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O que está na Constituição 

O Brasil é uma República Federativa formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, com 
autonomia dos entes membros da União e o resguardo de 
competências que lhes são próprias.  
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O que está na Constituição 

• Ao definir o país como uma República Federativa, a Constituição 
estabelece o princípio da cooperação entre os entes federativos e do 
Regime de Colaboração entre os sistemas de ensino. 

 

• A cooperação supõe o entendimento entre os entes federativos;  

 

• a colaboração exige a harmonia entre os sistemas e admite novas 
arenas de participação advindas da sociedade civil. 
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Pacto Federativo 

A Federação brasileira se organiza, assim, pela união indissolúvel entre 
União, estados, DF e municípios, todos dotados de autonomia e 
capacidade de auto-organização.  

 

OBrasil é o único País que reconhece os municípios como unidades 
federativas. Isso quer dizer que o município tem autonomia 
administrativa e financeira. 
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Pacto Federativo 

Não existe hierarquia entre os entes federativos, o que torna as 
relações entre governos mais complexas, pois exige coordenação das 
políticas executadas pelos diversos agentes públicos.  

 

A integração dos mais de 5.556 municípios, 26 estados, o DF e a União 
nas suas diversas ações necessita cada vez mais diálogo e participação 
da sociedade. 
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SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

A institucionalização do regime de colaboração entre União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, no contexto da estrutura federativa 
brasileira, em que convivem sistemas educacionais autônomos é 
possibilitada por um Sistema Nacional de Educação, no qual cada ente 
federativo, com suas peculiares competências, é chamado a colaborar 
para transformar a Educação Básica em um sistema orgânico, 
sequencial e articulado. 
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SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

• O que caracteriza um sistema é a atividade intencional e 
organicamente concebida, que se justifica pela realização de 
atividades voltadas para as mesmas finalidades ou para a 
concretização dos mesmos objetivos.  

 

• O regime de colaboração entre os entes federados pressupõe o 
estabelecimento de regras de equivalência entre as funções 
distributiva, supletiva, normativa, de supervisão e avaliação da 
educação nacional, respeitada a autonomia dos sistemas e 
valorizadas as diferenças regionais. 
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O Pacto Federativo e a Educação Pública 

Na política educacional o país registrou, nos últimos anos, significativa 

ampliação do acesso e melhoria na qualidade do serviço público 

ofertado, resultantes das alterações legais, de novos marcos no 

financiamento, qualificação da gestão e do compromisso social de 

expressiva parcela da sociedade.  
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O Pacto Federativo e a Educação Pública 

Ainda existem fragilidades importantes a serem ainda superadas, em 

decorrência de limites dos padrões nacionalmente pactuados e das 

lacunas nas normas de cooperação federativa para o exercício das 

competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
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O Pacto Federativo e a Educação Pública 

Aliadas a estes fatores apresentam-se como pano de fundo as 

históricas desigualdades econômicas e sociais no Brasil, que 

potencializam a complexidade e as tensões próprias do contexto 

federativo e que dificultam a organização da educação brasileira com 

formas de colaboração capazes de efetivamente garantir o direito 

constitucional.  

Descontinuidade de ações, fragmentação de programas, falta de 

articulação entre órgãos gestores e carência de recursos são situações 

especialmente visíveis. 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 
As bases que dão sustentação ao projeto nacional de educação responsabilizam o poder público, a família, a 
sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de: 

• I - igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola;  

• II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;  

• III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

• IV - respeito à liberdade e aos direitos;  

• V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

• VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

• VII - valorização do profissional da educação escolar;  

• VIII - gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de 
ensino;  

• IX - garantia de padrão de qualidade;  

• X - valorização da experiência extraescolar;  

• XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.  
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A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, 
dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à 
ordem democrática, considerando as condições de escolaridade dos 
estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, a 
promoção de práticas educativas formais e não-formais. 
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A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização do percurso formativo, aberto e contextualizado, deve ser construída em 
função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos 
estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios, previstos 
na legislação e nas normas educacionais, mas outros, também, de modo flexível e variável, 
conforme cada projeto escolar, e assegurando: 

 

I - concepção e organização do espaço curricular e físico que se imbriquem e alarguem, 
incluindo espaços, ambientes e equipamentos que não apenas as salas de aula da escola, 
mas, igualmente, os espaços de outras escolas e os socioculturais e esportivo-recreativos 
do entorno, da cidade e mesmo da região; 

 

II - ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares que pressuponham 
profissionais da educação dispostos a inventar e construir a escola de qualidade social, com 
responsabilidade compartilhada com as demais autoridades que respondem pela gestão 
dos órgãos do poder público, na busca de parcerias possíveis e necessárias, até porque 
educar é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade; 
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A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

III - escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou 
transdisciplinar pela escola, que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto estabelecido 
entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando a organização da 
matriz curricular, a definição de eixos temáticos e a constituição de redes de aprendizagem; 

 

IV - compreensão da matriz curricular entendida como propulsora de movimento, dinamismo curricular 
e educacional, de tal modo que os diferentes campos do conhecimento possam se coadunar com o 
conjunto de atividades educativas;  

 

V - organização da matriz curricular entendida como alternativa operacional que embase a gestão do 
currículo escolar e represente subsídio para a gestão da escola (na organização do tempo e do espaço 
curricular, distribuição e controle do tempo dos trabalhos docentes), passo para uma gestão centrada na 
abordagem interdisciplinar, organizada por eixos temáticos, mediante interlocução entre os diferentes 
campos do conhecimento; 

Ministério da Educação 



A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

VI - entendimento de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando 
a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual se constroem objetos de estudo, 
propiciando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o 
isolamento das pessoas e a compartimentalização de conteúdos rígidos;  

VII - estímulo à criação de métodos didático-pedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos de 
informação e comunicação, a serem inseridos no cotidiano escolar, a fim de superar a distância entre 
estudantes que aprendem a receber informação com rapidez utilizando a linguagem digital e professores 
que dela ainda não se apropriaram; 

VIII - constituição de rede de aprendizagem, entendida como um conjunto de ações didático-
pedagógicas, com foco na aprendizagem e no gosto de aprender, subsidiada pela consciência de que o 
processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio de práticas e recursos 
diversos; 

IX - adoção de rede de aprendizagem, também, como ferramenta didático-pedagógica relevante nos 
programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação, sendo que esta opção requer 
planejamento sistemático integrado estabelecido entre sistemas educativos ou conjunto de unidades 
escolares;  
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A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o 
trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos temáticos são 
integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a 
estarem presentes em todas elas.  

• A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas 
complementam-se, rejeitando a concepção de conhecimento que 
toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. 

• A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica, e a 
interdisciplinaridade, à abordagem epistemológica dos objetos de 
conhecimento.  
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FORMAÇÃO BÁSICA COMUM E PARTE DIVERSIFICADA 

• A base nacional comum na Educação Básica constitui-se de conhecimentos, saberes e valores 
produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras 
do conhecimento científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das 
linguagens; nas atividades desportivas e corporais; na produção artística; nas formas diversas de 
exercício da cidadania; e nos movimentos sociais.  

Integram a base nacional comum nacional: 

a) a Língua Portuguesa;  

b) a Matemática;  

c) o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, 
incluindo-se o estudo da História e das Culturas Afro-Brasileira e Indígena,  

d) a Arte, em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música;  

e) a Educação Física;  

f) o Ensino Religioso. 

Tais componentes curriculares são organizados pelos sistemas educativos, em forma de áreas de 
conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, preservando-se a especificidade dos diferentes campos 
do conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da 
cidadania, em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão.  
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FORMAÇÃO BÁSICA COMUM E PARTE DIVERSIFICADA 

• A base nacional comum e a parte diversificada devem ser 
organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias 
de informação e comunicação perpassem transversalmente a 
proposta curricular, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 
imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos. 

 

• A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional 
comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar, 
perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, independentemente do ciclo 
da vida no qual os sujeitos tenham acesso à escola.  
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O Plano Nacional de Educação 

• O Plano Nacional de Educação (PNE) tem características que o tornam 
diferente dos planos anteriores.  

• Uma das diferenças é que esse PNE é decenal por força 
constitucional, o que significa que ultrapassa governos.  

• Além disso, tem vinculação de recursos para o seu financiamento, 
com prevalência sobre os Planos Plurianuais (PPAs) e, também por 
força de lei, cumpre a função de articular o Sistema Nacional de 
Educação em regime de colaboração.  

• Artigo VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica 
do País. 
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Diretrizes do Plano Nacional de Educação 

• Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios criarão mecanismos para 
o acompanhamento local da consecução das metas deste PNE.  

 

• Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação 
escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias 
que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada 
comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade.  

 

• Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios. 

  

• O fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e respectivos Municípios incluirá a 
instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada Estado.  

 

• O fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-se-á, inclusive, mediante a 
adoção de arranjos de desenvolvimento da educação.  

Ministério da Educação 



Plano Nacional de Educação 

• Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes 
planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as 
diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da 
publicação desta Lei.  

 

 

• Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que:  

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, 
particularmente as culturais;  

II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural;  

III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, 
assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades; 

 IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais.  
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                                                      Obrigada! 
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