0 a 3 anos, e 516.547 na faixa de 4 a 6 

anos de idade, segundo dados de 20059. Segundo o Censo Escolar/2005, a Educação Infantil é 

oferecida em 10.344 escolas com a matrícula de 330.774 alunos. Desse total, 44.868 crianças 

são atendidas em Creches e 285.906 crianças estão na Pré-Escola. Desse universo, 56,71% 

encontram-se matriculados na Rede Municipal, 1,52% na Rede Estadual e 41,76% na Rede 

Privada. A tabela e o gráfico abaixo nos mostram que o atendimento educacional dessas 

crianças é realizado, sobretudo, pela Rede Municipal e em grande parte nas Creches e Escolas 

particulares, incluindo aí as instituições confessionais e filantrópicas. 

 

Tabela 3 

Pernambuco: Matrícula da Educação Infantil por Dependência Administrativa - 2005 

Educação Infantil Dependência Administrativa Creche Pré-Escola Total 
Pernambuco 44.868 285.906 330.774 
Estadual 295 4.741 5.036 
Federal 0 0 0 
Municipal 22.035 165.563 187.598 
Particular 22.538 115.602 138.140 

Fonte: Censo Escolar 2005 – MEC/INEP 

                                                 
9 Fonte - População projetada: MS/SE/DATASUS com base no Censo IBGE/2000. 
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Gráfico 2  

Pernambuco: Matrícula na Educação Infantil por Dependência Administrativa - 2005 

MUNICIPAL
56,71%

PARTICULAR
41,76%

ESTADUAL 
1,52%

 Fonte: Censo Escolar 2005 – MEC/INEP 

Ao observarmos a distribuição da matrícula da Educação Infantil nas Redes de Ensino 

nos últimos dez anos, verificamos mudanças significativas. Em 1996, a Rede Estadual 

assumia 10,7% da oferta total de vagas na Pré-Escola, enquanto a Rede Municipal respondia 

por 48,2% desse atendimento. A partir de 1997, em virtude de redefinição das competências 

na LDBEN, o Estado reduziu esse atendimento deixando em funcionamento somente os 12 

Centros de Educação Infantil. No ano seguinte, passou a atender somente 1,7% dessa 

matrícula.  

A Rede Municipal absorveu lentamente as matrículas liberadas pela Rede Estadual. 

Em 1996, essa Rede atendia 48,2% do total das matrículas. Esse índice foi ampliado, 

chegando em 2005 a 58% do total das matrículas. Desse modo, no período 1996–2004, 

constatamos um aumento real de 96.426 vagas na Pré-Escola em Pernambuco. 

Na faixa etária de 0 a 3 anos de idade, Pernambuco conta com uma população de 

673.741 crianças, segundo dados de 2005. Dessa população, somente 44.868 têm acesso ao 

atendimento em Creches. Conforme já mencionamos, o Plano Nacional de Educação (PNE) 

estabelece como meta para o prazo de cinco de anos o atendimento a 30% dessa população. 

Em 2005, Pernambuco atendeu em todas as Redes de Ensino, somente 7,25% dessas crianças, 
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estando ainda muito distante de alcançar a meta do PNE. Sabemos que algumas razões levam 

a essa situação, a principal delas nos foi apontada por Cerisara (2002, p. 4): 

 

A desresponsabilização do Estado em relação à educação infantil fica 
evidente e mostra que o que foi preconizado na letra da lei expressa 
uma estratégia de negociação típica do movimento liberal: ceder no 
discurso e endurecer o jogo quando se trata de prover as condições de 
cumprimento do acordado. 

 

Ressaltamos ainda que, além do alto custo desse atendimento e da inexistência de 

subvinculação orçamentária para financiá-lo, a falta de mecanismos de controle social 

contribui bastante para que tenhamos esse quadro no Estado de Pernambuco e nos demais 

Estados do País. 

Observando a evolução do atendimento das crianças em Creches, constatamos que 

essa tarefa tem sido dividida, nos últimos dez anos, entre as Redes Municipais e a Rede 

Particular, destacando-se nesta última as Creches mantidas por instituições comunitárias e 

religiosas, como já havíamos mencionado. A tabela abaixo mostra como vem evoluindo a 

matrícula dessa fase da Educação Infantil.  

 
 

Tabela 4 

Pernambuco: Evolução da Matrícula em Creches por Dependência Administrativa 

PERNAMBUCO 1997 - 2005 
  Estadual Federal Municipal Particular 
Ano Total Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % 
1997 11.630 47 0,4 - - 5.197 44,7 6.386 55,0 
1998 14.398 0 - - - 6.950 48,2 7.448 51,8 
1999 22.817 0 - - - 13.699 60,1 9.118 39,9 
2000  27.019 0 - 24 0,8 13.841 51,2 13.154 48,6 
2001 32.267 87 0,2 -   16.726 51,9 15.454 47,9 
2002 34.261 59 0,1 -  16.586 48,4 17.616 51,4 
2003 34.243 154 0,4 -  17.349 50,6 16.740 48,9 
2004 41.872 180 0,4 - - 20.458 48,8 21.234 50,7 
2005 44.868 295 0,5 - - 22.035 49,1 22.538 50,3 

Fonte: Censo Escolar-INEP/MEC, 1996 - 2005 
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A Pré-Escola é destinada às crianças de 4 a 6 anos de idade. Em Pernambuco, muitas 

crianças de 6 anos já se encontram no Ensino Fundamental, por opção do Sistema de Ensino, 

respaldado pelo artigo 87 da LDBEN. Em 2005, com a modificação do artigo 32 da mesma 

lei, a faixa etária da Pré-Escola foi alterada, no entanto, os Sistemas de Ensino têm o prazo até 

2010 para que incluam obrigatoriamente todas as crianças de 6 anos de idade no Ensino 

Fundamental, como já mencionamos 

Em 2005, Pernambuco contava com 516.547 crianças de 4 a 6 anos de idade. Nesse 

ano, todas as Redes de Ensino atenderam juntas a 55,3% dessa população, o equivalente a 

285.906 crianças, conforme mostra a tabela abaixo. Com esse panorama, o Estado não 

conseguiu atender à meta do Plano Nacional da Educação que é de 60%, no período de cinco 

anos. Dada a importância da Educação Infantil para o desenvolvimento das crianças, 

Pernambuco necessita fazer um esforço urgente para incluir o contingente de 24.022 crianças 

na Pré-Escola e assim cumprir a meta do PNE (CORRÊA, 2003). 

 

Tabela 5 

Pernambuco: Evolução da Matrícula na Pré-Escola por Dependência Administrativa 

PERNAMBUCO 1996 - 2005 
  Estadual Federal Municipal Particular 

Ano Total Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % 
1996 173.719 18.531 10,7 13 0,00 83.883 48,2 71.292 41,0 
1997 155.129 5.096 3,3 140 0,1 87.751 55,6 62.142 40,1 
1998 152.758 2.529 1,7 0 - 90.251 59,0 59.978 39,2 
1999 145.201 1.991 1,3 87 0,0 81.694 56,3 61.429 42,3 
2000 142.254 1.963 1,4 57 0,0 77.837 54,7 62.397 43,8 
2001 179.223 1.779 1,0 183 0,1 94.997 53,0 82.264 46,0 
2002 179.577 1.897 1,0 22 0,0 97.008 54,0 80.650 45,0 
2003 184.943 2.638 1,4 31 0,0 96.242 52,1 86.032 46,5 
2004 270.145 4.499 1,7 - - 149.649 55,3 115.997 43,0 
2005 285.906 4.741 1,7 - - 165.563 58,0 115.602 40,4 

Fonte: Censo Escolar-INEP/MEC, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 
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2.1.2 - Ensino Fundamental 

O Ensino Fundamental foi definido, na legislação educacional, como ensino 

obrigatório, gratuito e de direito subjetivo, inclusive para todos os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria. A LDBEN estabeleceu o acesso a essa etapa da Educação Básica aos 

sete anos de idade sendo antecipado, em 2005, para os seis anos de idade com duração de 

nove anos, conforme já mencionamos. Pernambuco apresentava, em 1994, uma taxa de 

escolarização líquida no Ensino Fundamental de 84,1%. Em 2000, essa taxa subiu para 95,4% 

mostrando-se mais alta do que a do Nordeste (92,8%) e do Brasil (94,3%). Em 2002, essa taxa 

atingiu 96,4% mantendo-se nessa faixa, conforme mostra a Tabela 6. 

O Censo Escolar de 2005 demonstrou uma matrícula de 1.720.714 crianças no Ensino 

Fundamental. Na tabela a seguir, observamos que o total de crianças matriculadas nessa etapa 

cresce de 1996 até 1998. A partir desse ano, inicia-se um processo de decréscimo chegando a 

2005 com praticamente a mesma quantidade de crianças matriculadas no ano de 1996, muito 

embora a taxa de escolarização nessa etapa tenha sido bastante ampliada, conforme 

mostramos anteriormente. A redução no total de matrículas decorre, provavelmente, da queda 

da taxa de natalidade que vem ocorrendo em todo o Brasil. 

Tabela 6 

Matrículas no Ensino Fundamental por Rede de Ensino
Pernambuco - 1996-2005

Quantitativo % Quantitativo % Quantitativo % Quantitativo %
1996 1.720.019 719.925 41,9 1.179 0,1 750.587 43,6 248.328 14,4
1997 1.754.828 723.561 41,2 1.293 0,1 787.901 44,9 242.073 13,8
1998 1.818.479 707.728 38,9 1.321 0,1 885.986 48,7 223.444 12,3
1999 1.817.763 668.962 36,8 1.287 0,1 925.795 50,9 221.719 12,2
2000 1.798.644 613.183 34,1 1.159 0,1 962.301 53,5 222.001 12,3
2001 1.796.331 579.205 32,2 1.266 0,1 994.000 55,3 221.860 12,4
2002 1.791.861 560.721 31,3 894 0,0 1.010.594 56,4 219.652 12,3
2003 1.772.499 543.202 30,6 796 0,0 1.005.783 56,7 222.718 12,6
2004 1.752.632 510.888 29,1 742 0,0 1.012.107 57,7 228.895 13,1
2005 1.720.714 486.218 28,3 756 0,0 1.001.455 58,2 232.285 13,5
Fonte: Censo Escolar- MEC/INEP 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

Anos Total
Matrículas no Ensino Fundamental por Rede de Ensino

Estadual Federal Municipal Particular
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A oferta do Ensino Fundamental vem mudando o perfil nos últimos dez anos, fruto das 

políticas de descentralização implementadas na América Latina desde a década de 1970. O 

Brasil realizou a descentralização pela via da municipalização e com incentivos do Governo 

Federal, sem que se efetivassem investimentos satisfatórios para garantir a qualidade. 

Segundo Rosar (1997), não há comprovação da eficiência desse tipo de política que os 

Governos insistem em implementar. Destacam-se alguns projetos implementados no 

Nordeste, nas últimas décadas, como, por exemplo, o ProMunicípio, o Edurural, o 

Polonordeste, o Pronasec, entre outros, que tiveram o objetivo de induzir a transferência de 

encargos educacionais para os Governos Municipais.  

Em 1996, a oferta do Ensino Fundamental, em Pernambuco, estava dividida 

praticamente na mesma proporção entre as Redes Estadual e Municipal, ou seja, 41,9% e 

43,6% respectivamente. A partir daí, a municipalização se acelera fazendo com que a Rede 

Estadual chegasse a 2005, sendo responsável por somente 28,3% do total das matrículas. 

Enquanto isso, a Rede Municipal amplia seu atendimento (com 58,2%) e a Rede Particular 

fica com 13,5%, como mostra o gráfico abaixo. 

Gráfico 3 

Pernambuco: Matrícula no Ensino Fundamental por Dependência Administrativa - 
2005
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13,5%
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Estadual
Particular

 

 Fonte: Censo Escolar INEP/MEC 2005 
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Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, o fenômeno da municipalização se 

destacou ainda mais, fruto de uma política implementada pelo Governo Estadual denominada 

Escola da Criança e Escola do Jovem, sobre a qual comentaremos adiante. 

Vale salientar que nesse processo de municipalização foi decisiva a implantação do 

Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). 

Esse Fundo teve origem a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 14/96 que 

subvinculou 60% dos recursos da educação, preconizados no artigo 212 da Constituição 

Federal (alterando o art. 60, caput – Atos das Disposições Constitucionais Transitórias) e 

destinando-os ao Ensino Fundamental.  

O FUNDEF10 é um fundo de natureza contábil, criado no âmbito de cada Estado. Tem 

como objetivo garantir a universalização do Ensino Fundamental e remuneração condigna 

para os profissionais do magistério. Baseia-se na retenção automática de 15% de 

transferências correntes de alguns impostos. Os recursos que formam o Fundo são distribuídos 

automaticamente em contas bancárias específicas, para o Estado e seus Municípios, conforme 

o quantitativo de alunos registrados no Censo Escolar do ano anterior. A base de cálculo é o 

valor mínimo por aluno estabelecido anualmente através de decreto do Presidente da 

República (MARTINS, 2001). 

Os recursos do FUNDEF são também subvinculados, isto é, uma parte referente a 60% 

do total arrecadado destina-se ao pagamento de professores em efetivo exercício. Os 40% 

restantes são utilizados na manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental. A 

aplicação dos recursos deve ser acompanhada por um Conselho instituído no âmbito de cada 

esfera governamental (MARTINS, 2001). 

Os dados apresentados neste capítulo demonstram que a modificação no 

financiamento do Ensino Fundamental contribuiu significativamente para acentuar o 

                                                 
10 Instituído pela Lei nº 9.424 de 24.12.1996. 
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fenômeno da municipalização. Na sistemática do FUNDEF, o Estado ou Município que 

detiver maior arrecadação e menor matrícula no Ensino Fundamental, redistribui recursos 

financeiros para os demais participantes do Fundo. O financiamento do Sistema está 

diretamente vinculado à matrícula do aluno na Rede e, conseqüentemente, ao pagamento de 

salários dos funcionários. 

Observamos que houve uma significativa transferência de matrículas da Rede Estadual 

para a Rede Municipal, o que significa, também, transferência dos recursos para a esfera 

municipal, uma vez que o FUNDEF tem como base de cálculo o valor aluno/ano, 

multiplicado pelo quantitativo de matrículas, em cada Rede, computadas no Censo Escolar do 

ano anterior, como já mencionamos.  

Em tal contexto, os Municípios foram absorvendo paulatinamente as matrículas 

através das diversas formas de municipalização: seja espontânea, realizada por meio da 

decisão do aluno ou dos pais em transferir a matrícula de uma rede para outra; seja 

oficialmente, conveniada entre o Estado e os Municípios. Dessa forma, a Rede Municipal, que 

respondia por 55,3% das matrículas de 1ª a 4ª série em 1996, chega ao ano 2005 atendendo 

73,2% desses alunos. No mesmo período, a Rede Estadual, que assumia 31,1% dessa 

matrícula, reduz esse atendimento para 12,5%. Podemos verificar esses dados na Tabela 7, e 

constatarmos também a tendência, já anunciada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de decréscimo no quantitativo de crianças 

matriculadas no Ensino Fundamental. 
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Tabela 7  

Matrículas no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª Série e Anos Iniciais por Rede de Ensino
Pernambuco - 1996-2005

Quantitativo % Quantitativo % Quantitativo % Quantitativo %
1996 1.082.609 336.860 31,1 463 0,0 598.914 55,3 146.372 13,5
1997 1.094.437 325.172 29,7 520 0,0 628.051 57,4 140.694 12,9
1998 1.123.724 285.049 25,4 588 0,1 709.229 63,1 128.858 11,5
1999 1.100.418 247.353 22,5 507 0,0 725.949 66,0 126.609 11,5
2000 1.057.237 192.730 18,2 369 0,0 738.904 69,9 125.234 11,8
2001 1.024.483 155.224 15,2 477 0,0 742.683 72,5 126.099 12,3
2002 1.002.354 141.324 14,1 107 0,0 735.804 73,4 125.119 12,5
2003 979.095 137.240 14,0 19 0,0 714.734 73,0 127.102 13,0
2004 972.167 128.400 13,2 0 0,0 711.233 73,2 132.534 13,6
2005 942.197 118.199 12,5 0 0,0 689.349 73,2 134.649 14,3
Fonte: Censo Escolar MEC/INEP 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

Anos Total
Matrículas no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª Série por Rede de Ensino

Estadual Federal Municipal Particular

 

 

Com relação ao segundo segmento do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) 

observamos, também, um acréscimo progressivo no quantitativo de matrículas, de modo que 

em dez anos houve uma ampliação de 141.107 vagas. Nessa fase, a municipalização vem 

acontecendo de forma moderada, mas constante, tanto no quantitativo de vagas como no 

percentual de participação na matrícula geral. Podemos observar na tabela abaixo, que a Rede 

Municipal participou com 23,8% do total das matrículas em 1996. Ampliou progressivamente 

esse atendimento, chegando a 2005 com a participação em 40,1% do total de vagas. 

 A Rede Estadual diminuiu bastante sua participação no atendimento dessa fase, 

passando de 60,1% em 1996 para 47,3% em 2005. Verificamos que essa Rede ampliou 

bastante o quantitativo de vagas até 2003. A partir daí, vem decrescendo a oferta, o que se 

reflete também na totalidade para essa fase em todo o Estado.  
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Tabela 8  

 Matrículas no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Série e Anos Finais por Rede de Ensino
Pernambuco - 1996-2005 

Quantitativo % Quantitativo % Quantitativo % Quantitativo %
1996 637.410 383.065 60,1 716 0,1 151.673 23,8 101.956 16,0
1997 660.391 398.389 60,3 773 0,1 159.850 24,2 101.379 15,4
1998 694.755 422.679 60,8 733 0,1 176.757 25,4 94.586 13,6
1999 717.345 421.609 58,8 780 0,1 199.846 27,9 95.110 13,3
2000 741.407 420.453 56,7 790 0,1 223.397 30,1 96.767 13,1
2001 771.848 423.981 54,9 789 0,1 251.317 32,6 95.761 12,4
2002 789.507 419.397 53,1 787 0,1 274.790 34,8 94.533 12,0
2003 793.404 405.962 51,2 777 0,1 291.049 36,7 95.616 12,1
2004 780.465 382.488 49,0 742 0,1 300.874 38,6 96.361 12,3
2005 778.517 368.019 47,3 756 0,1 312.106 40,1 97.636 12,5
Fonte: Censo Escolar- MEC/INEP 1996, 1997 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Anos Total 
Matrículas no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Série por Rede de Ensino 

Estadual Federal Municipal Particular

 
 

2.1.3 - Ensino Médio 
 

O Ensino Médio refere-se à terceira etapa da Educação Básica, cabendo aos Estados 

assegurar a oferta de matrículas. Tem como finalidade a consolidação e o aperfeiçoamento 

dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, oferecer uma preparação básica para o 

trabalho e a cidadania, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico (LDBEN, 1996). 

Pernambuco matriculou, em 2005, o quantitativo de 448.653 mil jovens no Ensino 

Médio. Verificamos que 5,89%, dessa matrícula, o equivalente a 26.452 alunos, ainda se 

encontra sob a responsabilidade da Rede Municipal, mesmo não sendo competência dessa 

esfera. A Rede Estadual responde por 80,21% das vagas, as Escolas Particulares participam 

com 13,16% e as Federais com 0,72%, como ilustramos no gráfico seguinte: 

Gráfico 4 

Pernambuco: Matrícula do Ensino Médio por Dependência Administrativa - 2005 

Municipal 5,89% 

Particular
13,16%

Estadual 80,21% 

Federal
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Observamos um crescimento constante nas matrículas do Ensino Médio nos últimos 

dez anos, sobretudo como conseqüência da ampliação das matrículas no Ensino Fundamental, 

com a implementação do FUNDEF. A Rede Estadual está assumindo progressivamente sua 

responsabilidade, promovendo a estadualização da matrícula, de forma que sua participação 

foi ampliada de 59,9% em 1996, para 80,2% em 2005, na oferta geral de vagas. 

A Rede Municipal vem reduzindo sua participação no universo das matrículas nos 

últimos dez anos. Atendia a 16,5% em 1996, reduziu essa participação até 2002 (4,8%), 

porém a partir daí nota-se um crescimento tanto no total de vagas como na participação na 

matrícula geral chegando a 5,9% em 2005, conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 9 

Matrículas no Ensino Médio por Rede de Ensino- 
Pernambuco - 1996-2005

Quantitativo % Quantitativo % Quantitativo % Quantitativo %
1996 259.081 155.302 59,9 9.480 3,7 42.841 16,5 51.458 19,9
1997 282.542 171.807 60,8 9.585 3,4 44.878 15,9 56.272 19,9
1998 302.537 202.101 66,8 8.334 2,8 38.181 12,6 53.921 17,8
1999 332.543 236.197 71,0 8.002 2,4 31.070 9,3 57.274 17,2
2000 353.634 263.904 74,6 6.310 1,8 25.542 7,2 57.878 16,4
2001 373.296 287.493 77,0 4.402 1,2 23.055 6,2 58.346 15,6
2002 410.460 318.366 77,6 3.333 0,8 19.889 4,8 68.872 16,8
2003 423.384 338.793 80,0 2.960 0,7 21.588 5,1 60.043 14,2
2004 425.890 338.698 79,5 2.891 0,7 24.398 5,7 59.903 14,1
2005 448.653 359.897 80,2 3.233 0,7 26.452 5,9 59.071 13,2
Fonte: Censo Escolar - MEC/INEP1996, 1997, 1998, 1999, 2000,2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Anos Total
Matrículas no Ensino Médio por Rede de Ensino

Estadual Federal Municipal Particular

 

 
 

2.1.4 - Educação de Jovens e Adultos 
 
  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade do Ensino Fundamental e Médio, 

é de responsabilidade concorrente das esferas Estadual e Municipal. O financiamento dessa 

modalidade tem sido efetivado através de medidas ocasionais, em virtude do veto do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso para a inclusão na política do FUNDEF. Nos últimos 
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dez anos, esse fato dificultou a inclusão educacional, cultural e social de muitos jovens e 

adultos, como sujeitos da cidadania (PINTO, 2002; DI PIERRO, 2000). 

 A análise do atendimento dessa modalidade no período de nove anos, apresentada na 

tabela a seguir, demonstra que, mesmo com recursos insuficientes, todas as Redes ampliaram 

suas matrículas. Vale destacar que a Rede Municipal aumentou sua participação na totalidade 

da oferta de vagas, passou de 49,2% em 1997 para 63,9% em 2005. No mesmo período, a 

Rede Estadual decresceu sua participação no atendimento: passou de 47,4% para 32,3% em 

2005. A Rede Particular tem uma modesta participação conforme podemos observar na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 10  
 
Pernambuco: Evolução da Matrícula da Educação de Jovens e Adultos por Dependência Administrativa 
 

PERNAMBUCO 1997-2005 
  Estadual Federal Municipal Particular 
Ano Total Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % 
1997 134.743 63.837 47,4 0 0 66.389 49,2 4.517 3,3 
1998 138.811 60.754 43,7 77 0,05 74.562 53,7 3.418 2,5 
1999 145.579 64.634 44,4 153 0,1 75.553 51,9 5.239 3,6 
2000 157.279 64.946 41,2 102 0,06 83.566 53,1 8.665 5,5 
2001 196.905 66.125 33,6 70 0,03 120.621 61,2 10.089 5,1 
2002 242.116 72.649 30,0 26 0,01 157.159 65,0 12.282 5,0 
2003 260.890 80.424 30,8 0 0 169.960 65,2 10.506 4,0 
2004 278.909 88.984 32,0 0 0 179.936 64,4 10.299 3,6 
2005 282.964 91.630 32,3 0 0 180.901 63,9 10.433 3,7 

Fonte Censo Escolar: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 

 

A análise dos números da Educação Básica leva-nos a constatar o inegável poder 

potencializador do FUNDEF para a inclusão das crianças que não tinham acesso à escola. 

Entretanto, esse Fundo explicitou as desigualdades intersistemas e a insuficiência dos recursos 

estaduais e municipais para o financiamento do atendimento, com qualidade, nas demais 

etapas e modalidades. Mesmo tendo crescido as matrículas no Ensino Médio, as taxas atuais 
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não se aproximam das mesmas do Ensino Fundamental e distam mais ainda da sua 

universalização.  

O papel da União referente à ação coordenadora das políticas nacionais e de 

implementação de políticas supletivas e redistributivas, com o objetivo de reduzir as 

desigualdades sociais e minimizar os problemas específicos, enfrentados pelas demais 

instâncias, no sentido de possibilitar que cada um estabeleça metas e objetivos, ainda não se 

fez valer para essa etapa da Educação Básica, nem tampouco para a Educação Infantil 

(GARCIA, 2001).  

 A transformação do FUNDEF para um Fundo da Educação Básica aponta nessa 

direção, mesmo que o horizonte temporal de implementação não atenda à emergência 

demandada pela sociedade. 

Os dados analisados demonstram que a vinculação de recursos foi essencial para que 

os Sistemas de Ensino pudessem assumir sua responsabilidade com o Ensino Fundamental, 

como também contribuiu para a universalização dessa etapa. O mesmo não aconteceu com a 

Educação Infantil nem com o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos. Com relação à 

Educação Infantil, observamos uma brusca desresponsabilização do Estado e o lento 

crescimento de novas vagas na Rede Municipal. As vagas do Ensino Médio foram ampliadas 

em mais de 70%, no entanto esse crescimento não aconteceu no mesmo ritmo do Ensino 

Fundamental. A Educação de Jovens e Adultos também apresentou um crescimento de mais 

de 100% no quantitativo de vagas, porém a taxa de escolarização segundo a PNAD11 (2002), 

na faixa de 18 a 24, era de somente 33,8% e na faixa de 25 anos ou mais somente 4,8% .  

Com relação à responsabilização, vale um destaque para a Rede Municipal que além 

de ampliar bastante o quantitativo de vagas ainda cresceu a sua participação na matrícula 

total. Já o Governo Estadual decresceu o atendimento do Ensino Fundamental, da Educação 

                                                 
11 PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. 
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de Jovens e Adultos e sua participação na matrícula total da Educação Básica. Aumentou em 

mais de 100% as vagas no Ensino Médio (regular), no entanto, ainda precisa ampliar bastante 

para atender o contingente de alunos egressos do Ensino Fundamental e incrementar o 

quantitativo de vagas na modalidade EJA – Ensino Médio.  

Esse panorama geral também já revela, em certa medida, o estágio de 

desenvolvimento do Regime de Colaboração para a organização dos Sistemas de Ensino em 

Pernambuco. 

No capítulo a seguir, analisaremos as relações intergovernamentais no contexto da 

implementação das políticas descentralizadoras, o estabelecimento do Regime de Colaboração 

na implementação dessas políticas, a criação de instâncias do Regime de Colaboração e os 

dados referentes às concepções dos nossos sujeitos sobre a questão da autonomia municipal. 
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CAPÍTULO 3 - O REGIME DE COLABORAÇÃO EM PERNAMBUCO 
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3.1 - As relações intergovernamentais no contexto da descentralização do ensino 

 

Para que situemos o Regime de Colaboração em Pernambuco é importante uma breve 

alusão às características das relações intergovernamentais no Brasil, bem como sobre dois 

protagonistas centrais na viabilização desse regime: o CONSED e a UNDIME. 

Essas relações ocorreram historicamente de forma verticalizada. No campo 

educacional, a União e os Estados sempre desenvolveram uma relação paternalista com os 

Municípios na implementação das políticas educacionais. Os Municípios atuavam como 

executores realizando um atendimento educacional mínimo, tendo em vista que no 

Federalismo de integração (anterior a 1988), o Município era tido como uma instância 

articulada e subordinada ao Poder estadual. 

Após o regime autoritário, as relações intergovernamentais foram marcadas por um 

padrão de competição não cooperativo. As relações dos Estados com a União e deles entre si 

caracterizam-se pelo fortalecimento dos Governos estaduais perante a União e pelo 

comportamento individualista e atomizado dos governadores (DUARTE, 2003). 
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Entre as inúmeras transformações ocorridas na gestão pública, no bojo da reforma do 

Estado, modificaram-se as relações da União com os organismos representativos das demais 

esferas governamentais no campo educacional, destacadamente com o CONSED e a 

UNDIME.  

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) é uma associação de 

direito privado, sem fins lucrativos, que congrega, por intermédio de seus titulares, as 

Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. Foi fundado em 1986 e tem por 

finalidade promover a integração das Secretarias Estaduais de Educação, com vistas ao 

desenvolvimento de uma educação de qualidade. O CONSED considera o Regime de 

Colaboração como uma estratégia central e mais que prioritária, devendo balizar a 

implementação das políticas educacionais. Entre as orientações para as Secretarias Estaduais 

de Educação recomenda o fortalecimento da cooperação MEC, CONSED e UNDIME, 

criando mecanismos institucionais de relacionamento entre as três instâncias de Governo 

(CONSED, 2006). 

A UNDIME é uma entidade que ao longo de sua existência, legitimou-se como 

instância representativa dos Municípios brasileiros, desempenhando papel importante nos 

processos de discussão, formulação e implementação de políticas nacionais de educação. É 

uma associação civil sem fins lucrativos, fundada, também 1986, com sede na capital federal. 

Tem como um dos objetivos, fomentar e apoiar ações de interesse da educação municipal, 

integrando seus representantes no processo decisório do setor educacional, rompendo com o 

isolamento das instituições e levando para cada Município o debate regional e nacional. 

Desenvolve atividades de formação e capacitação dos dirigentes municipais, com o objetivo 

de melhorar a educação pública (UNDIME, 2006). 

As relações da União com os demais entes federados no que concerne à formulação de 

políticas nacionais de educação são efetivadas, na maioria das vezes, por intermédio das duas 
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entidades representativas desses segmentos: o CONSED e a UNDIME. No entanto, o 

relacionamento direto da União com os Estados e com os Municípios e do Estado com seus 

Municípios, quase sempre se realiza de forma tuteladora. Parecem ainda não conhecer que “as 

relações interfederativas não se dão mais por processos hierárquicos e sim por meio do 

respeito aos campos próprios das competências assinaladas, mediadas e articuladas pelo 

princípio da colaboração recíproca e dialogal” (CURY, 2006, p. 29).  

Na percepção dos representantes do Sistema Estadual de Educação, esse 

comportamento, às vezes, é requerido pelo próprio Município, indicando que a cultura da 

submissão e do favor ainda se encontra muito presente nas relações. Muito embora já existam 

sinalizações de que essa cultura, no Estado, aparenta estar sofrendo influência das equipes que 

tiveram experiência municipalista. Outras instituições também ainda entendem que as 

relações do Estado com Municípios devem ocorrer de forma hierarquizada, conforme ilustra 

essa fala: 

 

 [...] o Estado, às vezes, é chamado a interferir pelo próprio Município. 
O Município chega: eu quero isso, por que o Estado não faz mais isso. 
Porque não tem clareza até onde o Estado também pode ir. Então, têm 
equipes que hoje já entendem, mas tem muita gente que ainda está 
naquele princípio de que a Secretaria é quem tem que resolver para o 
Município. Aqueles que já tiveram uma experiência no Município 
estão vindo com uma nova prática. Mas aqueles que já estavam há 
muito tempo nas estruturas, eles pensam que o Estado tem um poder 
maior em relação ao Município. [...] Pra você ter uma idéia, o próprio 
Ministério Público... Constantemente, a gente é chamada pra interferir 
no Município. Você vai pra uma entrevista na rádio, o radialista 
pergunta: vocês não podem fazer interferência no Município, não? 
Porque na cabeça da sociedade, a Secretaria tem o poder de delegacia 
sobre os Municípios, quando não tem. Eu digo sempre: o poder que o 
Secretário Municipal tem, tem também o Secretário Estadual, cada um 
dentro da sua esfera administrativa (ENT-E1). 

 

Esse mesmo ator expõe sua percepção com relação ao comportamento da União na 

implementação de uma política nacional de educação, negociada com o CONSED, mas 
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desconsiderando a entidade representativa do Poder local. Entretanto, ressalta que esse 

comportamento não é unânime no Ministério da Educação. 

 

Eu acho que nessa gestão atual no MEC, eu percebo de algumas 
equipes o respeito às autonomias. Mas já percebo de outras equipes 
que eles desconhecem os Municípios. Eu conversei isso com a 
UNDIME, nós fomos chamados como CONSED para discutir uma 
resolução e a equipe do MEC disse assim: olhe depois que a gente 
discutir, a gente vai ter um encontro e o que o CONSED decidir tá 
decidido e a gente publica... certo? Então eu disse: e vocês não vão 
chamar a UNDIME pra discutir?... Quer dizer, na cabeça de muitas 
equipes, resolveu com o Estado... tá resolvido, como se ele fosse a 
maior instância, não é? Então isso também acontece no nível estadual 
(ENT-E1). 

 

Da mesma forma, no relato do representante do Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação de Pernambuco, podemos observar que este percebe as relações entre os poderes 

ainda ocorrendo de formas muito tuteladora. No Poder Legislativo estadual, a relação com os 

Municípios, por parte de alguns parlamentares, aparenta ser uma relação quase de posse, 

provavelmente gerada pela cultura do apadrinhamento e por anos de ausência de autonomia.  

 

[...] a cultura política ainda é muito clientelista, é muito de grupos 
políticos. Vejo lá na Assembléia Legislativa uma expressão muito 
comum entre os deputados dizendo: eu tenho dez, [...] vou levar os 
meus prefeitos pra falar com o governador. Hoje não posso vir pra 
essa reunião porque vou ter uma reunião com os meus prefeitos.[...] 
Os prefeitos e os deputados culturalmente geraram uma relação de 
interdependência. As coisas do Município só se resolvem se o 
deputado der uma mãozinha e pedir para o governador, ao mesmo 
tempo os recursos só repassam se houver essa mediação (ENT-S1). 

 

Para a representante da UNDIME, essas relações guardam vasta dependência do 

contexto, em função de acordos feitos pelas forças políticas em determinados momentos da 

história, a fim de assegurar a afirmação de interesses mais gerais. Concebe a legislação como 
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uma direção, um caminho, mas que esta sozinha não assegura os mecanismos para fazer valer 

a autonomia. 

 

Eu acho que isso depende do contexto, porque a gestão não é apenas a 
partir da legislação. Ela expressa, também, um pacto feito por um 
conjunto de forças, naquele momento da história daquele Estado, 
daquele País, certo? Se não, rapidamente a própria Constituição se 
esgotaria. Na verdade a Constituição é o horizonte; é aquele caminho 
que pode ser rápido, tortuoso ou longo. O que vai fazer isso é o 
conjunto de pactos que o Estado, o Município e a União vão 
estabelecendo. Por exemplo, agora, com as refinarias e outras 
iniciativas em Pernambuco, você vê que nessa conjuntura há um pacto 
entre o Governo Federal, Estadual e os Governos Municipais, que vão 
ser beneficiados com os grandes projetos estruturadores. Quer dizer, é 
um pacto que conjunturalmente a sociedade faz em defesa de 
interesses que são mais gerais. Então, eu acho que esses pactos eles 
são fundamentais na discussão da autonomia. [...] Porque a lei, na 
medida em que assegura a autonomia, não assegura os mecanismos de 
financiamento para o desenvolvimento de políticas públicas de 
qualidade (ENT-M2). 

 

As relações interfederativas são marcadas por um forte centralismo em conseqüência 

do próprio modelo de Federalismo e do fortalecimento dos Governos Federal e Estadual no 

período do regime autoritário. A modificação do desenho federalista, reconhecendo o 

Município como ente autônomo, não desagregou o ranço centralista. O representante do 

Conselho Estadual de Educação reconhece que temos uma tradição centralista e entende que o 

povo prefere o Poder Federal, pelo fato de acreditar que é nessa instância que reside o Poder 

real e a solução para os problemas do País. No entanto, esse ator acredita que existem 

diferenças regionais com relação tanto à consistência do modelo federalista como ao avanço 

da democracia e a vivência da autonomia municipal. Cita como exemplo a existência de 

poucos Conselhos Municipais de Educação no universo dos Municípios pernambucanos. 

Percebe ainda que as esferas Federal e Estadual atuam com relação aos Municípios de forma 

um pouco menos paternalista, no entanto não estimulam o Regime de Colaboração. 
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A tradição nossa é pela reforma do Município, é pela centralização do 
Poder Federal, o povo é muito mais o Poder Federal do que o Poder 
Municipal. Existe essa mentalidade que o Governo Federal é quem 
tem os poderes, quem resolve tudo.  Exceto em alguns Estados, onde o 
Federalismo está mais consistente. Um deles é o Rio Grande do Sul. A 
dificuldade, aqui, está em avançar na democracia. É necessário, né? 
Que os Municípios tenham essa autonomia em todos os campos, 
sobretudo no campo da educação. Pela minha experiência, percebo 
que o Município não tem a percepção de construir a sua autonomia no 
campo educacional [...] Eu acho que estamos caminhando, mas muito 
lento. Pernambuco tem 184 Municípios e nem 20 que tenha Conselho 
de Educação [...] Tem a questão da lei do Regime de Colaboração, 
mas de uma maneira muito lenta. Eu acho que o próprio Governo 
Estadual e Federal perderam um pouco o seu paternalismo, a sua 
força, e não incentivam, não estimulam... se acreditassem, eles 
estimulariam, e isso caminharia muito mais depressa (ENT-CE1).  

 

A forma como cada esfera governamental percebe e vivencia as modificações no 

contexto das reformas políticas, administrativas e jurídicas interfere no desenvolvimento do 

Regime de Colaboração. Trata-se de partilhar poderes, respeitando as autonomias dos 

Sistemas de Ensino como precondição para o compartilhamento das tarefas educacionais.  

No bojo das reformas, as relações intergovernamentais de descentralização e 

recentralização ocorreram num movimento constante. A descentralização foi focalizada como 

estratégia prioritária, sempre que o Governo Federal pretendeu repassar atribuições, 

responsabilidades para os outros entes, como ocorreu em relação ao FUNDEF e outras 

políticas. Com o FUNDEF, o Governo Federal transferiu receitas entre os Estados e os 

Municípios, penalizando os Estados onde as matrículas eram predominantemente municipal e 

favorecendo outros com receitas adicionais. Tudo isso resultou num acelerado processo de 

municipalização do ensino em todo o Brasil, como também num processo de relacionamento 

extremamente complexo entre as instâncias governamentais (ALMEIDA, 2003; ARRETCHE, 

2002). 
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Ao mesmo tempo em que observamos relações intergovernamentais marcadas por 

comportamentos de sujeição, tutelamento e dependência, verificamos nos discursos dos 

sujeitos algumas percepções de movimentos de resistência ao centralismo. Esses atores 

ressaltam que Pernambuco tem uma cultura predominantemente municipalista, destacada pela 

organização e criação de entidades que defendem esses interesses. Como exemplo, lembram 

que a UNDIME nasceu em Pernambuco, como também o Conselho de Secretários Municipais 

de Saúde (COSEMS). 

Trazemos um extrato do discurso de um desses representantes, mostrando que a 

UNDIME é uma entidade que vem estabelecendo estratégias para afirmação da autonomia 

dos Municípios, mesmo anteriormente à consagração legal desses, como entes federados 

autônomos, na Constituição de 1988. 

 

Lembro que em 1986, os Municípios da área metropolitana 
conseguiam autonomia em relação ao Governo Estadual, que era 
tutelador dos Municípios, agiam da seguinte forma: se articulando 
com o Governo Federal. Então era um Regime de Colaboração sem 
um parceiro que era o Estado. A colaboração se dava entre os 
Municípios e o Governo Federal, o que durante muito tempo levou a 
uma interpretação equivocada de que a UNDIME, como órgão 
articulador dos Municípios, porque negociava, se articulava com o 
MEC, tinha uma tutela do Ministério da Educação. Essa era uma 
interpretação equivocada dos Estados, que faziam oposição a esses 
movimentos e de alguns acadêmicos que viviam no Poder local, 
espaço do clientelismo por excelência e não conseguia ver essa prática 
do clientelismo com a mesma intensidade na esfera estadual (ENT-
M2). 

 

Como observamos, essa cultura é confrontada, ao mesmo tempo, por novas práticas 

sociais e relacionamentos que requerem transformações estruturais, como o reaparelhamento 

das instituições criando o locus para que essas práticas se efetivem. Nesse sentido é que 

vamos discorrer sobre os dados que encontramos referentes à institucionalização de três 

desses espaços, destinados à colaboração. 
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3.2 - Instâncias da Colaboração 

  

Não tendo o Brasil formalizado um Sistema Único de Educação, a formação dos três 

Sistemas baseia-se na noção de colaboração para que as esferas públicas busquem, através do 

diálogo, da negociação e do consenso, os meios mais apropriados para a consecução das 

finalidades maiores da educação nacional, tendo como diretriz o respeito às competências e às 

autonomias. Nesse sentido, as diversas modificações nos cenários jurídico-político-

administrativos demonstraram a necessidade da criação de novos mecanismos de gestão, 

organizados de forma a incidir democraticamente em função de direitos ainda não afirmados 

na sociedade. Dentre esses, o direito à participação emergiu, buscando formas para sua 

concretização através de processos dialógicos. Após longo período de jejum participativo, a 

sociedade entende a participação como um direito maior que supõe a criação de espaços onde 

os cidadãos possam opinar, interferir, decidir (MERLIN, 2004; CURY, 2002). 

As instituições municipalistas pleitearam novas formas de tratamento para a questão 

local e uma maior participação na formulação das políticas públicas. O Conselho de 

Secretários Estaduais de Educação (CONSED), considerando que o processo de construção 

do Regime de Colaboração necessitava de bases políticas, fiscais e administrativas para o 

desenvolvimento das relações federadas, fundadas nos princípios de autonomia, de co-

responsabilidade, de independência, de negociação e de subsidiaridade, divulgou uma série de 

recomendações para o desenvolvimento desse mecanismo, no âmbito dos Sistemas de Ensino. 

Assumindo que a tarefa de construir o Regime de Colaboração é complexa e requer o 

esforço dos atores, implicando na mudança de valores e da cultura administrativa, o CONSED 

recomendou aos Secretários de Educação, que o Regime de Colaboração se convertesse em 

prioridade permanente nas suas agendas, com base no princípio do poder compartilhado entre 

 



 77

as instâncias. Sugere a criação de estruturas cooperativas e colegiadas, compatíveis com a 

gestão democrática da educação. Recomenda, ainda, que se constituam, nas Secretarias 

Estaduais de Educação, comissões com representação da UNDIME e de outros segmentos 

institucionais para acompanhar as experiências de colaboração entre o Estado e os 

Municípios. Propõe também que seja firmado um protocolo MEC/CONSED/UNDIME a fim 

de assegurar a participação dos Estados e Municípios na formulação das políticas 

educacionais e a criação de uma comissão permanente para promover o desenvolvimento do 

Regime de Colaboração (CONSED, 1999). 

Atento a essas recomendações, a Secretaria de Educação de Pernambuco assegura na 

sua estrutura organizacional, em 1999, um departamento com o objetivo de fazer articulação 

com os Municípios e desenvolver o Regime de Colaboração. Esse espaço recebeu a 

denominação de Coordenadoria de Apoio à Educação Municipal (CAEM), hierarquicamente 

ligada ao Gabinete do Secretário, e atuando em conjunto com quinze Divisões Regionais de 

Apoio à Educação Municipal.  

A CAEM12 foi organizada com a proposta de ter como missão:   

 

Apreciar matérias que dispõem sobre autonomia da educação 
municipal e aprofundar a compreensão dos dispositivos legais que 
propõem o Regime e Formas de Colaboração entre esferas de 
Governo; Submeter ao Secretário Estadual de Educação instruções 
que regulamentam o Regime de Colaboração em Pernambuco e 
Construir experiência de gestão educacional em Pernambuco, 
formatada no Regime de Colaboração entre esferas governamentais, 
conforme determina a legislação em vigor (CAEM, 2002). 
 

Nesse período, os Estados e Municípios refletiam as mudanças que estavam ocorrendo 

com a implantação do FUNDEF, sobretudo em virtude da forte concorrência por alunos do 

                                                 
12 Informações oriundas do Relatório da SEDUC/CAEM (1999-2003) e fornecidas pelos entrevistados da 

pesquisa. 
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Ensino Fundamental. Segundo dados das entrevistas, a CAEM iniciou sua missão enfrentando 

esses conflitos, envolvendo diversos atores com interesses divergentes.  

Para o cumprimento da sua finalidade, a CAEM estabeleceu um elenco de atribuições 

voltadas para o Regime de Colaboração com a União e os Municípios, a serem desenvolvidas 

juntamente com as Diretorias Regionais, as quais consistiam em: 

 

a) Realizar estudos sobre a situação educacional dos Municípios para subsidiar o 

Regime de Colaboração; 

b) Colaborar com o processo de definição de critérios dos encargos a serem 

transferidos para os Municípios, visando a racionalização do atendimento 

educacional; 

c) Estimular a implantação de Sistemas Municipais de Ensino, analisando, 

conjuntamente, as alternativas de organização da educação municipal; 

d) Realizar articulação com instituições que possam colaborar com o desenvolvimento 

de projetos educacionais; 

e) Incentivar a atuação coletiva através de consórcios, condomínios e organizações 

regionais; 

f) Articular e promover atividades visando a formação continuada dos gestores 

municipais; 

g) Estimular e apoiar encontros de intercâmbio entre os Conselhos Municipal de 

Educação, de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF e de Alimentação 

Escolar; 

h) Apoiar elaboração dos planos de trabalho anuais para a captação de recursos 

financeiros; 

i) Acompanhar propostas de convênios entre a União, o Estado e os Municípios, 

voltadas para o atendimento educacional, inovações pedagógicas e habilitação de 

professores; 

j) Buscar formas de colaboração interinstitucional para orientar as equipes envolvidas 

com o orçamento municipal e a sua execução física e financeira; 

k) Oferecer suporte técnico de apoio à educação municipal; 

l) Apoiar as conferências municipais de educação e o processo de elaboração dos 

planos municipais de educação (RELATÓRIO-CAEM 1999/2002). 
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Nossa pesquisa documental mostrou que tanto a Coordenadoria como as Divisões 

Regionais, funcionaram como instâncias executoras. Para o exercício do Regime de 

Colaboração, no nível deliberativo, a CAEM organizou uma instância denominada: Câmara 

Técnica e Temática de Desenvolvimento da Educação Municipal e Estabelecimento do 

Regime de Colaboração em Pernambuco. Essa Câmara tinha como objetivos: Apreciar 

matérias que dispunham sobre o desenvolvimento da política educacional e do Regime de 

Colaboração entre as esferas de Governo; Propor e participar da construção de instrumentos 

legais para regulamentar o Regime de Colaboração e acompanhar a gestão educacional em 

Pernambuco formatada no Regime de Colaboração (SEDUC/CAEM, 2003). 

Na composição dessa Câmara estavam segmentos relevantes do campo educacional, 

os quais podemos apreender tanto nos documentos como nessa fala do representante da 

SEDUC: 

 

Aqui, a gente conseguiu uma idéia da Câmara Técnica e Temática. Na 
realidade, a Câmara era um espaço onde estava a SEDUC, AMUPE13, 
UNDIME, Sindicato, CNTE14, Conselho Estadual de Educação, 
Assembléia Legislativa, Ministério Público. Foi um espaço onde se 
pôde horizontalizar as negociações das políticas e com isso evitar 
políticas adotadas unilateralmente pelo Sistema Estadual (ENT-E3).  

  

Dessa forma, a Câmara de Colaboração nasceu ancorada na CAEM que a coordenava, 

articulava seus membros para as reuniões e propunha pautas de discussões e negociações. De 

acordo com as “Memórias” das reuniões encontradas na nossa pesquisa documental e com as 

informações fornecidas pelos entrevistados, a política de municipalização foi a primeira 

medida discutida e negociada na Câmara de Colaboração.  

                                                 
13 AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco. 
14 CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. 
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Percebemos nas falas dos nossos entrevistados que essa medida de política causou 

muita polêmica nos Municípios. O representante da Secretaria Estadual de Educação tem uma 

visão positiva dessa medida. Para ele, Pernambuco, tendo uma política clara, poderia evitar a 

competição por alunos do Ensino Fundamental. Competição esta que estava acontecendo, por 

conta do FUNDEF, em outros Estados, além de interferir na qualidade da educação. 

 

[...] alguns Estados não criaram políticas, ficaram competindo. Os 
Municípios competiam com os Estados para ver quem pegava mais 
alunos para o Ensino Fundamental. Nós adotamos uma regra clara: 
vamos pegar de primeira a quarta série e passar o que pudermos para 
os Municípios e progressivamente assumir de quinta a oitava quando 
os Municípios não quiserem. [...] A lógica era de otimizar o Sistema e 
criar um padrão de Escola Básica de Qualidade. Então, alguns 
Municípios aceitaram, outros não aceitaram. Na verdade era uma 
proposta para que os Municípios incorporassem isso como quisessem. 
O que se observou foi a tendência do Brasil como um todo de fazer 
isso (ENT-E2). 

 

Ainda na visão desse representante da Secretaria Estadual de Educação é necessário 

descentralizar as políticas para os Municípios que é o locus de realização das ações. A política 

de municipalização demonstrava a intenção de viabilizar o Regime de Colaboração, no 

entanto, nessa visão, a descentralização é compreendida como necessária, porém o Estado é 

responsável pelas mudanças na Rede Municipal, mesmo que para concretizá-las seja 

necessário repassar os recursos. 

  

Acho que foi uma demonstração inequívoca aos Municípios, de que a 
gente realmente queria colaborar. Inclusive chamávamos de 
colaboração, cooperação e co-responsabilidade. Usava esses três 
termos, porque a idéia era mais de que uma simples colaboração... 
Nós éramos responsáveis. Por isso eu digo: que não é perder dinheiro 
passar o FUNDEF, passar o Salário-Educação. E se a gente não 
modificar os Municípios? Porque é nele que as coisas acontecem. É 
muito equivocada a lógica brasileira de querer centralizar no Estado,  
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tem que a legislação dar conta de descentralizar para o Município 
(ENT-E2). 

 

Na educação, a descentralização das políticas, receitada pelos organismos 

internacionais, foi realizada sobretudo pela via da municipalização do ensino. Em 

Pernambuco a descentralização foi realizada através da política denominada: ‘Escola da 

Criança e Escola do Jovem’, cujo objetivo explicitado pela Secretaria Estadual de Educação 

seria a otimização dos recursos da educação e o exercício do Regime de Colaboração entre o 

Estado e seus Municípios. Com essa política, a intenção da Secretaria Estadual era organizar 

toda a Rede Pública de Ensino de forma a que os Municípios atendessem a Educação Infantil 

e as Séries de 1ª a 4ª (Escola da Criança), o Estado ficaria com a responsabilidade de atender 

as Séries de 5ª a 8ª e o Ensino Médio (Escola do Jovem). 

Para um representante da Educação Municipal, havia uma intenção oculta no discurso 

da Secretaria Estadual de Educação. Considerando que já se visualizava uma aceleração da 

municipalização do Ensino Fundamental como um todo e com a restrição do FUNDEF 

somente para essa etapa, a idéia de pactuar a permanência das Séries de 5ª a 8ª na Rede 

Estadual garantiria o financiamento do Ensino Médio. Isto aconteceria porque ambas as 

etapas utilizam a estrutura física em comum e os professores dividem a carga horária entre as 

duas etapas. Dessa forma, evitar-se-ia uma perda maior de recursos da Rede Estadual, o que 

logo depois se viria a confirmar. 

 

Havia uma proposta da Secretaria que nós discordávamos, a da 
municipalização. Porque o que a Secretaria propunha era 
municipalizar da 1ª a 4ª Séries e ficaria com as 5ª a 8ª Séries e o 
Ensino Médio. Com isso, financiava dentro do FUNDEF o Ensino 
Médio de Pernambuco. Eu participei de algumas discussões e fui 
contrária. Do ponto de vista do financiamento havia uma sabedoria 
muito grande do Secretário em fazer essa proposta. Como as escolas 
de Ensino Fundamental e Médio funcionam no mesmo prédio, como 
os professores são os mesmos, os equipamentos são os mesmos, o que 
acontecia? O FUNDEF ia financiar toda a infra-estrutura, a 
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remuneração e formação de pessoal do Ensino Médio dentro do 
FUNDEF. Para o Ensino Médio não se dá nenhuma estrutura própria 
em Pernambuco, então juntaria, e o FUNDEF ia financiar o Ensino 
Médio, pela direção estrutural da lei, mascarada por um Regime de 
Colaboração que botava força da municipalização da 1ª a 4ª séries 
(ENT-M2).  

 

Para esse representante da UNDIME/PE, a Secretaria Estadual de Educação parece 

não ter analisado suficientemente as conseqüências da estratégia do incentivo à 

municipalização do Ensino Fundamental para as finanças do Estado. Ao repassar as 

matrículas das séries iniciais do Ensino Fundamental, redistribuiu também os recursos do 

FUNDEF para a esfera municipal, permanecendo com a folha de pagamento inalterada, tendo 

em vista a estabilidade empregatícia dos professores. Além disso, a municipalização, não 

negociada, criou uma situação de intranqüilidade para muitos professores que não puderam 

migrar para o Ensino Fundamental II, nem para o Ensino Médio, pelo fato de terem a 

formação de nível médio/magistério. Nesse extrato do discurso do representante da 

UNDIME/PE, percebemos algumas dessas considerações. 

 

[...] Não foi feita avaliação suficiente. Então se as 1ª a 4ª séries 
ficavam com o Município, ... era possível que o Governo Estadual 
redistribuísse, porque era a etapa que tava quase universalizada. [...] 
Mesmo subsidiando o Ensino Médio com o recurso do FUNDEF, o 
Estado teve que redistribuir. Numa das últimas redistribuições chegou 
a trezentos milhões de reais, eles ficaram desesperados... e com razão! 
Você já nota uma redução desse processo de municipalização, já não 
há aquela municipalização de 1ª a 4ª, porque municipalizaram onde 
tinha mais gente, então os Municípios terminaram ficando com os 
recursos do FUNDEF, em quantidade bastante (ENT-M2). 

 

A municipalização a qualquer custo parece ter causado uma série de conflitos: para os 

Municípios porque tiveram dificuldades em abrigar o novo contingente de alunos, sem a 

respectiva estrutura para oferecer o ensino com qualidade. Para o Estado, porque repassou um 

montante significativo de recursos para os Municípios, além dos problemas com o Sindicato 
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dos Professores. Na percepção do representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

de Pernambuco (SINTEPE), a própria instalação da Câmara já se configurava como uma 

estratégia para acalmar o Sindicato por conta das tensões causadas pela política de 

municipalização. O repasse das matrículas foi realizado de uma forma autoritária, levando 

junto os recursos necessários para fazer face ao pagamento e à melhoria nos salários dos 

professores. 

 

A Câmara, naquele período, foi uma alternativa para distencionar a 
relação como o Sindicato. O Governo queria municipalizar e a gente 
não queria, aí, a alternativa ... foi a Câmara. A gente tinha a nossa 
visão de corporação contrária a isso, querendo que se buscasse mais 
recursos para a Rede Estadual que nos beneficiaria nas nossas 
negociações salariais. Havia essa concepção! [...] A gente teve um 
atrito muito grande por conta da municipalização. Foi municipalização 
a ferro e fogo, açoitada. Simplesmente foi o repasse das escolas de 1ª a 
4ª Séries para as Redes Municipais. Deu muita briga, greve, muito 
embate, sem uma discussão do que era aquilo dentro do Regime de 
Colaboração (ENT-S1). 

 

Como observamos na análise da organização dos Sistemas de Ensino, no capítulo 

anterior, o processo de municipalização do Ensino Fundamental já vinha acontecendo há 

alguns anos, como reflexo, sobretudo, da criação do FUNDEF. No âmbito da Secretaria 

Estadual de Educação, conviviam forças de apoio à municipalização rápida de todas as turmas 

de 1ª a 4ª Séries, juntamente com forças que defendiam a municipalização negociada de 

acordo com a capacidade do Município para absorver essas matrículas e avaliando a situação 

funcional dos professores. A fala desse representante do Sistema Estadual mostra que o 

diálogo entre a SEDUC e a UNDIME/PE atenuou a velocidade dessa política e evitou 

problemas vivenciados por outros Estados.  

 

[...] algumas forças da Secretaria Estadual defendiam transferir todas 
as 1ª a 4ª séries para a esfera municipal. Houve, depois, uma análise 
mais criteriosa... participativa. Mas o fato da UNDIME ter a 

 



 84

possibilidade de conversa com o Estado levou a que esse processo 
fosse mais responsável, mais equilibrado que em outros Estados. O 
Pará, por exemplo, mesmo de forma exaustiva, viveu muita 
dificuldade e ainda vive. O próprio Ceará, que municipalizou de forma 
exagerada, também viveu dificuldade, e Pernambuco discutiu, não 
entrou nessa (ENT-E3). 

 

Pelos dados coletados, a discussão foi encaminhada para a Câmara Temática do 

Regime de Colaboração. Esse processo resultou num pacto com a definição dos critérios para 

o repasse de matrículas, transferência de gestão de escolas e cedência de professores.  

O Regime de Colaboração materializou-se num termo de convênio assinado no ano 

2000 com vinte e três prefeituras e mais algumas nos anos posteriores. A análise desse 

documento mostrou que, a partir daí, a transferência de gestão de escolas ou de matrículas foi 

efetivada de forma negociada. A transferência dos alunos passou a ser acompanhada da 

transferência dos professores, nos casos em não houvesse mais possibilidade de absorção pela 

Rede Estadual, garantindo-lhes todos os direitos trabalhistas. O convênio garantia também o 

repasse dos recursos do FUNDEF entre as Redes. O mesmo processo passou a ser realizado 

nos casos de estadualização do Ensino Médio e da Educação Indígena.  

Pelos depoimentos, percebemos que a discussão na Câmara, apesar de ter sido prenha 

de tensões, fez avançar o Regime de Colaboração. A política de municipalização passou a se 

desenvolver, quase sempre, de forma pactuada com as entidades representativas da esfera 

municipal, respeitando o interesse e a autonomia dos Municípios, o que ficou explícito numa 

nota publicada no Diário Oficial do Estado. A nota anuncia, ainda, a elaboração de uma lei, 

para disciplinar o Regime de Colaboração em Pernambuco o que terminou não se 

concretizando. 

                       Regime de Colaboração e Efetivo Direito à Educação 

O Governo de Pernambuco convoca os poderes constituídos e a 
sociedade civil para participarem da reorganização da rede pública de 
ensino e da efetivação da matrícula para o ano 2000 [...] Nesse 
sentido, a política de reorganização do atendimento da rede pública de 
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ensino, proposta para o nosso Estado, contempla de forma gradual, 
progressiva e negociada a criação da Escola da Criança (atendimento 
da Educação Infantil e da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental) e da 
Escola do Jovem (atendimento da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio). Essa proposta será inicialmente colocada em 
prática na Rede Estadual e dependendo do interesse dos Municípios 
poderá estender-se para a rede pública. 
A estratégia do Estado de Pernambuco para a Gestão da Política 
Educacional contempla a constituição de espaços colegiados para 
negociação de compromissos e responsabilidades na oferta da 
Educação básica. Por iniciativa da sociedade foi instalado o Fórum 
Permanente de Desenvolvimento da Educação em Pernambuco com 
objetivo de colaborar com a construção da Política educacional e a 
Câmara Técnica e Temática sobre do Regime de Colaboração, 
instância privilegiada deste Fórum, criada para participar da 
elaboração e implantação da Lei estadual que vai disciplinar a 
transferência entre redes, de alunos, de professores, de recursos 
financeiros e de equipamentos. Tudo orientado para o solidário 
Regime de Colaboração/co-responsabilidade, respeitando a 
autonomia municipal, com vistas a garantir o efetivo direito à 
educação de forma negociada com a Associação Municipalista de 
Pernambuco – AMUPE e com a União dos Dirigentes Municipais de 
Educação de Pernambuco – UNDIME/PE15 (PE, 1999). 

 

A análise dos números de evolução da matrícula, após as negociações, demonstra que 

o Regime de Colaboração efetivado através do diálogo estabelecido entre a SEDUC, a 

UNDIME/PE e outros atores presentes na Câmara Temática da Colaboração, conseguiu 

conter e estabilizar o processo de municipalização do Ensino Fundamental (1ª a 4ª Séries), 

como podemos examinar na Tabela 7 (capítulo 2).  

No entanto, as turmas das 5ª a 8ª Séries, que deveriam permanecer nas escolas 

estaduais, conforme a proposta da Secretaria de Educação, no bojo da política da ‘Escola do 

Jovem’, migraram progressivamente para a Rede Municipal, como podemos constatar na 

Tabela 8 (capítulo 2). 

Essa análise nos leva a crer que os Municípios fizeram valer a sua autonomia na 

organização de suas redes de ensino e que, nesse caso, o Regime de Colaboração ainda não se 

configurava como uma via de mão dupla. Os Municípios não levaram em conta a política 

                                                 
15 Grifos nossos. 
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proposta pela Secretaria Estadual de Educação, como vemos na nota acima e explicitada no 

Plano Estadual de Educação 2000–2009, para que a Escola da Criança (1ª a 4ª Séries) fosse 

assumida pelos Municípios e a Escola do Jovem (5ª a 8ª Séries) ficasse sob a responsabilidade 

do Estado. 

 Na nossa compreensão, o comportamento dos Municípios na organização de suas 

Redes, ampliando a matrícula do Ensino Fundamental, como um todo, parece afirmar a 

autonomia conquistada legalmente. Essa atitude pode ser vista como um contraponto a uma 

visão do Município como um ente inferior, que deveria assumir somente as séries iniciais, 

consideradas menores, que exigem menor qualificação dos professores e dispõem de menos 

recursos.  

Ao mesmo tempo, a negociação da política de municipalização aconteceu por reação 

da UNDIME/PE à decisão unilateral do Estado. O Regime de Colaboração supõe a co-

responsabilidade coordenada e não uma descentralização pura e simples, nem a divisão 

estanque de tarefa educacional entre as esferas intergovernamentais (MARTINS, 2001). 

Conforme os depoimentos, a constituição de um espaço público para o debate e 

compartilhamento das responsabilidades com as tarefas da educação foi considerada pela 

maioria dos sujeitos como uma instância adequada para a formulação de medidas de políticas 

para as Redes Públicas sem individualizar os sistemas, como ilustra a fala abaixo. 

 

A Câmara foi um avanço inédito, uma idéia de que a colaboração 
implica numa via de mão dupla. Sempre os Estados ditavam as regras. 
A nossa idéia era ter um colegiado onde se pudessem discutir essas 
questões de forma adequada, acho que a gente avançou com a Câmara, 
avançou com a Lei do Plano, do Fundo, do Salário-Educação. A gente 
criou mecanismos de apoiar políticas de interesse do Estado e 
Municípios, também de passar dinheiro direto para os Municípios, 
para que eles pudessem atuar (ENT-E2). 
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Em nossa investigação sobre os espaços da colaboração, verificamos que, nesse 

mesmo período, a Secretaria de Educação instituiu o “Fórum Permanente de 

Desenvolvimento da Educação” com uma composição mais ampliada do que a Câmara de 

Colaboração. Esse Fórum congregava 26 instituições, entre elas, as Universidades, as diversas 

Secretarias de Estado, a SUDENE16, as instituições do Sistema “S”, a Associação Comercial, 

o UNICEF, entre outras (SEDUC/CAEM, 2003). 

Ao deslindarmos o discurso do representante da Secretaria de Educação, percebemos 

que a idéia do Fórum refletia os paradigmas neoliberais no que se refere às opções e interesses 

por aspectos como a privatização dos serviços públicos e a preocupação excessiva com 

padrões de qualidade. O Fórum incorporou segmentos da iniciativa privada no processo de 

colaboração, distanciando-se, assim, da perspectiva expressa na Constituição e na LDBEN, 

quando se referem ao Regime de Colaboração como forma de relacionamento entre os 

Sistemas de Ensino. Na percepção do nosso entrevistado, a colaboração pode se dar também 

com um grupo de empresários como vemos nesta fala: 

 

A idéia era criar um Fórum Permanente Pró-Educação de 
Pernambuco, era fazer com que a educação não fosse só um problema 
de Governo, que fosse também da sociedade organizada [...] O Fórum 
era muito grande e do Fórum surgiu outro movimento chamado 
Aliança Pró-educação em Pernambuco. Era com os empresários, e daí 
saiu a Câmara. Como o Fórum era muito grande para trabalhar essas 
questões, foi se subdividindo em Câmaras. Na experiência da Aliança 
Pró-Educação em Pernambuco, a gente trouxe o IQE-Instituto de 
Qualidade do Ensino que trabalhava nessa mesma lógica: padrões de 
qualidade. Então eles vinham, capacitavam, etc. e a gente não gastou 
um tostão. Foram os empresários de Pernambuco, inclusive eles 
faziam parte dos Conselhos das escolas, eles geriam um grande 
conselho. Esse foi um exemplo também de colaboração. Através dessa 
aliança, foi que surgiu a idéia de reformar o Ginásio Pernambucano, 
onde também foram os empresários que fizeram toda aquela obra que 
hoje, todo o mundo é dono (ENT-E2). 

 

                                                 
16  Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. 
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Notamos, mais uma vez, que diversas forças concorriam, no interior da Secretaria 

Estadual de Educação, ao se estabelecer o Regime de Colaboração com os Municípios, 

gerando tensões internas. Duas instâncias foram instituídas com foco aparentemente na 

mesma direção. Na percepção desse entrevistado, havia uma aceitação do Secretário para a 

existência da Câmara, no entanto o investimento no Fórum tentava retirar a força da mesma 

como espaço de negociações, substituindo-a pelo Fórum que não tinha poder deliberativo. 

 

Na realidade a política do Fórum foi do Secretário. A gente organizou 
a Câmara Temática, levamos para a Coordenação de Apoio aos 
Municípios, e ele concordou. Mas ao mesmo tempo, propôs também o 
Fórum. Só que o Fórum contemplava um número maior de 
participantes. Incluía as empresas, e aí, na realidade, era um local onde 
se discutia, mas pela quantidade de pessoas, não era uma instância de 
deliberação. Houve algumas reuniões, duas ou três não lembro, mas a 
idéia era segurar a Câmara, enquanto espaço de negociação entre os 
presidentes das entidades. E a Câmara se reuniu por diversas vezes, 
fez portaria para se institucionalizar. Foi um espaço interessante 
(ENT-E3).  
 

Constatamos na pesquisa documental e nas entrevistas que as reuniões do Fórum não 

tiveram muita repercussão no Regime de Colaboração. A Câmara Temática negociou algumas 

importantes medidas de políticas educacionais, entre elas a municipalização do Ensino 

Fundamental (no bojo da política da Escola da Criança e Escola do Jovem), o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE), a redistribuição da Quota Estadual 

do Salário-Educação, a Base Curricular Comum para a Rede Pública de Ensino, entre outras. 

Essas duas últimas medidas serão analisadas no capítulo seguinte.  

Vale registrar que o Plano Estadual de Educação (2000–2009) institucionalizou as 

duas instâncias (a Câmara e o Fórum) como interlocutores da Secretaria de Educação, com os 

órgãos municipais de educação. O texto não elucida as funções de cada uma das instâncias, 

mas deixa claro um destaque maior para o Fórum Permanente. 
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A interlocução da Secretaria de Educação com os órgãos municipais 
da área, aliás, foi institucionalizada no âmbito do “Fórum Permanente 
para o Desenvolvimento da Educação em Pernambuco” que, para isso, 
dispõe de uma Câmara Temática do Regime de Colaboração entre 
Estado e Municípios (PEE, p. 25).  

 

Os dados da pesquisa revelaram que, no início da segunda gestão do Governo Jarbas 

Vasconcelos, o setor encarregado do Regime de Colaboração, na SEDUC, (CAEM), quase foi 

extinto. No entanto, por reivindicação dos Municípios foi recriado com o nome de Gerência 

de Apoio Municipal (GAM). A Coordenadoria, depois Gerência, implementou, no período de 

1999 a 2004, diversas ações em Regime de Colaboração envolvendo os três entes federados e 

outras do Estado com os Municípios. 

 
Ações do Regime de Colaboração União / Estado / Municípios: 
 

a) Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação (PRASEM); 

b) Programa Garantia de Renda Mínima - Toda Criança na Escola; 

c) Programa Bolsa-Escola; 

d) Programa de Apoio aos Estados e Municípios atingidos por inundações; 

e) Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO); 
 
 

Ações do Regime de Colaboração Estado / Municípios: 
 

a) Organização do atendimento educacional; 

b) Cedência de pessoal entre as Redes Públicas de Ensino; 

c) Formulação da política de redistribuição da Quota Estadual do Salário-Educação 

1999/2003; 

d) Transferência de gestão de escolas entre as Redes de Ensino; 

e) Transporte Escolar; 

f) Apoio à elaboração dos Planos Municipais de Educação; 

g) Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco (SAEPE); 

h) Curso de Especialização em Avaliação – língua portuguesa e matemática para 

professores das redes municipais; 
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i) Repasse de recursos das Ações Conjuntas – Salário-Educação para aquisição de 

kit tecnológico para as Secretarias Municipais de Educação; 

j) Municipalização da Merenda Escolar das Escolas Estaduais para os Municípios 

que aderiram; 

k) Capacitação dos Conselheiros Municipais do FUNDEF; 

l) Elaboração da Base Curricular Comum para a Rede Pública de Ensino; 

m) Apoio à participação da UNDIME no Conselho Estadual de Educação; 

n) Realização dos Seminários “Opção Consciente” promovidos pela 

CAEM/UNDIME para capacitar os dirigentes municipais sobre as opções de 

organização do Sistema Municipal de Ensino (RELATÓRIO-CAEM 

1999/2002). 

 
 

O Regime de Colaboração ainda não foi regulamentado nacionalmente. Durante o 9º 

Fórum Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME, em carta dirigida ao 

Ministro da Educação, requereu a regulamentação desse mecanismo a fim de garantir uma 

maior participação dos Municípios na formulação das políticas públicas para a educação, 

conforme mostra um trecho da referida carta: 

 

A vagueidade do Regime de Colaboração entre os entes federados que 
exige regulamentação para ser implementado, com a definição clara e 
precisa das responsabilidades de cada um. É necessário um rearranjo 
institucional para a participação dos Municípios na formulação das 
políticas públicas para a educação (UNDIME, 2003). 

 

Na nossa pesquisa documental, encontramos uma proposta de lei estadual dispondo 

sobre o “Regime e Formas de Colaboração visando assegurar a Educação Básica à população 

de Pernambuco”. Segundos os dados, o documento foi discutido na Câmara Temática, mas 

não foi enviado para aprovação. 
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3.3 - A questão da autonomia municipal 

 

Os dados colhidos na nossa pesquisa nos mostram que um fator relevante para o 

exercício do Regime de Colaboração é a questão das autonomias. Nas nossas entrevistas 

incluímos questões sobre a vivência da autonomia pelos Municípios e sobre a colaboração da 

União e do Estado para a construção da autonomia municipal. 

 Levar em conta a pluralidade dos sistemas educacionais, com suas convergências e 

antagonismos, envolve o reconhecimento de espaços para o exercício do Regime de 

Colaboração, que abrigue respeito pelas autonomias, mas evite as fragmentações no sentido 

do cumprimento da função maior dos Sistemas de Ensino: a oferta de uma educação de 

qualidade para a população.  

Autonomia é um conceito relacional que supõe interdependência de outras instâncias 

e/ou outros fatores, de tal forma que o ordenamento jurídico-político em si não presume que 

uma esfera possa vivenciar a autonomia já conhecendo seus limites e suas potencialidades. 

Portanto, autonomia é um campo de força onde se equilibram diversos interesses e influências 

internas e externas e dessa forma constitui-se em algo que se conquista e se constrói num 

processo contínuo (BARROSO, 2003). A ausência de autonomia tem sido constante na 

sociedade brasileira, fruto de um passado colonial, sempre marcado por dependência externa. 

Não podemos esquecer que nossa sociedade formou-se a partir das exigências do capitalismo 

mercantil europeu e da dinâmica constituída para atender a demanda da exploração dos 

produtos tropicais a serem comercializados no continente colonizador, utilizando o trabalho 

escravo. Esse processo criou relações de mandonismo e deixou traços psicoculturais de 

obediência e autoritarismo, dos quais ainda não conseguimos nos libertar (IANNI, 1996; 

FLORESTAN, 1981).  
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O Município, durante mais de meio século, constituiu-se um espaço das 

desigualdades, do patrimonialismo e do poder oligárquico inserido num Federalismo 

centralizado e submetido a uma ordem política autoritária. A valorização do espaço local tem 

como marco a Constituição de 1988, com a modificação para um modelo de Federalismo 

descentralizado, fazendo emergir o Município como um ente autônomo (ALMEIDA e 

CARNEIRO, 2003). 

Ao serem questionados se os Municípios estão conseguindo vivenciar a autonomia 

conquistada na legislação, os nossos sujeitos destacaram aspectos que nas suas concepções 

consideram relevantes. 

Para o representante da UNDIME/PE, o governante local precisa estar sintonizado 

com os movimentos sociais organizados para a construção da autonomia política que, na sua 

visão, transcende os aspectos jurídicos, no entanto acredita que nessa relação o Município 

ainda está muito fragilizado. 

 

Na medida em que o Prefeito tem uma base social e um movimento 
social organizado com o qual ele tem sintonia, porque não utiliza o 
clientelismo como mecanismo, mas utiliza a política pública como o 
espaço de vivência do direito e, portanto, de condição de igualdade, 
então ele constrói uma autonomia que vai para além da autonomia 
legal, que eu chamo a dimensão política da autonomia. A partir da 
base dada pelos movimentos sociais. É aí que eu acho que tá 
fragilizado, entendeu? (ENT-M2). 

 

Autonomia tem a ver com a capacidade de decidir e de estabelecer regras próprias. É 

um conceito relacional, uma dimensão que para ser vivenciada presume a superação da 

cultura de sujeição e dependência por um lado e de proteção e autoritarismo pelo outro. É 

necessário que sejam criadas as condições para que a autonomia seja construída identificando 

seus limites e possibilidades (BARROSO, 2003). O representante da AMUPE percebe que os 

Municípios passaram por mudanças muito radicais com a conquista da autonomia legal. 
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Acredita que ainda existem muitos governantes desconhecendo essa conquista que os autoriza 

a implementar políticas próprias, independentes da tutela do Estado. A descoberta do poder 

autônomo dos Municípios ainda acontece de forma lenta, por isso acha importante a cobrança 

do Estado para que esses assumam essa conquista histórica. 

 

Eu acho que tem muita gente ainda que não tem essa visão que pode 
implementar alguma política independente de orientação, quer dizer, 
das diretrizes diretas do Estado. Acho que vem acontecendo de uma 
forma assim, processual mesmo. Teve algumas decisões políticas que 
foram muito importantes na provocação do Município, tipo assim: 
“Acorda” que tu és Município que tu és legalmente constituído, és 
autônomo, dono do teu poder [...] O Estado provoca e cobra do 
Município a sua descoberta, né? A descoberta do processo da 
autonomia [...] A mudança é radical, enquanto o Município desperta 
mesmo para o seu poder... a mudança é radical! (ENT-P2). 

 

Na concepção desse mesmo ator, a vivência da autonomia tem a ver com a cultura da 

dependência que os Municípios estavam acostumados a ter em relação ao Estado. Nessa 

relação, também o Estado, ao manter o apadrinhamento aos Municípios, consegue preservar o 

poder de mando que historicamente deteve. A capacidade de autodeterminação do Município 

vai se fortalecendo na medida em que recebe o apoio para agir de forma autônoma, entretanto 

essa relação não pode ser rompida bruscamente, precisa de um tempo para vivenciar a 

autonomia. 

 

O Município não tinha a cultura de se sentir autônomo. Como ele não 
se apercebia do poder que tinha então ficava ainda com esse 
sentimento de que devia satisfação e que era assim, o coitadinho da 
história e que precisava muito do apoio de Estado. Por sua vez, o 
Estado também não queria perder poder; então ele se sentia nesse 
direito de tá ‘apadrinhando’ o Município, dando certos apoios, ainda 
um pouco dono, né? [...] Não era nem só uma questão de recursos 
financeiros, mas eu digo autônomo, como um todo; de poder definir 
sua política de educação [...] Eu acho que ele ficou numa situação 
muito tímida. Achava que tinha o direito, tava garantido na lei, mas 
ele precisava do Estado, talvez até de uma forma transitória, era como 
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se ele tivesse fazendo um desmame, né? Até chegar o ponto que ele 
pudesse de fato agir usando a sua autonomia (ENT-P2). 

 

As falas seguintes, dos representantes da Secretaria Estadual de Educação e do 

SINTEPE, trazem também a visão de que os Municípios ainda têm muita dificuldade para se 

autogerir, muito embora existam aqueles que se encontram em patamares diferenciados.  

 

Uns precisam de mais apoio, de mais ajuda e outros já têm autonomia 
plena. É o caso do Município do Recife, de Olinda. Alguns 
Municípios avançaram nessa autonomia e até na lógica do Regime de 
Colaboração. Quando a gente começou a discutir, alguns Municípios 
eram mais carentes enquanto outros já estão plenamente autônomos. 
Eu diria até que a maioria tinha mais dificuldade (ENT-E1). 
 

A Secretaria abre vagas para os Municípios, isso é importante, mas 
não precisa ser desse tipo de tutela, isso tem que ser superado. 
Respeitar a autonomia dos Municípios, para que eles possam ter uma 
organização diferente. Como a gente tem o Regime de Colaboração 
por construir, ninguém pode também esgarçar essa relação, pelo 
contrário, ela tem que ser aprimorada (ENT-S1). 

 

Pelos dados coletados, podemos afirmar que os próprios atores municipais têm a 

percepção de que ainda não é possível prescindir do apoio da União e do Estado para 

formação de pessoal destinado às atividades de gestão da educação municipal em virtude do 

longo período de dependência e de formação de uma cultura de inferioridade e submissão. O 

reconhecimento dessa demanda implica na necessidade de investimento nesse campo o que 

viria a facilitar as relações intergovernamentais. No entanto, enfrentando essas dificuldades, 

Pernambuco conseguiu avançar na instituição de um espaço apropriado para o diálogo 

democrático, estabelecendo o Regime de Colaboração na formulação da política de 

municipalização do Ensino Fundamental e em outras medidas de políticas.  

 No capítulo seguinte, discorreremos sobre duas dessas medidas: A redistribuição da 

Quota Estadual do Salário-Educação no período 1999 a 2003 e a Base Curricular Comum 
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para a Rede Pública de Educação Básica em Pernambuco. Ao analisá-las, tentaremos 

apreender o exercício do Regime de Colaboração em Pernambuco, reconstruindo os caminhos 

trilhados pelo Estado e pelos Municípios no processo de formulação dessas duas medidas de 

políticas educacionais na Câmara Técnica e Temática de Apoio ao Desenvolvimento da 

Educação Municipal e Estabelecimento do Regime de Colaboração. 
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CAPÍTULO 4 - O REGIME DE COLABORAÇÃO E A FORMULAÇÃO DAS 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM PERNAMBUCO  
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4.1 - O Regime de Colaboração e a descentralização dos recursos da educação 

 

De início, analisaremos o Regime de Colaboração na formulação de uma medida de 

política cujo objetivo é a descentralização do Salário-Educação. 

Como se trata de uma política de financiamento, cuja formatação e forma de repasse 

para os Estados e Municípios vêm mudando continuamente ao longo dos anos, apresentamos 

uma breve retrospectiva histórica de parte da legislação pertinente, uma vez que encontramos 

52 marcos legais normatizando o Salário-Educação. 

 

4.1.1 - O Salário-Educação: uma fonte adicional de financiamento da educação 

 

As fontes de recursos que posteriormente passaram a compor o Salário-Educação17 

tiveram origem na Constituição Federal de 1946, a qual definiu que “as empresas industriais, 

comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de 100 pessoas, são obrigadas a manter o 

ensino primário gratuito para os seus servidores e filhos destes”. Essa Constituição também 

restabeleceu a vinculação dos recursos da educação, prevista na Constituição de 1934 e que 

havia sido suprimida durante o Estado Novo. 

                                                 
17 As informações aqui expostas tiveram como base a legislação pertinente e os documentos produzidos pelo 

FNDE. 
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 Essa norma constitucional foi transformada em uma lei (de nº 4.440 de 27.10.1964), 

que criou a contribuição social denominada Salário-Educação. Essa lei determinou que as 

empresas poderiam optar por instituir bolsas de estudo para seus servidores e os filhos destes, 

ou recolher aos cofres da União o equivalente a 2% do salário mínimo multiplicado pelo 

número total de seus empregados. Essa alíquota foi alterada poucos meses depois, pela Lei nº 

4.863 de 29.01.1965 e o percentual fixado foi de 1,4%. Essa norma destinou 50% para o 

Fundo Estadual de Ensino Primário a ser aplicado no próprio Estado e 50% para o Fundo 

Nacional do Ensino Primário, para aplicação em todo o território nacional.  

Posteriormente, em 1969, a Emenda Constitucional nº 1 dispôs sobre a 

obrigatoriedade das empresas para manutenção do ensino primário gratuito para os 

empregados em empresas comerciais, industriais e agrícolas, e para seus filhos entre sete e 

quatorze anos de idade, podendo, também, continuar optando pelo recolhimento da 

contribuição do Salário-Educação. 

Na Lei nº 5.692 de 11.08.71, que fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º 

graus, ficou definido que todas as empresas vinculadas à Previdência Social Urbana passariam 

a contribuir com 2,5% sobre o total da folha de pagamento da remuneração paga pela empresa 

a seus empregados. A empresa passaria a fazer parte do Sistema de Manutenção do Ensino 

(SAME) e a efetivação da contribuição poderia ser: através de bolsas de estudo; de reembolso 

ou manutenção de escolas próprias (para as empresas com o mínimo de 100 empregados) ou 

fazer o recolhimento da alíquota ao SAME. 

Em 1975, essa contribuição foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 1.422 de 

23.10.1975 e pelo Decreto 79.624, mantendo a alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento. 

A forma de redistribuição foi alterada, reduzindo a quota federal para um terço e ampliando a 

estadual para dois terços. As empresas que mantivessem escolas para seus empregados, filhos 

destes ou quaisquer adultos ou crianças ficariam isentas do recolhimento. 
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O Salário-Educação sofre novas reformulações através do Decreto nº 87.043 de 

22.03.1982. O programa de bolsas de estudo, em escolas particulares, destinado a quaisquer 

adultos ou crianças, passou a ser recolhido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que se encarregava de 

transferir os recursos para as escolas privadas. 

Em 1983, através do Decreto nº 88.374 de 07.06.1983, o MEC faz novas alterações no 

Salário-Educação, em razão de fraudes detectadas pelas Delegacias Estaduais. Determinou 

que 25% dos recursos do FNDE se destinassem ao apoio de programas municipais ou 

intermunicipais. Essas modificações certamente decorreram do processo de abertura política 

vivido pela sociedade brasileira no período. A criação do Salário-Educação foi a estratégia 

dos Governos militares, logo no ano de 1964, para financiar a expansão do ensino primário, já 

que logo depois os recursos para a educação seriam desvinculados (FREITAG, 1989).  

Com o processo de abertura política, o Programa de “Bolsas de Estudo”, executado 

com recursos do Salário-Educação para compra de vagas nas escolas privadas, começou a 

sofrer fortes críticas e denúncias sobre a existência de alunos “fantasmas”. Provavelmente, 

pelas pressões sociais, acabou sendo suprimido. 

A Constituição de 1988 ratifica as normas do Salário-Educação, como também a 

LDBEN de 1996. Nesse sentido, foi reafirmada a distribuição dos recursos em duas quotas: 

quota federal, correspondente a um terço do montante de recursos a ser aplicado no 

financiamento de programas e projetos voltados para a universalização do Ensino 

Fundamental, entre Municípios, Estados e Distrito Federal, e quota estadual, correspondente 

a dois terços do montante dos recursos repassados automaticamente para as Secretarias 

Estaduais de Educação destinados à manutenção do Ensino Fundamental da Rede Pública. 

O penúltimo marco legal, relevante, dessa fonte de financiamento da educação foi a 

Lei 9.766, de 18.12.1998. Essa lei alterou a forma de repasse da quota estadual, delegando aos 

 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1998/9766.htm
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Estados a definição de critérios para a redistribuição entre seus Municípios, de forma que, do 

total da quota, uma parcela correspondente a pelo menos 50% (cinqüenta por cento) deveria 

ser repartida proporcionalmente ao número de alunos matriculados no Ensino Fundamental, 

nas respectivas Redes de Ensino: Estadual e Municipais. Esses critérios deveriam ser fixados 

por lei estadual. Eram as condições legais para que se instalasse um processo de 

descentralização, tendo em vista que os Estados passaram a poder decidir com os Municípios 

a destinação de 50% dos dois terços para as duas esferas. 

No contexto da nova identidade assumida pelos Municípios como ente federativo, a 

forma de redistribuição do Salário-Educação foi mais uma vez alterada, atendendo às 

reivindicações dos Governos Municipais, insatisfeitos com o modelo vigente. Essa alteração 

foi normatizada pela Lei federal nº 10.832 de 29.12.2003, em vigor até o presente momento.  

Segundo essa lei, os recursos arrecadados são divididos em três quotas: quota federal, 

quota estadual e quota municipal depois de ser retirado 1% para o INSS, referente à taxa de 

administração pelos serviços de recolhimento. As quotas estadual e municipal, 

correspondentes a 2/3 do montante de recursos, são repassadas diretamente para os Estados e 

Municípios. Os recursos são destinados à manutenção e desenvolvimento do Ensino 

Fundamental. A quota federal, correspondente a 1/3 dos recursos, é destinada a programas 

mantidos pelo FNDE, como Merenda Escolar, Transporte Escolar, Livro Didático, Biblioteca 

Escolar, entre outros.  

 

4.1.2 - Formatando uma política de financiamento através do Regime de Colaboração 

 

No texto acima, mostramos que o penúltimo marco normativo, que alterou a forma de 

distribuição do Salário-Educação, foi a Lei nº 9.766, de 18.12.1998, a qual determinou que os 

 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1998/9766.htm
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Estados deveriam, através de lei estadual, definir os critérios para redistribuição18 de pelo 

menos 50% da quota estadual. Os caminhos trilhados em Pernambuco, para a definição desses 

critérios e a aprovação da norma legal, que serviu de base para a redistribuição dos recursos 

no período de 1999 até 2003, constituem uma das medidas de políticas por nós analisadas.  

Apreendemos nas entrevistas que os nossos sujeitos tinham uma visão negativa com 

relação à forma de redistribuição do Salário-Educação, anteriormente à implementação da 

medida de política que iremos analisar. Salientamos que essa visão não se constituiu uma 

questão em nossas entrevistas, no entanto, a maioria dos entrevistados falou das insatisfações 

com o modo de repasse anterior. 

Essas insatisfações referiam-se a vários aspectos, entre eles, a não existência de regras 

claras para a redistribuição, ingerência político-partidária, descontinuidade dos repasses, 

restrições ao emprego dos recursos, excesso e lentidão nos trâmites burocráticos, exigência de 

apresentação de projetos, de convênio, de comprovação de ausência de débitos, entre outros. 

Com base na experiência anterior e na inexistência de diálogo entre os dois entes, havia, 

segundo alguns representantes da Câmara Temática, uma desconfiança de que o Governo 

Estadual não atenderia à determinação federal para definição da política de critérios para 

redistribuição dos 50% dos recursos. Outros Estados também não haviam ainda criado suas 

leis. Essa desconfiança levou as instituições municipalistas a desencadearem o processo de 

discussão, o que demonstrou a existência de tensões entre esses dois entes. As falas seguintes 

expressam essas concepções. 

 

Pra ter um projeto aprovado, primeiro não se sabia quanto o Estado 
podia passar. Nós fazíamos um projeto, depois a gente ia brigar. 
Ficavam dando alguns formulários pra gente fazer projeto. [...] 
Infelizmente dependia de uma pressãozinha política. [...] O Estado 
definia em que a gente deveria gastar, não existia autonomia nesse 

                                                 
18 Entendemos por redistribuição toda transferência feita a governos de nível inferior; receitas que ele não teria 

como arrecadar dado o sistema tributário vigente (PRADO, 2003). 
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sentido. O Município ainda tinha que comprovar que não tinha débito 
com o Estado. Aí vinham aquelas velhas negociações com o IPSEP, 
uma série de documentação, prestação de contas (ENT-E1). 
 
Como presidente da UNDIME, eu tomei conhecimento de que a lei 
não seria feita e que os Municípios iriam assinar convênios do mesmo 
modo. Havia juridicamente alguns obstáculos, e a lei não iria sair. A 
presidente da UNDIME se reuniu com a AMUPE e juntos vimos que 
realmente existia um instrumento legal federal que determinava aos 
Estados que criassem uma lei. Essa conversa reforçou a conversa 
inicial que tivemos com o Secretário. Ele havia prometido em vários 
momentos que encaminharia um projeto de lei (ENT-M1). 

 

A reconstrução do processo de elaboração da nova medida de política nos fez perceber 

que, diante da obrigatoriedade de atender à determinação da lei federal e enfrentando a 

reivindicação dos Municípios pela descentralização dos recursos, o Governo de Pernambuco 

deflagrou a negociação. A definição dos critérios, a estratégia de redistribuição desses 

recursos e a aprovação da lei constituíram tarefas para a Coordenadoria de Apoio à Educação 

Municipal (CAEM), pertencente à Secretaria Estadual de Educação e para a recém-criada 

Câmara Técnica e Temática para o Desenvolvimento da Educação Municipal e 

Estabelecimento do Regime de Colaboração em Pernambuco.  

Entendemos que uma medida de política pública é sempre o resultado de um processo 

de tensão e negociações que envolve interesses convergentes, diferentes, antagônicos dos 

atores institucionais que reagem, cedem, consensuam, culminando com uma ação diretiva que 

deverá mudar ou conservar uma determinada realidade (MULLER e SUREL, 2002). 

 Não obstante o interesse de definir a nova política de redistribuição, atendendo à 

recomendação federal, o Governo estadual resistiu em abrir mão de grande parte dos recursos. 

Por outro lado, os Municípios, tendo um quantitativo superior de matrículas no Ensino 

Fundamental, lutavam por conseguir uma fatia maior na redistribuição, propondo critérios em 

função desse fator. Na análise dos dados, percebemos que os momentos de discussões na 

Câmara Temática foram permeados de muitas tensões e conflitos, no entanto, na percepção 
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dos atores foram situações que configuraram a Câmara Temática como um espaço plural que 

oferecia garantia para o debate democrático. 

Elegemos duas falas dos nossos entrevistados que configuram essa situação e nos 

permitem observar que, no âmbito do Estado, outras instâncias do Governo ofereciam 

resistência contribuindo para dificultar a descentralização dos recursos. 

 

A gente discutiu bastante por causa do projeto de lei, [...] existiam 
vários segmentos, várias proposições, mas eu acho que, naquele 
momento, Pernambuco avançou muito em relação a todos os Estados. 
Pelo debate, pela discussão e pela pluralidade com que a Câmara foi 
formada; isso deu uma garantia. Eu era das que defendia que tinha de 
ser pela matrícula. Defendia que o Município como tinha uma 
matrícula maior, deveria ser maior para o Município (ENT-E1). 
 

É preciso que a gente tenha um entendimento de que, nesse momento, 
havia várias frentes de resistência. Algumas vezes, a gente nem 
nomeia, mas, por exemplo, o próprio órgão responsável pelas finanças 
no Governo é um órgão de grande resistência. Não houve resistência 
maior de que a da Secretaria da Fazenda. E aí, esse foi o maior 
obstáculo que nós tivemos. Não são os dirigentes, até que nós tivemos 
nesse período dirigentes que dialogaram, frente a essa situação de 
força nova. No panorama legal, se comportaram de uma forma 
democrática, negociando, claro, dentro dos limites de proteção, cada 
um dentro de suas esferas. Mas é preciso que a gente entenda que a 
centralização está na cultura de todo mundo, dentro do Estado e da 
Secretaria da Educação (ENT-E3). 

 

Apesar dos interesses divergentes, podemos considerar, a partir da análise do discurso 

dos representantes das duas esferas governamentais, que a vivência desse processo permitiu 

avanços no processo dialógico e no enfrentamento da cultura centralizadora que 

historicamente permeia as relações entre os entes da Federação. Certamente, o desencadear do 

processo de municipalização, em certa medida, possibilitou a repartição do poder da 

Secretaria Estadual de Educação, fazendo com que o secretário procurasse se fortalecer 

abrindo o diálogo com a esfera municipal e houvesse uma pré-disposição para o 

estabelecimento dos critérios de redistribuição do Salário-Educação. 
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Foi um processo muito interessante. Nesses encontros de Dirigentes 
Municipais que o Secretário Estadual estava presente [...] o tempo 
inteiro ele dizia que Pernambuco ia ser o pioneiro no atendimento à 
determinação da lei federal que estabelecia que os Estados criassem 
uma lei pra fazer a distribuição do Salário-Educação (ENT-M1). 

 

A Câmara Temática, que tinha a missão de liderar o processo de formulação da 

medida, conseguiu discutir e negociar uma proposta de critérios para redistribuição dos 

recursos que, após avanços e recuos, serviu de base para o projeto de lei, aprovado na 

Assembléia Legislativa. Pela lei, os 50% que foram objeto de negociação ficaram divididos 

em duas partes: uma parte (60%) a ser repassada automaticamente de acordo com a matrícula 

no Ensino Fundamental e determinou uma Comissão para decidir sobre a utilização da outra 

parte (40%) dos recursos, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º. A presente Lei fixa as diretrizes para redistribuição de 50% 
(cinqüenta por cento) da Quota Estadual do Salário-educação, com 
vistas ao cumprimento do artigo 2º da Lei Federal n.º 9.766, de 18 de 
dezembro de 1998. 
§ 1º. Os recursos financeiros a que se refere o artigo 1º desta Lei serão 
redistribuídos entre o Estado e os respectivos Municípios, de acordo 
com os seguintes critérios: 
I - 60% (sessenta por cento), proporcionalmente ao número de alunos 
matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, 
de acordo com o Censo Educacional realizado pelo Ministério de 
Educação e do Desporto - MEC, no ano anterior ao exercício fiscal; 
II - 40% (quarenta por cento), destinados ao desenvolvimento e à 
execução de projetos de melhoria da qualidade educacional da Rede 
Pública de Educação, cuja distribuição será definida por uma 
comissão composta, no mínimo, pela Secretaria Estadual de 
Educação; Conselho Estadual de Educação; União dos Dirigentes 
Municipais de Educação - UNDIME/PE; Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação - CNTE e a AMUPE - Associação dos 
Municípios de Pernambuco (RECIFE, 2000). 

 

Note-se que o texto da lei, particularmente no seu inciso II, ao normatizar uma 

articulação entre as principais instituições da educação no Estado, concretizou legalmente 
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uma instância do Regime de Colaboração, embora com o objetivo específico de pactuar ações 

conjuntas (Estado e Municípios) com recursos do Salário-Educação. 

Pelos depoimentos analisados, observamos que os critérios foram negociados e aceitos 

pelos atores na Câmara, como uma forma de avançar o processo de descentralização dos 

recursos. Contudo, notamos que, mesmo havendo consenso, a proposta aprovada não satisfez 

os dirigentes municipais. A maioria dos entrevistados admite que poderiam ter avançado um 

pouco mais na partilha dos recursos, pelo fato de a Rede Municipal dispor de uma quantidade 

maior de alunos, no Ensino Fundamental. 

 

Veja só! Na época nós achamos que a negociação possível era aquela. 
Mas a defesa da UNDIME era 50% para o Estado e 50% para o 
Município. Até porque quem tinha o maior número de crianças 
matriculadas no Ensino Fundamental eram os Municípios. Os recursos 
eram destinados ao Ensino Fundamental: não tinha sentido ser assim, 
mas foi o que nós conseguimos aprovar, né? (ENT-M1). 

 

Durante o processo de negociações na Câmara Temática, a centralidade dos 

questionamentos, segundo os documentos, referiam-se aos índices da partilha de recursos. 

Entretanto, outra insatisfação referia-se à gestão dos 40%19 também chamados de “Políticas 

Comuns” ou “Ações Conjuntas”. Pelos acordos firmados, essa gestão passou a ser exercida 

pelo Estado. Dessa forma, os entes municipalistas consideram que o Estado se beneficiou 

muito mais com o pacto. O Estado, que já detinha 50% dos recursos, ficou com a 

responsabilidade da gestão de mais 20% referentes às Ações Conjuntas. Ainda assim, esse 

representante percebe o pacto como uma conquista municipal, comparando-o à forma de 

redistribuição anterior. 

 

Por que a gente vai ficar com menos? Por que a gente não vai ficar 
com mais? Por que o Estado ainda vai ficar com 50% se a matrícula 

                                                 
19 Referindo-se a 50% da quota estadual dividida em duas partes: 60% (repasse direto) e 40%, (ações conjuntas). 
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maior é a do Município? Porque, na verdade, o Estado ficava com 
50% e 20% das Ações Conjuntas. ...Na realidade o Estado ficava com 
70% e o Município com 30%, porque 20% ainda eram administrados 
pelo Estado, mesmo que fosse discutido na Câmara Temática20. [...] A 
gente sabe que foi um conquista nossa.... Porque, até então, a gente 
não tinha... era uma coisa muito chata (ENT-E1).  

 

A reconstrução do processo, a partir dos depoimentos, indicou que a tramitação do 

projeto de lei na Assembléia Legislativa transcorreu sem muitas tensões, havendo somente 

uma emenda à proposta original. A emenda constituiu-se da modificação da comissão 

encarregada da definição do uso dos 40% dos recursos referentes às ações conjuntas. Essa 

modificação se deu pela permuta do representante dos professores. A Câmara sugeriu a 

participação do SINTEPE, porém na Assembléia Legislativa foi mudado para a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). 

 

Não houve resistência, houve algumas ponderações. Mas diante de 
termos uma lei com tantos avanços, a resistência não se consolidou 
como resistência mesmo. Foi a mesma coisa da parte do Governo. Ele 
resistiu em colocar o SINTEPE na Comissão, a alternativa foi colocar 
a CNTE, porque distencionava. Na época as nossas relações 
trabalhistas estavam muito tensas entre o SINTEPE e o Governo do 
Estado. Aí nós também concordamos e deixamos a CNTE, sabendo 
que eles iam nos mandar representar (ENT-S1). 

 

Durante a tramitação e a aprovação do projeto de lei, o empenho e as pressões da 

UNDIME/PE, ao Poder Legislativo foram decisivos. Apesar das insatisfações já mencionadas, 

a descentralização dos recursos, enfim, tinha as bases legais para se efetivar. Parece razoável 

também afirmar que, nesse momento, se concretizava uma etapa importante no exercício do 

Regime de Colaboração em Pernambuco. 

 

A Lei saiu em dezembro de 1999 e foi muito interessante porque foi 
um período de muita tensão, entre o final de outubro e o dia 3 de 

                                                 
20 No texto da Lei nº 11.708 de 03.12.1999 a Câmara Temática foi denominada: Comissão. 
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dezembro. E esse foi o curto período de tramitação na Assembléia pra 
fazer tudo: pedir caráter de urgência, sair das comissões, sofrer uma 
emenda e ser aprovada. Isso pra você ter uma idéia da tensão que foi 
passada, principalmente pela UNDIME, que foi a principal interessada 
nesse período. Isso significou, com certeza, muita articulação. A lei 
foi assinada na cidade dos Palmares, num encontro que houve com os 
Municípios. O Governador estava lá e eu fui, de convidada, só para 
ver anunciado. Foi uma coisa a comemorar. (ENT-M1). 

 

O exame dos nossos dados nos fez perceber que a posição do SINTEPE se 

diferenciava, na medida em que os índices de partilha dos recursos eram questionados em 

relação ao montante que passou a caber aos Municípios. É possível que essa percepção se 

distanciava da percepção da UNDIME/PE, porque para esta última urgia o acesso a novas 

fontes de financiamento, pois a municipalização já se tornava realidade. Note-se, ainda, que o 

contexto discursivo a seguir, expressa o reconhecimento do avanço da lei, pela possibilidade 

da implementação de políticas comuns, compartilhadas pelos dois entes. 

 

O que o Governo do Estado dizia, na época, é que estava ficando com 
a maior parte, mas com esta ele também podia fazer política 
municipal. Isso foi o discurso dele. Um ente ficar com 50%, quando 
ele não tem 50% das matrículas? E ainda podia participar dos outros 
20%. Não foi justo! Então, pra nós, o ideal é que o Estado e os 
Municípios ficassem iguais. Ou que o Município ficasse levemente 
maior, já que era para distribuir com 184 Municípios, e o restante 
ficaria nas políticas comuns. Mas o momento foi muito tenso, e a lei 
avançava em muitos aspectos, principalmente nesse de criar a terceira 
rubrica, a das políticas comuns (ENT-S1). 

 

A análise dos dados indicou, ainda, que não havia unidade nas propostas no âmbito do 

próprio Governo estadual. O representante da Coordenadoria de Apoio aos Municípios, na 

SEDUC, identificava-se com os anseios dos dirigentes municipais, vivenciando situações 

conflituosas para realizar as articulações necessárias ao fechamento das negociações. As 

concepções dos representantes do Sistema Estadual mostram que elas convergiam no sentido 
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de que foi a negociação possível, naquele momento, considerando, sobretudo, as dificuldades 

internas no Governo, fruto da cultura da centralização. 

 

Essa foi a negociação possível. Nós passamos da primeira conquista 
que foram os PTAs burocráticos, em seguida nós tivemos a 
possibilidade de negociar 30% de recursos distribuídos 
automaticamente e 20% para um fundo comum. Isso foi o que se 
conseguiu. Foi o ideal? Não. O ideal é como nós temos agora, o 
Governo Federal passando direto para os Municípios (ENT-E3).  

 

Percebemos nas entrevistas que os dirigentes da Educação, a maioria, não conseguem 

ter autonomia na gestão dos recursos, o que interfere no exercício do Regime de Colaboração. 

Quase sempre esses recursos são monitorados e, às vezes, controlados pelas Secretarias da 

Fazenda ou Finanças, em qualquer que seja o nível da Federação. É sempre necessário 

negociar internamente, no próprio Governo, para planejar e utilizar os recursos, mesmo em se 

tratando da educação que possui recursos próprios. Por essa razão, consideramos que a 

implementação de uma política de colaboração exige um esforço bem maior, principalmente 

quando se trata de redistribuição de receita. É desse modo que se situam as percepções de um 

dos nossos entrevistados, como ilustramos com o depoimento do representante do Sistema 

Estadual. 

 

Eu tive resistência, por incrível que pareça, do próprio Estado. Porque 
toda vez que se vai fazer uma política e vai tirar dinheiro do Estado, a 
Fazenda reclama um pouco. Porque, na lógica do Estado, que é 
diferente da minha, por exemplo, o Estado acha que ele perde com o 
FUNDEF, porque ele tem que redistribuir com os Municípios mais 
pobres. Então, muitos Secretários de Educação reclamam e os 
Secretários de Fazenda reclamam ainda mais. Porque, na hora que se 
calcula o valor do salário, por custo aluno, os Estados, tendo maior 
arrecadação, têm que depositar mais. Então os Estados usavam o 
discurso “tô perdendo dinheiro” e eu dizia: Não! A gente tá 
redistribuindo o dinheiro. Isso é uma questão de competição. Eu tive 
dificuldade de convencer o pessoal, mas depois eles entenderam, 
porque a Fazenda fazia parte da discussão da Câmara. Convencer a 
Fazenda era a maior dificuldade, como sempre será (ENT-E2). 
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Vale ressaltar que esse representante da Secretaria de Educação, mesmo tendo 

assumido um cargo importante de gestão da Educação separa sua concepção de uma outra do 

Estado, um ente fictício representado talvez pelos gestores dos recursos. Esse depoimento, 

como outros já apresentados, ratifica estudos que indicam as dificuldades de implementação 

das políticas sociais, em virtude dos entraves colocados pela área econômica nos três níveis de 

Governo. Em relação à Educação, essa tendência acaba por suprimir a autonomia dos gestores 

desse setor (PINTO, 2002; MARTINS, 2001). 

Todos os representantes entrevistados apontaram avanços no processo democrático, 

mesmo considerando que os critérios da repartição dos recursos não tivessem sido 

satisfatórios para a Rede Municipal, e destacam o fato de Pernambuco ter dado um passo 

significativo no desenvolvimento do Regime de Colaboração. As falas nos permitiram inferir 

que o processo teve diversas repercussões. A primeira delas foi o fato de ter conseguido 

construir a medida de política e a aprovação da lei, oferecendo as bases para a 

descentralização do Salário-Educação, sobretudo porque em alguns Estados a determinação 

federal não foi cumprida e os recursos dificilmente eram repassados para os Municípios.  

A nova medida de redistribuição do Salário-Educação chegou no momento em que os 

Municípios estavam iniciando a ampliação e melhoria do parque escolar para comportar os 

novos alunos do Ensino Fundamental transferidos pela política de municipalização 

(BARRETO e VIGEVANI, 2004; DRAIBE, 2001; FERRETI, 2004). Ao procurar adaptarem-

se ao novo incremento da receita, com os recursos do FUNDEF, os Municípios ampliaram 

suas bases orçamentárias com a adição dos recursos do Salário-Educação. Com essa 

ampliação, as Secretarias Municipais puderam investir na melhoria da infra-estrutura das 

escolas, na capacitação dos professores e funcionários e os dirigentes municipais de Educação 

parecem ter vivenciado uma certa autonomia em relação aos recursos, em virtude da atuação 
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da UNDIME/PE na construção dessa política. No modo como detalham a reconstituição do 

processo afirmam que puderam investir na melhoria da educação. 

 

A lei, na verdade, foi um grande avanço. Foi uma luta e a gente sabe 
que as lutas não são de conseguir 100%, no momento. É tanto que a 
gente conseguiu em 2003. Mas, em Pernambuco, nós avançamos 
significativamente quando a gente definiu uma regra clara para o 
Salário-Educação. O Estado passava recurso direto e o Município 
prestava conta ao Tribunal. Deu uma certa autonomia, porque na 
maioria dos Municípios os Secretários ficaram administrando. 
Geralmente eles compravam um carro, faziam um investimento, tinha 
recurso extra e dava uma certa autonomia para o Secretário pensar 
com a sua equipe, e fazer o que era melhor pro Município (ENT-E1). 
 

Os Secretários de Educação, pelo menos não sei hoje, mas naquela 
época eles passaram a ter uma ascendência muito grande sobre a 
gestão desse dinheiro, na construção de escolas, ampliação de escolas, 
compra de equipamentos, projetos educativos, formação de 
educadores. [...] (ENT-E3). 
 

Foi um impacto, porque com o recurso compramos computadores para 
todas as escolas, pras maiores que tinham diretores. E ainda pagamos 
um curso para os professores, funcionários e diretores, na área de 
informática. Quando as pessoas terminaram o curso os computadores 
já estavam comprados e distribuídos nas escolas, todos equipados [...] 
que podiam inclusive, se ligarem à Internet. E isso também para a 
zona rural. Com o primeiro dinheiro fizemos tudo isso e o Município 
não precisou ficar submetido a uma quota com projetos indicados pelo 
Estado, como era antigamente. O Município não precisou fazer 
convênios, ou seja, não precisou submeter-se. Então, com esses 
recursos eles puderam implementar alguma política (ENT-M1). 

 

Podemos notar, a partir dos discursos, que o Regime de Colaboração na construção de 

uma medida de política, parece ter oferecido oportunidade para o protagonismo da 

UNDIME/PE e o reconhecimento da entidade pelos gestores municipais, destacando sua 

importância e visibilidade perante o Governo estadual e a sociedade política. A atuação da 

UNDIME/PE foi muito ressaltada, sua atuação credenciou-a na AMUPE e elevou o apoio 

político aos dirigentes municipais de Educação no âmbito das Prefeituras. Percebemos, ainda, 
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um elevado nível de satisfação pelo fato de a redistribuição automática dos recursos isentar o 

Salário-Educação das injunções político-partidárias. 

Salvo a insatisfação com os percentuais da partilha dos recursos, já mencionada, o 

resgate do processo demonstrou que o Regime de Colaboração na redistribuição da parte 

referente ao repasse automático (60%), ocorreu quase sem conflitos. A lei estipulou os prazos 

e a Coordenadoria de Apoio aos Municípios, na SEDUC, cuidou da operacionalização das 

transferências em parcelas regulares. 

Nesse sentido, embora a medida só tenha vigorado por cinco anos, em virtude de nova 

modificação na legislação federal, nossas análises indicam que se tinha ali um exemplo ímpar 

do estabelecimento do Regime de Colaboração, contrapondo-se às práticas patrimonialistas 

culturalmente arraigadas. Além do que, os contornos da medida de política se materializaram 

num modo de descentralização com características distintas do modelo neoliberal. 

Segundo nossa pesquisa documental, no período de vigência dessa política (1999 a 

2003), o Governo de Pernambuco redistribuiu para os Municípios o montante de R$ 

59.419.435,49, referentes aos 60% do repasse automático, em três parcelas anuais, conforme 

determinou a norma legal.  

Vale, no entanto, destacarmos os limites da medida por nós analisada no presente 

estudo, salientando as dificuldades na materialização do Regime de Colaboração. 

A segunda parte dos recursos (40%), destinada ao desenvolvimento e à execução de 

projetos de melhoria da qualidade educacional da Rede Pública de Educação, também 

chamada de ‘Ações Conjuntas’ ou ‘Políticas Comuns’, teve uma aplicação polêmica e muito 

questionada pela UNDIME/PE, AMUPE e pela Comissão de Educação da Assembléia 

Legislativa, conforme mostraremos adiante. 

A análise dos registros contidos no relatório da Coordenadoria de Apoio à Educação 

Municipal (CAEM) sobre o desenvolvimento do Regime de Colaboração em Pernambuco no 
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período de 1999–2002, bem como nas Memórias das reuniões da Comissão/Câmara, nos 

permitiu identificar que os recursos destinados às ‘políticas comuns’ foram utilizados nas 

seguintes ações que abrangeram as Redes Municipais: 

 

a) Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE) – 2000, 

2002, 2005; 

b) Curso de Metodologia em Avaliação – Língua Portuguesa e Matemática para 

professores das Redes Municipais (dois professores por Município); 

c) Apoio à elaboração dos Planos Municipais de Educação; 

d) Apoio à elaboração dos Planos de Cargos e Remuneração do Magistério 

Municipal; 

e) Apoio à implantação dos Sistemas Municipais de Educação; 

f) Apoio à implantação do Programa Bolsa Escola Federal nos Municípios; 

g) Realização de um Seminário Estadual com a participação dos 68 Municípios 

que participaram do SAEPE-2000 para avaliação dos resultados; 

h) Realização de encontros, seminários sobre: FUNDEF e elaboração de Planos 

de Trabalho para o FNDE; 

i) Aquisição de um kit de informática para as Secretarias Municipais de 

Educação; 

j) Elaboração da Base Curricular Comum para a Rede Pública de Pernambuco: 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

É preciso lembrar que o simples registro desse conjunto de ações é insuficiente para 

que possamos apreender as tensões e conflitos subjacentes às decisões e à implementação das 

mesmas. Sabemos que o Regime de Colaboração implica em compartilhamento e co-
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responsabilidade com as ações educacionais. Conforme a análise dos dados coletados nas 

entrevistas, essas ações foram definidas ora unilateralmente pelo Estado, ora de forma 

consensuada com os outros atores. Contudo, observamos que, diferentemente da transferência 

automática dos 60% dos recursos, as ações ditas conjuntas tenderam a ser deliberadas 

unilateralmente. Observamos que essas ações, consideradas ‘de peso’ pelos entrevistados 

eram demandadas pela UNDIME, o que revela um modo centralizado de atendimento aos 

interesses dos Municípios. 

 

O recurso era bastante, e foi então a UNDIME que articulou um 
trabalho de formação de professores. Foram dois por município, um 
professor fazendo curso de especialização em língua portuguesa e 
outro em matemática. Preparamos também a Base Curricular comum 
que é um dos elementos estruturadores do Regime de Colaboração em 
Pernambuco (ENT-M2). 

 

Trata-se do percurso tortuoso que as políticas públicas seguem, sobretudo devido aos 

múltiplos interesses em disputa na sociedade. Segundo Azevedo (2004), as políticas públicas 

são ações que guardam intrínseca conexão com o universo cultural e simbólico, ou melhor 

dizendo, com o sistema de significações que é próprio de uma determinada realidade social. 

Desconsiderar tais limites é desconhecer que a sociedade brasileira contemporânea convive 

com um conjunto de valores tradicionais, desvinculados da prática democrática e com novos 

modelos culturais transplantados. Possivelmente em função de interesses próprios o Governo 

Estadual não atendeu, de imediato, ao que ficou consensuado e aprovado na lei estadual. 

Decidiu e implementou parte das ações mencionadas acima, utilizando os recursos das 

políticas comuns (Estado e Municípios), desconsiderando o papel da Comissão que deveria 

ser responsável pela definição do uso desses recursos. 

 

A Comissão fez parte de um processo de luta para a aplicação da lei. 
Inicialmente não se conseguiu, nos primeiros anos, que se discutisse 
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os 20%. Gerou até um acumulado, em razão da não aplicação dos 
20%. Ocorreu que, ainda herdando as contradições da Rede Estadual, 
se atribuiu os 20%, sem ter se colocado em pauta para os Municípios a 
discussão de que esse dinheiro estaria financiando o SAEPE – Sistema 
de Avaliação da Educação Básica. De tal sorte que, como só 68 
Municípios aderiram ao SAEPE-2000, na realidade se era 20% para 
políticas comuns e só 68 Municípios participaram, como ficariam os 
demais? [...] Tudo foi parte das disputas, nenhum dinheiro vai para os 
Municípios se não foi por disputa (ENT-E3). 

 

O trecho da entrevista acima revela uma dimensão da luta política que envolve a 

definição e implementação de uma política pública, ou parte dela, e nos permite afirmar que o 

fato de se ter uma instância colegiada do Regime de Colaboração, com atribuição definida em 

lei, não garante o exercício desse mecanismo. 

Outra manifestação da dimensão centralizadora do Estado se revela no fato de que 

muitas das ações foram realizadas pela SEDUC com a participação dos Municípios, porém 

sem passar pela aprovação da instância responsável pela destinação dos recursos. A Comissão 

de Educação da Assembléia Legislativa cobrou do Governo Estadual uma posição sobre a 

utilização dos recursos, bem como sobre os valores de saldos. Mais uma vez, temos a 

demonstração da luta política travada pelos Municípios para a descentralização dos recursos. 

O Governo Estadual apresentou os resultados numa audiência pública, conforme depoimento 

da representante da CNTE. 

 

Pelo que foi dito na audiência pública, [...] a gente não dizia que o 
Governo tinha desviado, não vai dizer uma coisa dessas com 
irresponsabilidade. Mas houve uma saia justa. O Governo não teve 
como assumir que a Comissão não tinha sido ouvida. Achou que, 
como estava fazendo ‘um bem’, a gente ia perdoar. É a tal tutela que 
eu falei no início. Acho que foi destinada para a educação. Mas se a 
gente não quisesse aquilo e quisesse outra coisa? Era dinheiro que a 
gente poderia estar usando em outra coisa da educação. Ele deu lá as 
suas informações. Foi basicamente a Base Curricular e Capacitação 
(ENT-S1). 
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Os Municípios conseguiram enfim descentralizar os recursos das políticas comuns. 

Segundo Memória de reunião da Comissão, foram apresentadas quatro propostas para a 

utilização do saldo dos recursos: Apoiar os Municípios na elaboração dos Planos Municipais 

de Educação; Elaboração da Base Curricular Comum para toda a Rede Pública do Estado de 

Pernambuco; Formação de Professores das Escolas do Campo e Formação de Professores 

Alfabetizadores. As duas primeiras ações seriam prioritárias e a realização das outras na 

dependência da sobra de recursos. Para garantir a descentralização dos recursos, a 

UNDIME/PE aprova em Assembléia dos Dirigentes Municipais, uma moção solicitando ao 

governador a aplicação dos recursos em Projetos Comuns. 

 

Os Secretários Municipais de Educação do Estado de Pernambuco, 
reunidos em Encontro Estadual sobre Educação do Campo e Base 
Curricular Comum das Escolas Públicas de Pernambuco, promovido 
pela União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/PE e 
Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco, no dia 5 de 
dezembro de 2003, na cidade do Recife, solicitamos ao Sr. 
Governador do Estado de Pernambuco garantir a aplicação dos 
recursos do Salário-Educação/2003, no montante de R$ 2.849.000,00 
(dois milhões oitocentos e quarenta e nove mil reais), para execução 
dos Projetos Comuns: Planos Municipais, Alfabetização, Educação do 
Campo e Base Curricular e perspectivas do SAEPE (SEDUC/GAM, 
2004). 

 

De fato, podemos considerar a partir da pesquisa documental e da nossa percepção, 

através da análise das falas dos sujeitos, que a UNDIME/PE se constituiu num ator central na 

defesa da descentralização dos recursos e das ações. Nesse sentido, podemos atribuir à 

atuação dessa entidade o repasse de boa parte dos recursos para aplicação em medidas de 

políticas comuns para projetos de melhoria da qualidade educacional da Rede Pública 

Municipal, graças ao espaço fornecido pelo próprio Regime de Colaboração conforme ficou 

acordado e normatizado na legislação. 
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Podemos dizer que a formulação dessa política de financiamento permitiu a 

experiência concreta do Regime de Colaboração, contribuindo para que venha mudar a cultura 

tuteladora e/ou de subordinação do Estado sobre seus Municípios. Entretanto, esse processo 

não se deu de forma linear. As contradições da atuação do Governo Estadual se manifestaram 

no modo como foram repassados os recursos do Salário-Educação (os 60% e os 40%). 

Observamos a presença de dois movimentos; um de descentralização e outro de centralização. 

Esses movimentos ocorreram conforme a atuação das forças municipais, ou seja, o discurso 

dos representantes do Governo Estadual, neste caso, foi sempre favorável à descentralização 

dos recursos da educação. No entanto para que isso se efetivasse foi necessário que as 

representações municipais reivindicassem, pressionassem, caso contrário os recursos 

permaneceriam centralizados. 

 Apesar desse movimento contraditório, podemos ressaltar o desempenho da 

UNDIME/PE, como uma expressão do Poder local, pela tentativa de superação da cultura de 

subordinação, como também a atuação da Secretaria Estadual de Educação, nesse período, 

pela instalação de uma instância apropriada à abertura do diálogo com os Municípios. 

Como já mencionamos, no início deste capítulo, a forma de redistribuição do Salário-

Educação foi modificada em dezembro de 2003. A partir de então a União passou a 

redistribuir os recursos diretamente para os Estado e Municípios, tornando sem efeito a 

medida de política por nós aqui analisada.  

 

4.2 - O Regime de Colaboração e o processo de construção do Currículo Escolar 

 

O processo de elaboração da Base Curricular para a Rede Pública de Educação Básica 

em Pernambuco, constituiu a segunda medida de política educacional analisada neste estudo, 

tendo como foco a apreensão do desenvolvimento do Regime de Colaboração entre os 

Sistemas de Ensino na construção dessa medida.  
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Reportando-nos à seção anterior, vimos que a reconstrução do processo mostrou que a 

primeira ação realizada pela Secretaria Estadual de Educação, utilizando os recursos 

financeiros oriundos da parte destinada às políticas comuns, foi o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica em Pernambuco (SAEPE). Identificamos também que essa decisão não 

passou pela aprovação da Câmara Temática da Colaboração, causando constrangimento aos 

representantes dos Municípios. Verificamos, ainda, que existiram outras razões para a reação 

negativa dos Dirigentes Municipais de Educação. Ao tomar conhecimento da proposta do 

SAEPE, a UNDIME/PE não aceitou fazer uma avaliação nas bases que o Estado propunha. O 

fato de ter sido uma decisão unilateral, por parte do Estado, desrespeitando o Regime de 

Colaboração já posto em prática e consolidado em norma legal, fez com que a UNDIME/PE 

decidisse pela não participação no SAEPE/2000. No trecho da entrevista que se segue essa 

questão aparece sob a forma de crítica à imposição de um determinado tipo de avaliação. 

 

Na medida em que o SAEPE foi instituído a primeira reação dos 
Municípios foi não entrar, pelo menos acho que dois terços. Qual era a 
nossa grande discussão no início do SAEPE? Vamos ser avaliados em 
que base? Porque currículo cada um tem o seu, ninguém seguia 
currículo nenhum. Esses descritores estão sendo definidos por quem? 
Que descritores são esses? Vão avaliar uma coisa que a gente nunca 
trabalhou em nosso Município? Que cidadão tá se avaliando nessa 
avaliação? (ENT-M2). 

 

Demonstrando a complexidade da implementação do Regime de Colaboração, a 

Secretaria Estadual de Educação desconheceu a recusa da UNDIME/PE no processo de 

avaliação. Esse desconhecimento se expressou na articulação direta com os Municípios feita 

pela SEDUC, o que resultou na adesão de 68 municipalidades (36,9% do total de PE) ao 

Sistema de Avaliação proposto pelo Governo do Estado. 

Tal fato indica, mais uma vez, o modo de ação contraditório do Governo do Estado, na 

medida em que se revelou a continuidade da cultura centralizadora e tuteladora do Estado em 
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relação aos Municípios, possivelmente por meio das velhas práticas do “favor”. O contexto 

discursivo abaixo ilustra essa situação, mostrando ainda ingerências na política local pelo 

Banco Mundial, como já demonstraram outros estudos (DE TOMASI; WARDE, 1996; 

ROSAR, 1997). 

 

A nossa resposta foi: nós vamos entrar, mas sob outras bases de uma 
colaboração mais estruturadora. Porque na época era assim: você entra 
no Sistema de Avaliação e o recurso do Banco Mundial que vai entrar, 
vocês participam. Era, um pouco, uma coisa dessa natureza (ENT-
M2). 

 

A prática arraigada do Estado de definir unilateralmente as medidas de política e 

repassar para os Municípios, nesse momento, essa relação de poder de mando, foi posta em 

cheque pela decisão da UNDIME/PE em não participar de uma ação que pretendia atingir 

toda a Rede Pública. Desconsiderar a decisão da UNDIME/PE e articular diretamente com os 

Municípios parece revelar uma fragilidade na relação de poder das duas instituições: SEDUC 

e UNDIME/PE. Nesse momento, sobressai o não atendimento do Governo Estadual aos 

63,0% dos Municípios que não aderiram ao SAEPE e a UNDIME/PE não conseguiu fazer 

valer sua função articuladora para universalizar sua decisão de não participação nessa ação. 

Tudo isso resultou na inconsistência de uma Avaliação que não atingiu todo o Ensino Básico 

de Pernambuco.  

Diferentemente do processo de formulação da política do Salário-Educação, 

percebemos, nesse caso, que a diretoria da UNDIME/PE não conseguiu construir a unidade 

dos Dirigentes Municipais de Educação para fazer valer a decisão tomada. Entretanto, essa 

entidade não se fechou às negociações com relação ao SAEPE, nem optou por realizar uma 

avaliação unilateral. Ao contrário, apresentou uma proposta de aperfeiçoamento desse 

sistema, sugerindo a construção de uma Base Curricular Comum que servisse de espelho para 

a elaboração da matriz de avaliação do desempenho dos alunos. Essa proposta foi levada à 
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Comissão para aprovação do financiamento através dos recursos das Ações Conjuntas do 

Salário-Educação. 

Aqui é importante destacarmos que, novamente, é a UNDIME/PE quem vai pressionar 

pela adoção dessa medida, de certo modo, explicitando o novo papel que o Poder local tem 

assumido em certas circunstâncias (BOURDIN, 2001; NOGUEIRA, 2004) 

Destacamos também que em termos pedagógicos a medida proposta pelo Estado 

serviria como reforço às relações verticalizadas. Isso porque se teria uma Matriz Curricular 

Estadual como referencial básico para avaliar as escolas municipais, conforme a percepção de 

um dos atores entrevistados. 

 

A Base Curricular foi uma insistência da UNDIME. [...] a gente puxou 
pela Gerência de Apoio aos Municípios, depois a Secretaria como um 
todo incorporou. Mas eu vejo a Base Curricular como uma idéia mais 
amadurecida de construção de uma avaliação onde as questões dos 
Municípios e do Estado estejam definidas. Eu vou trabalhar com um 
currículo e esse currículo vai ser avaliado. Então nós temos um 
elemento comum que define em que a gente vai ser avaliado. Isso 
deveria ter vindo antes, mas como uma questão de amadurecimento 
está vindo agora. E como a UNDIME foi um dos órgãos que mais 
resistiu à avaliação, por esse princípio ela também veio com uma luta 
e uma pressãozinha para que isso acontecesse (ENT-E1). 

 

Nesse contexto, mais uma vez o papel da UNDIME/PE terá destaque diante da 

complexidade e da dimensão dessa tarefa de elaborar uma Base Curricular para toda a Rede 

Pública de Ensino do Estado21, cujo universo abrange 184 Municípios, 9.008 escolas e 

2.300.000 alunos. A UNDIME/PE propôs a formação de um grupo de trabalho composto por 

gestores das Redes Estadual e Municipais, assessores e técnicos das duas Redes com a 

contribuição de especialistas das diversas áreas do conhecimento e de representantes dos 

movimentos sociais. O grupo teve a responsabilidade de elaborar um documento-base para 

                                                 
21 As informações aqui expostas têm como referência o documento: Projeto: Base Curricular Comum às Redes 

Públicas de Ensino de Pernambuco – Língua Portuguesa e Matemática (SEDUC/PE e UNDIME/PE, 2004). 
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complementação nos debates com outros componentes das Redes, especialmente com os 

professores, em seminários regionais.  

O documento explicita o paradigma fundamental da proposta da Base Curricular, 

com três eixos principais: solidariedade, vínculo social e cidadania, valorizando a 

experiência de pertencimento, bem como deixando clara uma concepção humanista de 

educação: 

A educação não é vista, por exemplo, pelo olhar de uma ciência 
alienada e elitista, nem se pauta unicamente pelo mercado, mas é 
integrada por uma ciência fundada na melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e por concepções comprometidas com a 
dignidade humana, a justiça social, a ética democrática e a 
construção da cidadania (SEDUC/UNDIME/PE, 2004).  

 

 Tendo como diretrizes a identidade, diversidade e autonomia, o documento 

norteador da Base Curricular destaca ainda a orientação por uma “aprendizagem 

cognitiva, crítica, situada e conjunta, mobilizadora de saberes e valores éticos e 

estéticos, lúdicos e ativos, criativos e participativos plurais e socialmente construídos” 

(SEDUC/UNDIME/PE, 2004). Deixa clara, também, a possibilidade de coexistência de 

uma Base Curricular Comum para toda a Rede Pública de Ensino, com uma parte 

diversificada do currículo, esta última destinada a abrigar as especificidades das culturas 

locais. 

Todavia, percebemos que se explicitou, mais uma vez, o espaço contraditório do 

desenvolvimento das medidas de políticas públicas. No interior da Secretaria Estadual de 

Educação a Base Curricular não se reconhecia como um projeto de consenso. Os 

representantes das duas Redes firmaram um pacto através de convênio para repasse dos 

recursos a serem utilizados no pagamento das despesas de elaboração da Base. Contudo, por 

não ser consensual, dois processos caminharam no interior da SEDUC com o mesmo 

objetivo: rever o currículo adotado na Rede de Ensino. Mais uma vez o Regime de 
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Colaboração revelava as tensões e contradições que marcaram seu desenvolvimento nesse 

período. Essa percepção está expressa no trecho do depoimento apresentado abaixo: 

 

No início ainda não existia uma clareza até do próprio Estado do que 
seria essa Base. Pra você ter idéia a gente estava discutindo a Base 
Curricular Comum e dentro da Secretaria estava sendo discutido um 
Referencial totalmente distante da discussão da Base. Era como se 
fosse assim: nós vamos discutir a Base com os Municípios, mas a 
gente vai fazer os nossos Referenciais. Depois nós conseguimos 
costurar isso dentro da Secretaria e isso vai ser um documento só. 
Inclusive até hoje eu acho que a Secretaria tem um respeito maior pela 
questão, pelo Município, mas esse respeito também se dá pelo fato do 
Município se impor esse tempo todo (ENT-E1). 

 

O período de discussão da Base Curricular perpassou as duas gestões de um mesmo 

Governo (Jarbas Vasconcelos). No início da segunda fase, alguns gestores da Secretaria de 

Educação foram mudados e a Secretaria de Educação também reformulou sua estrutura 

administrativa extinguindo a Coordenadoria encarregada do Regime de Colaboração. 

Todavia, por reivindicação dos Municípios, esse órgão foi recriado com a denominação de 

Gerência de Apoio Municipal (GAM).  

Com a nova configuração da Secretaria Estadual, mais uma vez a UNDIME/PE 

articulou para que fosse retomado o Regime de Colaboração, como também para dar 

continuidade ao processo de discussão da Base Curricular com os professores das duas Redes 

de Ensino. 

A idéia era socializar ao máximo o processo, de forma que nas duas Redes de Ensino 

os gestores e os professores tomassem conhecimento e compreendessem a concepção da Base 

que se estava querendo formular, e a partir daí retomar as negociações para participação da 

Rede Municipal numa nova versão do SAEPE.  

Percebemos nas falas dos entrevistados que nesse processo foi dada uma importância 

maior às práticas avaliatórias, prioridade que se coadunava com a Política Nacional de 
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Educação naquele período e com as orientações advindas do Banco Mundial (SOUZA, 2003). 

Na percepção de um dos atores, essa direção é claramente explicitada, sem deixar de 

expressar a importância dos conteúdos para todo o processo. 

 

A Base Comum que foi discutida foi uma Base pra sustentar o Sistema 
de Avaliação, né? Agora o que ocorre é que toda a Base Comum tem 
que levar em consideração especificidades municipais e a autonomia 
da escola. Essa discussão tem que ter para poder evitar uma 
padronização. Então, essa Base é uma Base que permite adequações 
municipais e adequações no próprio âmbito da escola. Procurou-se 
fazer um Banco de Itens que todos os municípios, todas as escolas 
tivessem conhecimento que aqueles itens seriam avaliados, ou seja, 
que para isso aquela competência, aquele desempenho dos meninos 
seriam cobrados e automaticamente a escola devia se organizar para 
oferecer. Foi muito mais nesse sentido de que definir um programa de 
ensino pra todo mundo (ENT-E3) 

 

Verificamos, através dos discursos, que o Regime de Colaboração foi retomado 

novamente com o empenho da UNDIME/PE. Entretanto, parece também ter sido importante, 

nesse momento, o fato de que entre os novos gestores da Secretaria Estadual de Educação se 

encontra uma pessoa com experiência municipal e que já havia participado da diretoria da 

UNDIME/PE. Nesse caso, constatamos avanços nas relações entre as Redes de Ensino no 

processo de construção da Base Curricular, mesmo existindo um cuidado na preservação dos 

espaços da autonomia. Tais avanços mostram a importância da trajetória dos decisores na 

condução das práticas. O fato de esse gestor conhecer a realidade municipal e compreender a 

importância do Regime de Colaboração, trouxe uma outra dimensão para a relação Estado e 

Municípios. 

 

Eu acho que a relação hoje com a UMDIME/PE é mais de igual. Tem 
uma equipe maior olhando assim, isso foi crescendo dentro da 
Secretaria. [...] Acho que a gente tá conseguindo construir esse 
documento. Hoje não se está medindo forças mais. Agora, existe 
medição de força de uma parte e existe da outra; muitas vezes o 
Município também fica desconfiado: Ah! a esmola é demais, o santo 
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desconfia! Então esse jeito de ficar o tempo todo vigilante é comum 
no Sistema. Ainda que a gente não tenha maturidade de um Regime de 
Colaboração totalmente consagrado, porque a gente não tem ainda no 
Brasil, mas eu acho que a gente já avançou muito. Muitas vezes a 
UNDIME fica: He! Cuidado no meu espaço! O Estado: meu espaço! 
Mas eu acho que hoje se discute como entes, com muito mais 
igualdade do que antes (ENT-E1). 

 

 Um outro elemento considerado pelo representante da CNTE, como um avanço nas 

relações institucionais, é o fato de que os representantes das instituições estão conseguindo 

sobrepor os interesses da população aos interesses partidários. Cita como exemplo a 

configuração político-partidária dos que subjazem as ações dos representantes das três esferas 

federativas nesse momento.  

Quem preside a UNDIME/PE hoje é uma Secretária de Educação do 
PT. Ela tem se desdobrado em discutir com o Secretário de Educação 
do Estado, que é da base do Governo, muito pró-PFL e que é vice-
presidente do CONSED, que por sua vez tem encontrado espaço 
privilegiado para a discussão no MEC. Os interesses dos grupos 
políticos estão começando a ser mediados pelo interesse institucional, 
que defende o interesse da população. Acho que nesse aspecto o 
Governo Federal tem dado sinalizações concretas. Não tem atendido 
só a pleitos do seu grupo de sustentação política aqui no Estado. Nesse 
aspecto, pelo que foi construído pela UNDIME institucionalmente, 
acho que não há como a gente desconstruir (ENT-S1). 

 

Concordamos com os nossos sujeitos, quando admitem nos diversos momentos de 

construção das duas medidas de política educacional, que os avanços e recuos nas relações 

intergovernamentais para a efetivação do Regime de Colaboração, são frutos de uma cultura 

arraigada de relações verticalizadas ou subordinadas do Estado com os Municípios e vice 

versa. Apreendemos também que outros fatores interferem nas relações interfederativas, entre 

eles destacamos o desconhecimento e/ou a não internalização das mudanças ocorridas nos 

últimos tempos, expressas na legislação, referente à organização político-administrativa das 

instituições, fruto das reformas do Estado. 
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Em síntese, podemos afirmar que as duas medidas aqui analisadas contribuíram para o 

exercício do Regime de Colaboração em Pernambuco, embora dentro de processos que ainda 

têm as marcas da cultura centralizada e das práticas de tutelamento. Mesmo assim, os 

confrontos, os conflitos e as negociações através das quais foram concebidas e implementadas 

as duas medidas, constituíram ricos momentos que contribuíram para o amadurecimento dos 

entes e instituições envolvidas no caminho da afirmação de práticas democráticas.  
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Conforme pudemos observar no decorrer deste estudo, as relações 

intergovernamentais, nomeadas na Constituição Federal como Regime de Colaboração entre 

Sistemas de Ensino autônomos demanda necessariamente na mudança de cultura dos atores, 

na predisposição para o diálogo e negociação, fundados no respeito às autonomias e nas 

competências legais definidas para cada Sistema, referentes ao atendimento educacional da 

população. 

Apresentamos a trajetória percorrida pelo Estado e Municípios, através das entidades 

componentes da Câmara Técnica e Temática de Desenvolvimento da Educação Municipal e 

Estabelecimento do Regime de Colaboração em Pernambuco, no sentido de formular, pactuar 

e compartilhar recursos e medidas de políticas educacionais. Essa trajetória, construída a 

partir das mudanças conjunturais e legais nos cenários global, nacional e local e mais 

especificamente da reforma do Estado brasileiro, nos permitiu vislumbrar as relações 

intergovernamentais no contexto da descentralização político-administrativa da gestão 

educacional. Nesse aspecto apontamos como avanço a política de descentralização do Salário-

Educação em Pernambuco, no período analisado, destacando-se o repasse automático como 

um fator importante para que os recursos chegassem aos Municípios, isentos das injunções 

político-partidárias. Outro aspecto destacado foram as negociações referentes à 

municipalização do Ensino Fundamental realizadas sob a liderança da UNDIME/PE, 

resultando em modificações na organização da Rede Pública de Ensino. 
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A análise da organização das Redes de Ensino através da evolução histórica da 

matrícula da Educação Básica, sob o prisma das competências estabelecidas nos marcos legais 

possibilitou-nos observar o comportamento dos Sistemas diante da política de 

descentralização posta em prática nos últimos dez anos. Os dados estatísticos dessa análise 

permitiram, também, a constatação dos resultados da política de municipalização 

empreendida pelo Governo do Estado, tanto referente à Educação Infantil como ao Ensino 

Fundamental.  

A reconstrução do processo vivenciado pela Câmara Temática da Colaboração 

permite-nos afirmar que existem avanços perceptíveis na prática do Regime de Colaboração 

no período estudado. Diante dos dados coletados, podemos assinalar que o Regime de 

Colaboração se constitui num instrumento auxiliar para fazer valer o Federalismo 

colaborativo delineado na Constituição de 1988, entretanto sua vivência é permeada de 

tensões e de conflitos. Dessa forma, trilhando por caminhos tempestivos, os dois entes 

federados (Estado e Municípios) construíram, de forma pactuada, algumas medidas de 

políticas educacionais que, na percepção dos nossos sujeitos, tiveram impacto na gestão da 

educação em Pernambuco.  

Ficou clara a existência de dois movimentos em direção à efetivação do Regime de 

Colaboração. O primeiro seria estilo dos gestores do Sistema Estadual, no período estudado, 

em prol da colaboração recíproca, no sentido de acomodar as forças internas e as forças 

municipais interessadas em estabelecer as negociações das políticas. O segundo foi o 

protagonismo da UNDIME/PE na liderança das ações conjuntas propiciando a 

descentralização. 

Foi evidenciado no estudo, que a atuação da UNDIME/PE na Câmara Temática, 

liderando as ações da colaboração recíproca, resultou no fortalecimento da entidade perante a 

AMUPE e reforçou a autonomia dos Dirigentes Municipais de Educação no espaço local, uma 
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vez que os recursos descentralizados, em virtude das ações negociadas, reforçaram os cofres 

municipais e ampliaram a capacidade técnica/pedagógica das equipes locais. 

Um aspecto importante destacado no estudo, refere-se à consideração dispensada por 

todos os atores com relação à construção, ao respeito e ao fortalecimento da autonomia 

municipal, como condição para o exercício do Regime de Colaboração, em contraposição à 

cultura de dependência e de tutelamento que permeia historicamente as relações federativas.  

Por um lado, verificamos, por parte do Estado, um discurso de descentralização e 

respeito à autonomia municipal mesclado por uma prática que evidencia indicativos de 

retorno à centralização. Por outro lado, os Municípios buscam a afirmação da autonomia 

conquistada nos marcos legais, entretanto ainda tateando no reconhecimento da amplitude e 

dos limites dessa dimensão.  

Nesse sentido, encontramos alguns fatores que podem facilitar essa relação. Entre eles, 

a existência na Secretaria Estadual de Educação de equipes com experiência em gestão 

municipal tem facilitado o Regime de Colaboração. Um dos nossos sujeitos apontou o fato de 

Pernambuco ser berço de instituições representativas da gestão municipal, como a UNDIME e 

o COSEMS, caracterizando uma tendência para as articulações interfederativas e justificando 

a liderança das forças municipais no desencadeamento do Regime de Colaboração. 

Mesmo com essa tradição de organizar as forças municipais, a grande maioria dos 

Municípios não aprovou, ainda, suas leis instituindo os Sistemas de Ensino. Continuam 

dependentes do Estado para normatização de suas Redes, dificultando assim a concreticidade 

do Regime de Colaboração de forma horizontal. A instituição dos Sistemas autônomos é a 

nosso ver a forma que mais se aproxima do modelo de Federalismo Cooperativo adotado pelo 

Brasil. No entanto, a ambigüidade dos textos legais, abrindo opção para a integração, parece 

atender às forças que almejam o Sistema Único e às que defendem a autonomia política dos 

três entes federativos. 
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Apontamos, ainda, a Base Curricular Comum, como uma medida importante não só 

para o estabelecimento do Regime de Colaboração na formulação da medida, mas, sobretudo, 

pelo fato de se ter uma proposta curricular, elaborada de forma coletiva e dialogada com 

representantes das duas Redes de Ensino. Desse modo, Pernambuco passa a ser o primeiro 

Estado do Brasil a constituir um referencial curricular para toda a Rede Pública de Ensino. 

A pesquisa evidenciou a importância da Câmara Temática, na Secretaria Estadual de 

Educação, como um espaço peculiar para os movimentos de negociações das medidas de 

políticas analisadas neste estudo, como também para a discussão e pactuação dos critérios 

para municipalização/estadualização de escolas, de matrículas e cedência de professores entre 

as Redes Públicas de Ensino. Mesmo que o entrevistado, vinculado na época ao SINTEPE, 

tenha percebido a criação da Câmara como uma estratégia para acalmar os professores na 

resistência contra o processo de municipalização, não deixou de ressaltar a importância dessa 

instância para o avanço das relações intergovernamentais em Pernambuco. Essa instância foi 

legalizada no período de 1999 a 2003 como o espaço oficial para o Regime de Colaboração. 

Nosso olhar sobre a efetividade do Regime de Colaboração indicou alguns limites e 

possibilidades no estabelecimento das relações entre as esferas governamentais. Colocamos 

como limites, em primeiro lugar, a não regulamentação do Regime de Colaboração pelo 

Governo Federal, que poderia definir regras claras para o compartilhamento das 

responsabilidades e recursos financeiros da educação. A não existência dessas regras implica 

que a efetivação do Regime de Colaboração fica na dependência da proposta de Governo ou 

das pressões das instituições representativas dos entes federados. A ausência da União no 

desempenho do seu papel de articulação e coordenação das políticas nacionais se apresenta 

como um aspecto limitador no avanço no Regime de Colaboração. 

Outra dificuldade seria a superação das barreiras referentes à cultura do autoritarismo, 

tutelamento, submissão, dependência nas relações entre os Governos, como percebemos nos 
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discursos expressos nos textos e nas falas dos entrevistados. De fato, nesse sentido, 

percebemos também que a esfera municipal, pela sua juventude, como ente federado, 

demanda apoio na gestão educacional para a construção da autonomia, mas esse apoio, 

segundo os sujeitos, não pode ser traduzido como tutelamento. 

Como possibilidades sugerimos a construção de uma agenda da colaboração 

recíproca Estado e Municípios, com o objetivo de estabelecer pactos estratégicos para 

enfrentar os graves problemas educacionais do Estado de Pernambuco, como o analfabetismo, 

o compartilhamento das responsabilidades, o atendimento da Educação Infantil, ampliação do 

Ensino Médio, entre outros. 

O Regime de Colaboração supõe ainda co-responsabilidade, co-ordenação e 

interdependência entre os entes federativos, com vistas a assegurar a distribuição proporcional 

das responsabilidades educacionais de acordo com a população a ser atendida e os recursos 

financeiros disponíveis em cada uma das esferas do Poder Público, conforme indica a 

legislação (inc. II, art. 10 da LDBEN). 

Diante dos achados dessa pesquisa, nos permitimos questionar sobre quais as razões 

que teriam os Municípios pernambucanos para não assumir a autonomia plena na organização 

dos seus Sistemas, após quase vinte anos da conquista legal. Na nossa visão, esse é um campo 

de estudo, cujo aprofundamento poderia vislumbrar a formulação de políticas de apoio ao 

fortalecimento dos Municípios em Regime de Colaboração com o Estado e a União.  

Seria interessante, também, realizar uma investigação objetivando identificar, nos 

Municípios que aprovaram leis instituindo seus Sistemas de Ensino, as diferenciações 

referentes ao percurso de atendimento das etapas educacionais de responsabilidade municipal 

e ao nível de autonomia efetivamente assumido para implementação de políticas próprias na 

gestão educacional, dos demais Municípios que continuam subsistemas do Estado. 
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Finalizando, ressaltamos que o estágio de desenvolvimento do Regime de Colaboração 

entre os Sistemas de Ensino poderá ser considerado como um indicador de avaliação da 

política educacional dos Governos Municipais, Estaduais e Federal. Essa temática é uma linha 

de estudo, cujas possibilidades se abrem para um aprofundamento como contribuição para 

aperfeiçoar as políticas de compartilhamento das tarefas educacionais entre as esferas 

federativas.  

Dessa forma, confirmamos nossa hipótese de que o exercício do Regime de 

Colaboração entre o Estado e os Municípios tem contribuído para a formulação e 

implementação de políticas educacionais para a Rede Pública de Ensino em Pernambuco e 

para o fortalecimento da autonomia municipal. Embora insuficiente, está atingindo a forma 

possível diante do estágio de democratização das instituições governamentais e entidades 

representativas no campo da educação. 

Concluindo, apoiamos a recomendação de Cury (2006) para quem o novo Congresso 

Nacional ao comemorar os 20 anos da Constituição deveria aprovar uma lei complementar 

que defina os caminhos efetivos do Regime de Colaboração no Brasil. 
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Anexo 1 
 

 
ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 
 
 
Autonomia dos entes federados 
 

1. No campo educacional, os Municípios pernambucanos têm conseguido vivenciar a 
autonomia conquistada na Constituição de 1988? 
Sim... Como?... Exemplos 
Não... Por quê? 

 
2. Os gestores (secretários/prefeitos) têm conhecimento de que nas competências 

definidas nos marcos legais, os Municípios são autônomos para implementar as 
políticas educacionais? 

 
3. Em sua opinião, a União e o Estado têm cooperado para uma maior autonomia dos 

Municípios? 
 
Colaboração Estado / Município 

 
4. O desenvolvimento do Regime de Colaboração em Pernambuco tem contribuído para 

a efetivação das políticas municipais de educação? 
Sim... Como?... Exemplos 
Não... Por quê? 
 

Câmara / Comissão de Colaboração 
 

5. O seu segmento participou da Câmara/Comissão do Regime de Colaboração? 
Sim... Como se deu essa participação? 
Não... Por quê? 

 
6. Você sabe quais foram as políticas foram discutidas/aprovadas na Câmara/Comissão 

de Colaboração? 
 
 
Políticas educacionais 

 – Redistribuição de Quota Estadual do Salário-Educação 1999–2003 
 

7. Você participou da discussão, na Câmara, sobre o projeto de lei enviado à Assembléia 
Legislativa que definiu a política de redistribuição da Quota Estadual do Salário-
Educação em 1999? 

 
Sim... Como representou seu segmento na construção dessa política? 
Não... Por quê? 
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8. Qual a sua avaliação com relação aos percentuais definidos, ou seja, 50% para a Rede 
Estadual, 30% repasse direto para os Municípios conforme a matrícula do Ensino 
Fundamental e 20% para políticas comuns? 

 
9. Você tem conhecimento se houve reação ou resistência de algum segmento 

representado na Câmara com relação à proposta de redistribuição? 
 

10. Na fase de aprovação na Assembléia Legislativa, houve alguma mudança na proposta 
enviada pela Câmara? 

 
11. Na sua opinião qual a repercussão da aprovação dessa lei para os Municípios? 

 
12. A lei aprovada, que recebeu o nº 11.708, de 03/12/1999, estabeleceu que seria criada 

uma Comissão para definir a utilização dos 20% dos recursos. A Comissão cumpriu 
esse papel? 
Sim... Como? 
Não... Por quê? 

 
13. Você sabe em que ações  foram utilizados os 20%? 

 
Base Curricular Comum para a Rede Pública de Educação Básica em Pernambuco 

 
14. Como surgiu a idéia de construir uma Base Curricular Comum para a Rede Pública de 

Educação Básica em Pernambuco? 
 

15.  Os Municípios tradicionalmente adotaram um currículo formatado pelo Sistema 
Estadual. O estágio atual do desenvolvimento do Regime de Colaboração contribui 
para a construção dessa política, envolvendo os dois sistemas, e respeitando as 
autonomias? 
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