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RESUMO  

Esta comunicação tem por objetivo analisar o processo de construção do regime de 

colaboração no Brasil instituído pelo artigo 23 da Constituição Federal de 1988. 

Utilizamos como procedimento metodológico levantamento bibliográfico no Banco de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) no período 2000 a 2011. A análise realizada demonstrou que em uma mesma 

política governamental coexistem fatores que favorecem e dificultam a construção do 

regime de colaboração, caracterizando, assim, uma dinâmica contraditória. 

 

Palavras - chave: Política educacional; Regime de Colaboração; Região Metropolitana 

de Campinas.  
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Introdução 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, 

estabeleceu o regime de colaboração entre as esferas do poder municipal, estadual e 

federal no atendimento à educação, responsabilizando, mutuamente, os entes federados 

na garantia deste direito aos cidadãos. 

Em consonância com a Lei Maior, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, possibilitou aos entes 

federados, ou seja, à União, ao Distrito Federal, aos 26 Estados e aos 5.565 Municípios
1
, 

que criassem seus respectivos sistemas de ensino, deixando para uma regulamentação 

posterior as normas para o disciplinamento do regime de colaboração. 

A falta de regulamentação do regime de colaboração mostrou-se tema recorrente 

no debate sobre os processos de descentralização da educação nacional. Muitas foram as 

tentativas de aprovação de projetos de leis que orientassem o regime de colaboração na 

área da educação, porém sem sucesso (ARAÚJO, 2010). 

Esta comunicação tem por objetivo analisar a produção acadêmica referente ao 

regime de colaboração no Brasil, como base no Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), buscando 

responder a questão: quais os fatores apontados pelos trabalhos que favorecem ou 

dificultam a construção do regime de colaboração na área da educação, tendo como foco 

a Região Metropolitana de Campinas (RMC), São Paulo, Brasil
2
. 

O levantamento bibliográfico teve como propósito possibilitar uma visão 

abrangente da produção científica relacionada ao tema regime de colaboração, no 

período compreendido entre o ano de 2000, quando da criação da Região Metropolitana 

de Campinas e o ano de 2011, último ano disponibilizado pelo Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES em maio de 2013, quando encerramos a coleta de informações. 

                                                             
1 Municípios brasileiros criados e instalados até 1º de agosto de 2010 de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default_sinopse.shtm> Acesso em 

12/07/2011). 
2 O texto é desdobramento da pesquisa “Políticas Educacionais na Região Metropolitana de Campinas: 

regime de colaboração”, desenvolvida pelo Laboratório de Gestão Educacional (LAGE) da Faculdade de 
Educação/UNICAMP, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), no período de outubro de 2012 a outubro de 2014, coordenada pelo professor doutor Pedro 

Ganzeli. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default_sinopse.shtm
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Optamos em delimitar a busca nas teses (DOUTORADO), considerando este 

nível de produção mais completo, ao incorporar análises fundamentadas sobre os temas 

propostos. 

Utilizamos como descritores para a busca as seguintes palavras-chave: política 

educacional, regime de colaboração, plano de educação, Região Metropolitana de 

Campinas e federalismo, chegando à ocorrência de 2.307 (duas mil, trezentas e sete) 

teses que atenderam ao conjunto de palavras-chave. 

Uma primeira observação sobre o processo de busca relaciona-se à dispersão 

temática das ocorrências, de forma mais frequente na palavra-chave federalismo, com 

trabalhos nas áreas da saúde, direito, ciências sociais, entre outras que, apesar de 

tratarem de temas relacionados às palavras-chave, pouca relação tinham com a 

discussão sobre o regime de colaboração. Mesmo na área da educação, encontramos 

trabalhos relacionados às subáreas como didática, psicologia da educação, história da 

educação, entre outras que também tratavam a temática de forma superficial. Para 

favorecer o processo de busca, elaboramos a palavra-chave composta: federalismo 

educação. 

Com a leitura dos títulos e resumos chegamos à seleção de 154 (cento e 

cinquenta e quatro) teses. Nova análise foi realizada com a releitura dos resumos e 

discussão em grupo, com destaque para aquelas que apresentaram dúvidas de sua 

relação com o tema da pesquisa. Este refinamento gerou uma lista de 34 (trinta e quatro) 

teses para a análise do texto integral pelos pesquisadores.  

A captura do texto integral apresentou várias dificuldades, tais como: 

impedimentos relacionados ao empréstimo do texto impresso, com a exigência de 

financiamento de cópias ou a não disponibilização do trabalho para retirada. Na busca 

eletrônica também surgiram problemas em relação à não disponibilização da tese para 

consulta ou problemas de erro ao tentar realizar o download do texto integral. Optamos 

por realizar o estudo das teses que foram disponibilizadas na forma digital pelo site da 

Biblioteca Depositária, totalizando 16 (dezesseis) teses. 

Após o estudo avaliamos que duas teses possuíam pouca relação com o tema 

regime de colaboração, sendo descartadas, assim reunimos 14 (quatorze) teses como 

foco de estudo. 
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As teses analisadas foram produzidas nas seguintes instituições: cinco na 

Universidade Estadual de Campinas; duas na Universidade de São Paulo; duas na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; duas na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, uma na Universidade Federal de Pernambuco; uma na Universidade de 

Brasília; e uma na Universidade Federal Fluminense. As teses selecionadas foram 

defendidas nas áreas de conhecimento: nove em Educação, três em Ciências 

Econômicas e duas em Ciências Sociais, revelando que a temática tem sido abordada 

por diferentes frentes. 

Entendemos que a diversidade das instituições representadas pela amostra de 

teses, incorporou ao estudo a produção acadêmica e perspectivas teóricas dos diferentes 

centros de pesquisa, enriquecendo a nossa análise sobre o regime de colaboração. As 

produções cobriram todo o período, excetuando-se apenas os anos de 2002 e 2008, 

quando não houve ocorrência sobre a temática. 

O regime de colaboração teve tratamento diferenciado nas teses, sendo esse 

analisado com maior ou menor profundidade, conforme os objetivos de cada trabalho. 

Assim, resgatamos em cada tese, o debate proposto acerca do regime de colaboração, 

analisando as semelhanças e diferenças entre as abordagens. 

Nessa comunicação analisaremos de forma abrangente quatro temáticas 

extraídas do estudo realizado: a influência da dinâmica do federalismo brasileiro na 

construção do regime de colaboração na área da educação; a organização político-

administrativa das regiões metropolitanas e sua relação com as políticas 

intergorvernamentais; a constituição de fundos financeiros para a educação e o regime 

de colaboração e finalizaremos com a discussão sobre a influência dos programas do 

governo federal, no período recente, nos governos subnacionais. 

 

O Federalismo Brasileiro 

As relações entre os entes federados apresentam-se condicionadas à estrutura 

organizacional criada, e constantemente recriada, pelo federalismo brasileiro. O pacto 

federativo em nosso país se apresenta com uma dinâmica que reafirma a necessidade de 

colaboração entre os entes federados ao mesmo tempo em que promove a concorrência 

entre eles. 
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Essa dinâmica pode ser observada no espaço metropolitano, quando verificamos 

a intenção dos governos membros na produção de políticas colaborativas para a 

resolução de problemas comuns e, ao mesmo tempo, movimentos concorrenciais com 

disputas políticas e econômicas entre os municípios.  

A ausência de regulamentação do artigo 23 da Constituição Federal de 1988 por 

leis complementares foi indicada na maioria das teses como um entrave à existência do 

regime de colaboração, pois dificulta a criação de estruturas governamentais de 

representação dos entes federados, garantindo a institucionalização do pacto federativo. 

Araújo (2005), ao analisar o conceito de federalismo e seu desenvolvimento 

histórico, discute a descentralização da educação básica, tendo como foco as relações 

federativas no país, que limitam a autonomia do município, com forte dependência aos 

demais entes federados. Apresenta os movimentos em defesa da municipalização
3
 do 

ensino, bem como as críticas relacionadas, apontando a ausência de diálogo entre as 

discussões presentes na área da educação com o pensamento político sobre a 

organização do Estado brasileiro. 

A autora afirma que não podemos fazer uma relação direta entre os conceitos de 

federalismo, descentralização e democratização, pois estudos demonstram que nos 

Estados Unidos, o federalismo foi uma estratégia político-administrativa que reduziu o 

poder dos municípios em relação ao poder central. A criação de vilas/municípios pela 

coroa portuguesa teve como objetivo o controle local, favorecendo a administração 

centralizada. A Proclamação da República no Brasil fomentou a regionalização da 

política e a subordinação dos municípios às oligarquias regionais. Os processos de 

descentralização e centralização seguiram um movimento pendular, conforme as 

características políticas do governo central, com períodos ditatoriais e de 

democratização. A defesa da ampliação da autonomia político-administrativa dos 

municípios esteve presente no decorrer da história, principalmente, nos anos que 

antecederam processos de elaboração das novas constituições nacionais 

                                                             
3 

O processo de municipalização do ensino fundamental foi induzido pela Emenda Constitucional nº 

14/96, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização 

do Magistério (FUNDEF), que reuniu em um mesmo fundo no âmbito de cada estado, com a 

subvinculação de recursos dos estados e municípios com a complementação da União, tendo como 

referência o valor/aluno/ano (Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996). No ano de 2006 foi substituído 
pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) criado pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, que passou 

a atender todas as etapas da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). 
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(1932/1946/1988),  períodos marcados pela ambiguidade do federalismo brasileiro, com 

a ausência do caráter igualitário e com a ampliação das disputas regionais. 

O estudo de Gonçalves (2006) ao analisar o federalismo forjado no Brasil 

mostrou como característica o hibridismo, compreendido como a centralização nos 

processos de arrecadação e gestão de recursos financeiros pela União, ao mesmo tempo 

em que esse nível de governo possuía baixa capacidade de coordenação político-

administrativa junto às esferas subnacionais, gerando disjunções federativas no 

atendimento educacional. 

A configuração dos municípios como entes federados pela Constituição de 1988 

ampliou a complexidade do processo federativo. As diferenças na oferta educacional 

observadas entre regiões e localidades no território nacional foram consideradas como 

resultados da dinâmica federativa. O autor analisa de forma crítica o avanço 

significativo da criação de municípios de pequeno porte que não possuem capacidade de 

arrecadação tributária, gerando o efeito “carona”, quando esses dependem de repasses 

financeiros do governo central (GONÇALVES, 2006). 

 

Regiões Metropolitanas 

O atendimento às demandas metropolitanas exige a utilização de diversos 

instrumentos institucionais na produção de políticas com a participação dos entes 

federados. Silva (2007) destaca que nas regiões metropolitanas estão presentes vários 

problemas conjunturais e estruturais tais como: ocupação do solo; aumento da violência 

urbana; transporte; infraestrutura; entre outros, que devem ser tratados, prioritariamente, 

por meio de políticas macroeconômicas. Aponta como uma das alternativas para a 

solução de alguns problemas locais/regionais a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, 

que estabelece normas gerais para que os entes federados contratem consórcios públicos 

para a realização de políticas públicas de interesse comum. Esta lei propicia diversas 

combinações possíveis (municípios-municípios, municípios-municípios-estado, estados-

estados, estados-estados-União, entre outras) para equacionar problemas relacionados à 

gestão de serviços públicos.  

Salienta também que o aspecto mais flagrante da federação brasileira não é a 

cooperação e sim a competição, cujo sinal recente mais evidente foi o acirramento da 
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guerra fiscal
4
 na década de 1990, que explicitou uma disputa ferrenha para implantação 

de novos investimentos entre estados e municípios, e, inclusive, entre municípios de 

uma mesma região metropolitana. 

Segundo Semeghini (2006) os aparatos de gestão das regiões metropolitanas 

continuam distantes do formato que a maioria dos especialistas considerariam o mais 

adequado, sobretudo pela ausência de personalidade própria entre os entes federados, o 

que lhes confere limitada autonomia administrativa e financeira.  

Do ponto de vista estratégico, foram quatro as principais questões que o autor 

levantou. Primeiro, o problema do financiamento, no qual prevalecem critérios 

perversos de distribuição. Segundo, a necessidade de subdivisão administrativa dos 

maiores municípios. Terceiro, a importância da existência de conselhos de 

representantes dos entes federados como o espaço para, democraticamente, estreitarem-

se os laços dos municípios entre si e destes com o governo do estado. Quarto, maior 

protagonismo dos órgãos de gestão no sentido de desenvolver uma efetiva consciência 

metropolitana, por meio da realização de fóruns metropolitanos, trabalho de 

acompanhamento das políticas públicas, entre outras iniciativas. 

O autor destaca que as mudanças financeiras, administrativas e políticas 

propostas não se materializarão sem um forte movimento da opinião pública 

metropolitana. A participação democrática na gestão cotidiana, a ampliação da 

solidariedade social, a consolidação de instituições eficientes e transparentes de 

fiscalização e acompanhamento das políticas públicas também se apresentam 

fundamentais para o ordenamento metropolitano. 

A pesquisa de Bravo (2004) analisou a influência de aspectos sócios, políticos e 

econômicos nas áreas de vizinhança entre municípios da RMC na gestão educacional 

integrada ao processo de metropolização. O estudo demonstrou a necessidade de 

reforma na organização política das regiões administrativa e de governo com a 

institucionalização da região metropolitana, pois, no caso da educação, existem 

municípios que têm que se reportar a diretoria de ensino cuja a sede não pertence a 

RMC. 

                                                             
4
 Incentivos fiscais e/ou de infraestrutura promovidos por governos estaduais e municipais para a 

instalação de empresas em seu território, representando renúncia fiscal e déficit de arrecadação, reduzindo 

a capacidade de investimento pelo poder público.  
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O autor defendeu a necessidade de gestão integrada na educação com a 

elaboração de plano regional, envolvendo município-estado-município e município-

município, de forma a atender as demandas nas áreas de transição no âmbito da região 

metropolitana, tais como calendário, transporte escolar, financiamento, entre outras. 

 

O Financiamento da Educação 

Farenzena (2001) ao analisar as proposições dos diversos textos legais referentes 

às diretrizes do financiamento da educação básica brasileira, explica que o debate sobre 

o regime de colaboração, no período entre 1987 a 1994, permaneceu em torno das 

competências e das formas de colaboração entre as esferas de governo. Entretanto, “o 

regime de colaboração no financiamento permaneceu difuso, e, portanto, remeteu à 

necessidade de que a legislação e o planejamento viessem a regular uma conformação 

mais explícita de seu escopo e operação” (FARENZENA, 2001, p. 231). Essa 

nebulosidade constitucional gerou inúmeras dificuldades na destinação dos recursos 

financeiros na área da educação. 

Com a criação do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização 

do Magistério (FUNDEF) houve a subvinculação orçamentária para a educação, sendo 

incorporado o conceito de valor/aluno/ano para a etapa do ensino fundamental, 

garantindo nova forma de distribuição dos recursos financeiros, em especial, entre os 

entes estadual e municipal. 

Lima (2000) criticou a falta de definição de responsabilidades de estados e 

municípios com o ensino fundamental na Constituição Federal de 1988, no que 

concerne à distribuição igualitária dos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido, o 

FUNDEF favoreceu uma distribuição mais técnica destes recursos, evitando o padrão 

clientelista da gestão da educação, além da criação de mecanismos de controle e 

fiscalização da aplicação dos mesmos. A autora defendeu a importância da participação 

das Secretarias Estaduais de Educação na função de coordenar políticas integradas, 

prestando, inclusive assistência técnica e financeira aos municípios e considerou o 

município como o ente federado que mais teria condições de propor políticas públicas 

voltadas para a sua realidade. 

Para Sampaio (2011) o FUNDEF, ao se limitar ao aspecto financeiro, 

descaracterizou a ideia de regime de colaboração, pois não promoveu a articulação de 
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políticas educacionais entre os entes federados, mas apenas a transferência para as 

esferas subnacionais do atendimento à educação obrigatória.  

A motivação financeira foi apontada pelos estudos como fator predominante 

para a adesão às políticas educacionais emanadas pela esfera federal, prevalecendo 

sobre questões político-pedagógicas. A assunção de tarefas pelos municípios ganhou 

assim um caráter operacional, limitando a sua autonomia e capacidade de produção de 

políticas educacionais. 

Cruz (2009) ao analisar as relações existentes entre o pacto federativo e o 

financiamento da educação básica, no período de 1995 a 2006, verificou a inexistência 

de mecanismos de articulação quanto à divisão das responsabilidades entre os entes 

federados, o que remete à compreensão da ausência de um sistema nacional de educação 

para garantir organicidade à oferta educacional, ou seja, um regime de colaboração 

plenamente instituído. 

A autora discute em que medida a União adotou uma política de financiamento 

da educação básica condizente com a função supletiva e redistributiva prevista na 

Constituição Federal de 1988, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE)
5
, de forma a diminuir as desigualdades regionais. Concluiu que 

persistiram as disparidades no desenvolvimento socioeconômico e os problemas quanto 

ao padrão pouco equitativo do financiamento da educação, resultando em sérias 

desigualdades. Questionou a estratégia adotada nas políticas governamentais quanto aos 

processos de elaboração e avaliação assumidos pela União enquanto se descentralizou a 

sua execução pelas esferas subnacionais, em especial pelos municípios, caracterizando 

assim o “federalismo executivo” (CRUZ, 2009).  

Para Martins (2009), o FUNDEF e, posteriormente, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) constituíram-se em instrumentos capazes de assegurar o regime de 

colaboração entre os entes federados, a equidade na distribuição dos recursos para os 

diferentes sistemas e a autonomia na gestão da educação básica. Segundo o autor, o 

financiamento da educação estruturou-se nos diferentes momentos da história brasileira, 

sob a influência das relações entre o poder central e os poderes regionais e locais. No 

                                                             
5
 Autarquia responsável pela operacionalização dos programas do governo federal para a educação. 
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que se refere ao financiamento por meio do FUNDEF, o mecanismo que expressava este 

compromisso do poder central era a complementação da União, cujo parâmetro se 

estabelecia em função do valor mínimo a ser despendido por aluno/ano. De acordo com 

o autor, “sob uma aparência de política descentralizadora, a adoção do FUNDEF 

somente se viabilizou com alto grau de interferência do poder central” (p. 181). Em 

relação ao FUNDEB, analisa que o mesmo não impediu a criação de novos problemas 

para o financiamento educacional, tais como a aplicação dos recursos indistintamente 

entre as diferentes etapas da educação básica.  

 

Os Programas do Governo Federal 

As reformas do aparelho do Estado nos anos de 1990 transformaram, 

significativamente, os instrumentos institucionais utilizados pela União para a 

implementação de políticas públicas. 

Para Duarte (2003) o regime de colaboração pressupõe um sistema educacional 

plural que reconhece os espaços singulares, demarcado por estruturas de gestão capazes 

de impedir a sua fragmentação. Segundo a autora, a Constituição de 1988 estabeleceu a 

magnitude destes espaços, ao abrigar a autonomia política dos governos locais e, 

simultaneamente, nomear como regime de colaboração, relações intergovernamentais 

próprias de um sistema plural. 

Segundo Vasquez (2010) as reformas institucionais dos anos de 1990 permitiram 

maior controle do governo federal sobre a gestão fiscal dos municípios na execução das 

políticas descentralizadas de educação e saúde. No campo educacional, o autor aponta 

os avanços significativos em relação à ampliação da oferta de matrículas no ensino 

fundamental. Aborda a descentralização da política educacional em uma análise do 

FNDE, além de enfatizar a criação dos fundos de manutenção e desenvolvimento da 

educação, avaliando-os como mecanismos de centralização/descentralização e 

instrumentos de coordenação federativa com capacidade de regulação sobre os 

municípios. 

Andrade (2011) ao analisar o processo de criação e implementação do sistema 

próprio de educação no poder local, verificou que a ausência de regulamentação do 

regime de colaboração foi um fator que dificultou a relação intergovernamental na área. 

Esta lacuna deixou margem para que os acordos de colaboração fossem firmados de 
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forma diferenciada no âmbito de cada estado, como se observou nos casos de 

Pernambuco e Ceará, analisados pelo estudo. O autor ressalta que a ausência de um 

sistema nacional de educação fragilizou a materialização do regime de colaboração, 

com a indefinição do que se fazia imprescindível pactuar entre os sistemas de ensino. 

Foi enfatizado nos estudos a secundarização dos estados no processo de coordenação 

das políticas educacionais, o que descaracteriza o regime de colaboração, não 

favorecendo a integração entre os entes federados. 

A pesquisa de Camini (2009) que teve como foco principal de estudo a relação 

do Ministério da Educação (MEC) com os entes federados por intermédio do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado pelo governo federal em abril de 2007, 

mostrou a fragilização da autonomia dos entes subnacionais com a subordinação e 

dependência do acesso a recursos para o financiamento das ações geradas nesta 

dinâmica. Apesar da defesa, pelo MEC, do protagonismo dos municípios na elaboração 

do Plano de Ações Articuladas (PAR), verificou-se a centralização dos processos de 

elaboração e acompanhamento deste pela esfera federal.  

 

Reflexões Finais 

A análise do conjunto de teses apontou uma dinâmica contraditória em relação 

aos fatores que favorecem ou dificultam a construção do regime de colaboração, pois 

em uma mesma política governamental pode-se verificar ambos os aspectos.  

O movimento contraditório relacionado ao regime de colaboração na área da 

educação pode ser explicitado de diferentes formas: 

 A ausência da regulamentação do regime de colaboração deve ser considerada 

como um impedimento à sua materialização, tornando complexa a relação que se 

estabelece entre os entes federados para a garantia do direito à educação; 

 Os estudos que trataram da RMC mostraram que os problemas presentes, tais 

como aqueles relacionados à saúde, ao transporte, à ocupação do solo, entre 

outros, envolvem dimensões que ultrapassam a esfera municipal, necessitando 

políticas macroeconômicas, exigindo a participação mais incisiva dos governos 

federal e estadual. Neste sentido, a criação de estruturas de gestão metropolitana 

favorece a elaboração de políticas educacionais integradas. 
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 A política de fundos na educação promoveu a integração de parte dos recursos 

destinados à educação básica, porém se limitou ao aspecto contábil, não 

produzindo a integração entre os entes federados no processo de elaboração, 

acompanhamento e avaliação de políticas educacionais. A transferência de 

responsabilidades educacionais para os municípios, sem a necessária integração 

intergovernamental, mostrou-se como uma limitação para o regime de 

colaboração; 

 O estudo constatou a ampliação de políticas educacionais orientadas para a 

integração dos entes federados, ao mesmo tempo em que se verificou a pouca 

participação dos estados e municípios, nos processos de decisão dessas políticas. 

Consideramos o aumento de políticas educacionais que aspiram a 

intergovernabilidade como um fator positivo, ao mesmo tempo, entendemos que 

a falta de envolvimento dos governos subnacionais nos processos de elaboração, 

acompanhamento e avaliação como um fator que dificulta a construção do 

regime de colaboração. 
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