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A definição do regime republicano e da forma de organização federativa para o Estado brasileiro no Texto de 1988 suscita algumas questões relevantes para as políticas educacionais de acesso e de permanência na escola que definem a garantia e a efetividade do direito à educação: em que consiste o regime de colaboração na prestação dos serviços de educação pública? Como o princípio de igualdade de oportunidades, inerente ao direito à educação, se configura, levando em consideração o princípio da autonomia dos entes federados? Quais os impactos do processo de definição do regime de colaboração, a partir de 1996, para as desigualdades regionais na oferta do ensino fundamental? 
O federalismo pode ser definido como uma forma de organização que combina autonomia e interdependência das unidades subnacionais.As variações de contexto histórico nos 16 países Estados Unidos, Canadá, Austrália, Áustria, Suíça, Alemanha, Argentina, Brasil, México, Venezuela, Ioguslávia, União Soviética, Índia, Nigéria, Paquistão e Malásia (cf.Soares, 1998). que adotaram o federalismo concorreram para muitas flexibilizações conceituais, de maneira que é possível identificar três matrizes segundo o nível das relações intergovernamentais entre os entes federados: a)o federalismo dual, modelo original dessa forma de organização elaborada e implementada nos EUA; b) o federalismo centralizado, transformação do modelo dual em que as unidades subnacionais se tornam, praticamente, agentes administrativos do governo central, como no período das medidas de intervenção do New Deal e; c) o federalismo cooperativo, em que as unidades subnacionais e o governo nacional têm ação conjunta e capacidade de autogoverno, como na Alemanha. Estas matrizes guardam aproximações com o federalismo fiscal, na medida em que as relações intergovernamentais são determinadas, em grande parte, pelo modo de distribuição dos recursos e das competências entre os entes federados (Almeida, 1995, Magalhães, 2000).
O pressuposto do federalismo é uma organização territorial e política que vise a garantir a repartição de responsabilidades governamentais, ao mesmo tempo em que esteja assegurada a integridade do Estado nacional frente às inúmeras disputas e desigualdades regionais. É, portanto, uma forma de governo regida pelo princípio da igualdade política de coletividades regionais desiguais (Soares, 1998, Reis, 2000).
As políticas de ampliação do acesso e da permanência, que constituem o direito à educação, num regime federativo, podem refletir um caráter de igualdade ou de desigualdade das coletividades políticas regionais traduzidas como os governos subnacionais, de maneira que um cidadão portador, segundo os preceitos constitucionais, de igual direito à educação, tenha desiguais oportunidades de acesso, de permanência e de padrão de qualidade de ensino. 
A Constituição Federal de 1988 definiu a base do Estado federativo brasileiro a partir de uma matriz cooperativa de repartição de competências, em que coexistem competências privativas, concorrentes e suplementares entre os entes federados, tanto nos aspectos legislativos, quanto nos aspectos administrativos e tributários.
O Texto constitucional aprovado em 1988 inovou ao incluir o município como um terceiro ente federado, caso único nas federações existentes, e ao atribuir-lhe protagonismo na descentralização de competências, principalmente na área social.Se, por um lado, isso significou a possibilidade de ampliação da participação direta do cidadão na administração dos serviços públicos, por outro lado, significou a ampliação das dificuldades na tentativa do estabelecimento do equilíbrio federativo e de medidas de igualdade na prestação dos serviços públicos à população, tendo em vista a heterogeneidade de demandas e de capacidade orçamentária dos 27 estados e dos 5.507 municípios brasileiros.
Quanto à educação, na Constituição Federal aprovada em 1988 a distribuição de competências entre os entes federados combinou as de tipo privativo e concorrente.Contudo, a Carta de 1988 era imprecisa quanto ao regime de colaboração, uma vez que situou o poder público como responsável por assegurar o direito à educação, mas, com uma organização federativa extremamente descentralizada, não definiu quais seriam as competências dos entes federados (Brasil, 1988). A imprecisão do texto constitucional quanto ao regime de colaboração em conjunto com a extrema fragmentação orçamentária da descentralização de perfil municipalista, inviabilizavam as possibilidades de melhoria das políticas de acesso e de permanência na escola mediante a vinculação constitucional de recursos tributários a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, reforçando o princípio da autonomia A autonomia dos entes federados é sempre relativa, visto que não existe nem completa relação de subordinação ao governo central e nem completa autonomia, configurando uma relação de interdependência entre os entes federados. Neste trabalho o “princípio da autonomia” é utilizado para expressar lógica do federalismo fiscal brasileiro de transferir recursos aos governos subnacionais livres de condicionalidades, reforçando a autonomização orçamentária dos mesmos (Prado, 2001). dos entes federados na aplicação desses recursos.
A Emenda Constitucional no14/96 pode ser considerada o primeiro instrumento legal a tentar definir o regime de colaboração entre os entes federados.Todavia mesmo situando o papel suplementar da União, manteve a necessidade de explicitação das diretrizes que permitissem operacionalizar o regime de colaboração entre Estados e Municípios na oferta de ensino fundamental (Brasil, 1996).
 	A Emenda também modificou o Art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias reduzindo a participação da União na aplicação dos recursos vinculados constitucionalmente no ensino fundamental, ao mesmo tempo em que ampliava as responsabilidades das esferas estaduais e municipais com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Enfim, A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional /Lei no 9394/96), também aprovada em 1996, consolidou o processo de definição do regime de colaboração no arranjo federativo esboçado em 1988 (Brasil, 1996).
 A Emenda e a LDB indicavam a possibilidade de superação dos impasses federativos quanto ao regime de colaboração, definindo Estados e Municípios como entes federados responsáveis pela oferta do ensino fundamental, etapa obrigatória de escolarização, e, principalmente, definindo critérios de gasto público com a educação que confrontavam a desorganização administrativa e fiscal do princípio de autonomia dos entes federados, visando soluções mais equânimes na distribuição de recursos e nas atribuições dos entes federados.
Contudo, apesar das expressivas melhorias na situação educacional da população, dado o alcance de taxas de escolarização no ensino fundamental superiores a 95% em todas as regiões brasileiras, permanecem gritantes desigualdades regionais que mitigam o princípio da igualdade de oportunidades educacionais intrínseco ao direito à educação.
As extremas desigualdades nas oportunidades educacionais não constituem novidade, já que foram analisadas em outros trabalhos na área de educação (Guimarães, 1995; Castro 1999, 2000). No entanto, acreditamos ser relevante articular essas análises à organização federativa e ao modelo de descentralização fiscal do país como fatores que vêm contribuindo para a manutenção dessas desigualdades.
Com efeito, a vinculação constitucional de recursos tributários e o FUNDEF integram o conjunto de medidas que definem o regime de colaboração dos entes federados na oferta educacional. A vinculação constitucional de recursos restringe o princípio da autonomia dos entes federados e a subvinculação do FUNDEF representa uma restrição alocativa ainda maior, ao focalizar o gasto de parcela dos recursos vinculados no ensino fundamental. Ocorre que nem a vinculação constitucional de recursos e nem o FUNDEF incidem sobre as desigualdades regionais quanto às oportunidades educacionais, posto que integram o conjunto mais amplo do injusto sistema de partilha tributária do país.
De um lado, os pequenos municípios, em geral, não têm capacidade de arrecadação e dependem das transferências de impostos para custear suas despesas, sendo o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) a principal delas.Ocorre que, para assumir sua função redistributiva, os critérios de rateio do FPM deveriam considerar a capacidade final de gasto dos municípios, resultante da arrecadação própria somada aos os demais fluxos de transferência e não apenas o número de habitantes (Prado, 2001).Dessa forma, a partilha de impostos sem efeito redistribuvo influi na capacidade orçamentária dos municípios e, conseqüentemente, no montante dos recursos vinculados à educação.
De outro lado, a redistribuição de recursos via FUNDEF ocorre nos limites estaduais, incidindo na equalização entre os municípios de um estado, mas não nas disparidades interestaduais ou regionais. Ademais, os reduzidos recursos da complementação federal, a partir da definição do valor aluno-ano desrespeitando os critérios da legislação em vigor, fazem com que essa transferência não tenha efeito redistributivo, mas sim compensatório.Enfim, os critérios de definição do valor aluno-ano seguem uma lógica de rateio que leva em conta as receitas disponíveis divididas pelo total de matrículas, desconsiderando as desigualdades de capacidade orçamentária, de renda per capita,de acesso a bens e serviços das localidades e de qualidade de ensino.
Assim, estamos distantes de assegurar o princípio de igualdade de oportunidades inerente ao direito à educação, tendo em vista a definição de um regime de colaboração que dissocia os mecanismos de partilha dos recursos tributários e as desigualdades de capacidade orçamentária e de acesso a bens e serviços dos governos subnacionais que compõem a heterogênea e descentralizada federação brasileira.
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