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RESUMO 

 

O presente estudo realiza uma análise da atuação dos Conselhos Municipais de 

Controle Social – CACS da principal política de financiamento da educação no 

Brasil: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais do Magistério – FUNDEB. O principal objetivo é 

investigar o grau de contribuição destes colegiados – que contam com a 

representação de diversos segmentos ligados ao ensino e também de seus 

principais beneficiários – para o cumprimento das finalidades do financiamento 

educacional, tendo como referência a administração municipal. São analisadas a 

estrutura organizacional, as regras de funcionamento, os meios de execução do 

controle social e os impactos da atividade do CACS diante do que a legislação 

outorga-lhe como prerrogativas. O campo da pesquisa é a Região Metropolitana de 

Campina Grande, no Estado da Paraíba, e o marco temporal é o período 

compreendido entre os anos de 2010 a 2014. O exame realizado permitiu verificar 

que os Conselhos existem e são relativamente atuantes, mas padecem de 

limitações causadas pela sua dependência junto ao Poder Público, pelos vícios 

persistentes na eleição de seus membros, pela precariedade da formação inicial e 

continuada dos conselheiros e pelo escopo restrito das informações a que, 

obrigatoriamente, têm acesso. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Financiamento da Educação. Poder Local. Controle Social. 
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ABSTRACT 

 

This study conducts an analysis of the performance of the main Municipal Social 

Control Councils (CACS) of education financing policy in Brazil: the Fund for the 

Development of Basic Education and the Magisterium of the Professional Valuation – 

FUNDEB. The main objective is to investigate the degree of contribution of these 

councils - which have representation from various sectors linked to education and 

also its main beneficiaries - for the fulfillment of the purposes of educational funding, 

with reference to the municipal administration. Were analyzed the organizational 

structure, operating rules, the means for the implementation of social control and the 

impact of the Council's activity before the law grants you as prerogatives. The field of 

research is the metropolitan area of Campina Grande, in the state of Paraiba, and 

the timeframe is the period between the years 2010-2014. The examination has 

shown that the Councils exist and are relatively active, but suffer from limitations 

caused by their dependence on the government, the persistent flaws in the election 

of your members, the precariousness of initial and continuing training of counselors 

and the restricted scope of the information must have access. 

 

KEYWORDS: Education Financing. Local power. Social control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O espaço escolar, enquanto meio privilegiado para produção de 

conhecimento, tem por obrigação auxiliar na construção da cidadania e da 

democracia, “contribuindo para formação de indivíduos politizados e assim capazes 

de exercitar seus direitos civis, políticos, econômicos e sociais” (DIAS e ZENAIDE, 

2006, p. 55). 

 Desse modo, a educação vista como direito social, assim como um direito 

fundamental e humano, deve buscar contribuir com a construção de uma sociedade 

na qual vigore uma cultura democrática e participativa, perpassando por práticas 

sociais e trabalhando em prol do coletivo, transformando o ambiente escolar em um 

meio de acesso a cidadania, onde aconteça formação, conscientização e promoção 

de uma cultura de respeito a direitos historicamente consolidados. 

A educação, vista sob este escopo, é uma ferramenta que faz o sujeito evoluir 

individual e coletivamente, e deve, por princípio, permitir a conscientização das 

pessoas para a importância do respeito às diversidades e da tolerância para com o 

próximo, fortalecendo as liberdades fundamentais, direcionando o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e o senso de dignidade, sendo um 

instrumento essencial para formação cidadã. 

 Esse modelo de educação que tem como objetivo emancipar os sujeitos, 

contribuir para construção de personalidades mais sociáveis, resgatando a memória 

histórica e a solidariedade de cada um é perseguido pelo Brasil, que busca equalizar 

o crescimento econômico vivenciado nas últimas décadas à elevação dos seus 

padrões educacionais, de forma que caminhem conjuntamente. 

 Mas, para que essa concepção de educação se desenvolva, é imprescindível 

que os processos formativos incorporem oportunidades de participação cidadã. E, 

por sua vez, a cidadania é um conceito diretamente ligado à democracia que, de 

forma sucinta pode ser conceituada como um regime de governo em que todas as 

importantes decisões políticas estão com o povo, que elege seus representantes por 

meio do voto. Porém, além de assegurar a eleição de representantes, a democracia 

permite a tomada de decisões com a participação direta do povo; e uma destas 

formas que vem ganhando espaço no Brasil é o exercício do controle social das 

políticas públicas. 

 A educação parece estar envolvida neste ciclo, digamos, virtuoso. É notável a 
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exigência pelos diplomas legais regentes da educação pátria de que a sociedade se 

envolva e participe das decisões no campo educacional. Há uma conjuntura 

delineada para atração de todos os partícipes para o acompanhamento da execução 

e fiscalização das políticas, embora ainda timidamente assumidas nas práticas 

sociais. 

 O caminho percorrido para o estabelecimento de uma “cultura de 

participação” nas políticas públicas brasileiras tem-se mostrado deveras complexo 

(FARENZENA, 2006). O exercício da democracia, num ambiente de Estado 

Democrático de Direito, é historicamente muito recente para a sociedade brasileira, 

tendo sido firmado basicamente após a promulgação de nossa vigente Constituição, 

no não longínquo ano de 1988. A incorporação da participação como prática cidadã 

cotidiana e como exercício pleno na vida política do país, de forma que não fique 

adstrita ao voto nas eleições bienais por parte da maioria da população brasileira, 

precisará um pouco mais de “amadurecimento democrático” que aquele 

proporcionado pelas quase três décadas de experimentação democrática que já 

vivenciamos (SILVA, 2003). 

 Não obstante à gradativa incorporação da participação como um direito, são 

inegáveis os avanços já ocorridos nos campos de diversas políticas públicas 

consideradas essenciais à administração pública no Brasil, tais como Saúde, 

Assistência Social e Educação. 

 São notórios os poderes instrumentalizados aos conselhos municipais e 

estaduais de saúde pela emersão da Lei Federal nº. 8.080/1990, considerada a Lei 

Orgânica do Sistema Único de Saúde – SUS e pela Lei Complementar nº. 141/2012. 

Para a estudiosa Lenir Santos (2012), não há viabilidade em se fazer administração 

da saúde pública sem a participação efetiva do colegiado, que reúne profissionais, 

gestores e usuários, pois as amarras contidas na citada lei farão com que as 

medidas adotadas, sem que se tome o termômetro dos conselhos, caminhem para a 

improbidade administrativa. 

 A participação popular também se vê consagrada na lei que organiza o 

Sistema Único da Assistência Social – SUAS (Lei Federal nº. 8.742/1993). 

Programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, para citar apenas 

os mais midiaticamente propalados, têm duras regras de acompanhamento de 

gestão social e financeira por parte dos Conselhos da Assistência, que do mesmo 

modo precisa congregar beneficiários em suas hostes (CARVALHO, 2005). Para 
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Mestriner (2001), a participação dos conselhos de controle social nas decisões 

acerca das políticas do SUAS se tem configurado como o fiel da balança para que 

se possa divisar a ação do Estado como promotor da assistência, esquivando-se da 

mera filantropia com vistas eleitoreiras. 

 Este viés de participação, como em outras políticas públicas, recebeu 

aquiescência na legislação reguladora da educação e se viu posto em prática em 

diversas arenas que o campo educacional tem respaldado ao longo das últimas 

décadas. 

 A caminhada para a descentralização da gestão educacional, impulsionada 

por medidas respaldadas em lei, como municipalização dos sistemas de ensino, o 

repasse de verbas para gestão direta das escolas (PDE-Escola, PDDE, Água na 

Escola, Escola Acessível, Ensino Médio Inovador, Mais Cultura, Atleta na Escola, 

Escola Sustentável etc.) e as políticas marcadas pela regionalização/segmentação 

(atenção à pessoa com deficiência através de atendimento educacional 

especializado – AEE; comunidades quilombolas, negra, cigana; escola do campo; 

educação de jovens e adultos, ensino médio profissionalizante etc.) contribuiu de 

forma significativa para a opção do legislador em encarregar o poder local de 

acompanhar e fiscalizar a execução das políticas (ANDRADE, 2012; GOHN, 2007; 

SOUZA, 2003; CUNHA, 2005; DOMBROWSKI, 2008). 

 São diversas as arenas para exercício da participação na Educação, a 

começar pelas atribuições dos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação 

como órgãos com membros advindos das comunidades escolares e que atuam em 

atividades decisivas para a área como: a elaboração das políticas públicas para a 

educação do Estado/Município; a avaliação sobre os planos plurianuais, as diretrizes 

orçamentárias e o orçamento anual relativos à educação; a fiscalização da aplicação 

de recursos públicos e aqueles oriundos dos convênios, doações e outros, 

destinados aos setores públicos da educação, incluindo verbas de fundos federais, 

estaduais e municipais; a emissão de pareceres e normatização de matérias afeitas 

à educação na sua jurisdição; o estabelecimento de critérios que orientem a 

elaboração da proposta pedagógica das instituições que compõem o Sistema sobre 

o qual atua; e a autorização de mudanças na organização e no currículo da 

educação regulada pelo colegiado, desde que observada a legislação federal, entre 

outras atribuições possíveis (BRAZ, 2008). 

 Há ainda os Conselhos Escolares, que atuam como gestores dos recursos 
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destinados diretamente às escolas, que tomam juridicamente a forma de unidades 

executoras e que também fiscalizam os gastos. Talvez sejam estes os mais 

próximos da comunidade em torno da escola, pois teremos, via de regra, um 

conselho para cada unidade de ensino. Os pais, os profissionais, os colaboradores e 

os movimentos comunitários podem e precisam participar desta arena para decidir e 

acompanhar se os recursos estão sendo aplicados nos espectros mais carentes de 

cada escola. 

 Por fim, temos os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social dos 

Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de que se ocupa a 

abordagem proposta neste estudo. As formas de exercício do controle social 

preconizado na lei reguladora do Fundo (Lei Federal nº. 11.494/2007) e sua interface 

com a ideia de poder local e participativo, sua contribuição para o fortalecimento da 

democratização da gestão da educação, especialmente em sua dimensão financeira 

e patrimonial, foi o enfoque que buscamos empreender. 

 Dentro de um gama de focos possíveis, nos concentramos particularmente 

para atuação do CACS-FUNDEB, com a clara intenção de explicitar como tem se 

dado a atuação e contribuição deste colegiado para o cumprimento dos fins a que se 

destinam os recursos do financiamento da educação e na apuração do uso eficiente 

destes. 

 Sabemos que na base da educação estão as suas políticas públicas de 

financiamento. Inegável sua essencialidade como solução primeira de muitos 

entraves. O engano reside em considerá-las necessidade única para o bom 

desenvolvimento deste processo, ou mesmo considerar que os documentos legais 

que regem o financiamento educacional no Brasil o fazem em completude e de 

forma justa. Trata-se de questão deveras espinhosa, mas que precisa ser estudada 

em profundidade. 

A partir de uma experiência profissional de 8 anos como Secretário de 

Educação do Município de Barra de Santana/PB – berço familiar – e do convívio 

diário com os avanços e as dificuldades da educação básica pública, inclusive tendo 

acompanhado como gestor o período de implantação da atualmente vigente política 

de financiamento, o FUNDEB, e de meios de atuação do controle social sobre o 

Fundo, é que surgiu a inquietação que provocou para o estudo realizado. 

 A vivência e troca de saberes com professores, alunos, pais e profissionais da 
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educação me fizeram enxergar o papel deveras importante das garantias jurídicas 

para a execução eficaz de um bom planejamento e gestão da educação básica 

pública, mais especificamente no âmbito da esfera administrativa Municipal. Mas 

também revelou a insuficiência de observar a educação apenas sob o ângulo do 

quanto nela se investe em termos de recursos financeiros. Há uma extensa gama de 

variáveis envolvidas na questão. 

 Não me parece satisfatória a crença de que, instituir legalmente um colegiado 

popular de caráter paritário, exigindo-se meramente a sua existência fática como 

condição sine qua non para manutenção de financiamento e obtenção de recursos 

extraordinários do Tesouro saneará todas as veredas que se abrem para o desvio e 

corrupção dos recursos destinados à educação ou a qualquer outra política social 

constitucionalmente estabelecida. 

 Neste sentido, é possível se verificar que, no bojo da política de financiamento 

da educação brasileira, assim como de outras políticas sociais implantadas no país 

na última década, uma nova categoria ganha destaque e se consolida como 

intrínseca ao processo: o controle social. Mas, como está sendo exercido este 

controle social? Que vieses nos apresenta e que nuances ele mascara? 

 Regular a necessidade de um controle social sobre os recursos da educação, 

criando instâncias de participação por lei, não garantirá que essa participação 

ocorra, de forma efetiva, nem que cuide integralmente da complexidade do exercício 

democrático de cogerir o financiamento das políticas educacionais. Os desafios de 

desenvolver o espírito de participação com finalidade de controle social são muitos, 

mas todos passam pelo fortalecimento da democratização da gestão da educação 

(SOUZA, 2003). 

 A ideia dos formuladores das políticas públicas, que se consolidou nos 

diplomas legais que as conduzem, é a de que a sociedade precisa e deve participar 

da sua concepção, implementação e, por conseguinte, da aferição de resultados. 

Mas, surge daí outra inquietação: legitimar tamanho poder aos conselhos de 

controle formados por células de nosso meio social, sem que, concomitantemente, 

se regule e se cobre uma efetiva formação destes civis, não fará destes “servidores 

do povo” verdadeiros “servidores do poder político-administrativo vigente” e meros 

pareceristas para homologação dos desvios de recursos da educação? 

 Imagina-se este controle como uma forma de compartilhamento de poder de 

decisão sobre as políticas entre a sociedade civil e a sociedade política; um 
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instrumento e uma expressão da democracia e da cidadania. Trata-se, na essência, 

da materialização da capacidade que a sociedade civil tem de intervir nas políticas 

públicas (TEIXEIRA e SERAFIM, 2008), incluindo o beneficiário destas nas decisões 

que importam diretamente ao seu cotidiano. 

 Deste modo, a participação do cidadão surge, então, como uma baliza para o 

acompanhamento dos processos inerentes à consecução da política. Ele contribui 

com a avaliação dos usos do recurso, propondo melhores formas de execução 

deste, fiscaliza para que não haja desvios de finalidade, e, ao final, no caso do 

financiamento educacional, julga efetivamente as prestações de contas do órgão 

gestor. Todas estas atribuições estão consolidadas no Capítulo VI, art. 24 e 

seguintes da Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2007 (BRASIL, 2007) – a lei 

que regulamenta o FUNDEB. 

 São muitas as questões que se revelam quando buscamos compreender o 

controle social sobre as políticas públicas de financiamento da educação. Muitas 

delas com respostas aparentemente bem complexas e passíveis de estudos e 

pesquisas qualificadas. Há um hiato entre a previsão legal e a realidade fática da 

participação popular. E, neste interregno, há um país e um povo que anseiam por 

melhorias quali-quantitativas de sua educação, acreditando ser este o meio de 

verdadeira “virada” nos rumos da nação. 

 Por isso mesmo a importância de potencializar esta participação e encontrar 

respostas e caminhos para os impedimentos que surgem no horizonte, a partir de 

alguns questionamentos a seguir explorados. 

Como efetivamente se opera o controle social e o que as normas firmam a 

seu respeito; como está regulamentado o Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB); como se concretizam na prática as suas 

atribuições legais e de que forma estão postos os regimentos internos destes 

conselhos; como se dá a seleção/eleição dos membros do CACS-FUNDEB e que 

fluxos obedece; quem são os conselheiros e qual a realidade da formação inicial e 

continuada a eles disponibilizada; quais subsídios possuem para realizar seu mister; 

como se apropriam dos dados do financiamento e como os governos colaboram 

para a manutenção desta arena de participação social; que contribuição têm dado 

para uma gestão eficiente dos recursos do FUNDEB; quais interferências estão em 

torno da atividade de conselheiro; quais suas forças e fraquezas; como se enxergam 

e quais as perspectivas para o futuro deste colegiado. Há muitos pontos sobre os 
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quais se debruçar, fica evidente. 

 A aferição e apreciação dos dados da realidade posta anteriormente em 

escala nacional ou mesmo estadual seriam deveras complexas e certamente 

inatingíveis frente ao lapso temporal designado para esta pesquisa e mesmo diante 

do nível de acesso e possibilidade de análise de um quantitativo exponencial de 

dados atinentes aos mais de cinco mil e quinhentos sistemas de ensino do Brasil ou 

dos duzentos e vinte e três do Estado da Paraíba. 

 A intenção inicial foi conhecer a realidade da Região Metropolitana de 

Campina Grande – PB, criada pela Lei Complementar Estadual nº. 92, de 11 de 

dezembro de 2009 e alterações posteriores, com um universo de 19 (dezenove) 

municípios, a saber: Alcantil, Aroeiras, Barra de Santana, Boa Vista, Boqueirão, 

Campina Grande (sede), Caturité, Fagundes, Gado Bravo, Itatuba, Lagoa Seca, 

Massaranduba, Matinhas, Natuba, Puxinanã, Queimadas, Santa Cecília, Serra 

Redonda e Umbuzeiro. Destes, utilizando-se critérios que serão oportunamente 

elucidados, selecionamos uma amostragem de 06 (seis), incluindo a sede da 

Região. Dentro do campo de pesquisa eleito, nos voltamos para a análise do 

funcionamento do controle social, buscando desvelar importantes questões 

inerentes ao enfoque de estudo delimitado para a pesquisa. 

Admitindo-se o controle social como um mecanismo de compartilhamento do 

poder de decisão entre o Estado e a sociedade, exercido sobre as políticas públicas 

que interessam diretamente ao cidadão e, ainda, tomando-o como um instrumento 

inerente ao exercício da cidadania no Estado Democrático de Direito, com foco 

dirigido para as políticas de financiamento da educação, interessa-nos investigar  

qual o grau de fomento e o aparato estatal disponibilizados para efetivação deste 

controle pela sociedade e como estão aparelhados os conselhos para realização de 

suas atribuições diante da atual postura do poder público e da própria sociedade. 

Entre as perspectivas do estudo, encontramos as ações de identificar, 

conhecer, avaliar, criticar e propor caminhos às políticas de controle social do 

financiamento da educação, especificamente o Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB/CACS a partir de desígnios bem demarcados. 

Ante a complexidade das atividades do CACS, algumas variáveis 

estruturantes incorporaram-se à pesquisa para uma melhor caracterização do seu 

funcionamento, como: a fundamentação legal, os aparatos físicos e humanos 

disponíveis, a qualificação dos conselheiros, a produção decisória do colegiado e 
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suas implicações para a gestão das redes de ensino, e os impactos das influências 

externas sobre as questões internas dos conselhos. 

Preocupou-nos ainda, neste percurso da investigação, a compreensão desta 

importante arena na participação social na educação que é o Conselho, observando 

se atua como um agente ativo, colaborativo, integrado à gestão municipal, sem lhe 

ser subserviente, e empenhado no enfrentamento aos desvios de finalidade das 

verbas públicas que legalmente estão à disposição da comunidade escolar. 

Previamente, realizamos pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (http://bdtd.ibict.br). Encontramos 55 (cinquenta e cinco) trabalhos que 

tratam do FUNDEB de forma mais genérica, sendo que 21 (vinte e um) com 

abordagem direta ou indiretamente sobre tema que estamos interessados na 

pesquisa, ou seja, com um escopo dirigido para o controle social da política de 

financiamento, podendo-se destacar: Borges (2007), Martins (2009), Luiza (2010), 

Gomes (2011), Pereira (2012) e Silveira (2014). Identificamos, ainda, outros 07 

(sete) que abordaram especificamente o CACS, dentre eles, destacamos: Umann 

(2008), Cabral (2009), Lima (2009) e Souza (2013).  

 Cabral (2009) analisou a participação do CACS-FUNDEB no acompanhamento 

da gestão dos recursos do Fundo em dois municípios de Mato Grosso do Sul: Campo 

Grande (capital do estado), município de grande porte, e Chapadão do Sul (interior do 

estado), município de pequeno porte, classificado com o melhor IDH do estado, ambos 

com sistema municipal de ensino. Os resultados mostraram, nos dois municípios: 

apresentação pelos conselheiros de dificuldades de ordem técnica, quanto ao 

entendimento dos procedimentos orçamentários, dos demonstrativos de aplicação do 

FUNDEB, assim como da própria dinâmica de funcionamento do Fundo; 

descumprimento dos prazos, por parte do Poder Público, no encaminhamento da 

documentação necessária para análise dos Conselhos. Concluiu-se que os Conselhos 

buscaram acompanhar a aplicação dos recursos do FUNDEB, porém não tiveram uma 

participação efetiva no acompanhamento e controle social dos recursos do Fundo, 

assim como não procuraram dar visibilidade à aplicação desses recursos e, dessa 

forma, intervir no âmbito da esfera pública. 

 Lima (2009) estudou as práticas de participação institucionalizadas e sua 

relação com a cultura política: um estudo sobre o conselho de acompanhamento e 

controle social do FUNDEB, tomando por base o município de Jequié, no Estado da 

Bahia. Sua pesquisa, entre outras questões, buscou aferir se, de fato, os membros 
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do CACS-FUNDEB participavam dos movimentos e organizações sociais que os 

indicaram para composição do colegiado, bem como se debruçou sobre as ideias 

políticas associadas a tais movimentos e organizações. Denominando como cultura 

política “tradicional” aquela mais ligada ao clientelismo e à interferência político-

partidária nas decisões administrativas e, como “democrática”, uma forma de 

administração mais conectada à sociedade civil organizada e menos enraizada no 

fisiologismo eleitoral, Lima buscou dimensionar o poder de interferência destas 

culturas para a configuração da prática democrática no Conselho. Conclui-se que, 

mesmo institucionalizado, o colegiado não está “imune” às práticas mais tradicionais 

da política local, mesmo reconhecido o avanço da inclusão de movimentos antes 

não contemplados no acompanhamento do financiamento da educação. 

 Souza (2013) analisou a ação individual de conselheiros do Fundeb nos 

processos de tomada de decisão: o caso do município de Cascavel. O estudo revela 

que os conselheiros têm ciência da importância social de sua participação nas 

decisões da política de financiamento educacional, que iniciam sua jornada no 

CACS-FUNDEB com a expectativa de contribuir para uma gestão mais qualificada 

dos recursos, mas este ânimo vestibular se amaina, gradativamente, com os 

desdobramentos da ação do colegiado. No município pesquisado, a maioria dos 

conselheiros se ressente de que as ações não têm um eco abrangente junto à 

sociedade civil e aos órgãos de controle externo. O pesquisador também conclui que 

a participação política caracteriza-se como um mecanismo dinâmico que envolve a 

predisposição das pessoas, investimento no conhecimento, atividade de cunho 

argumentativo constante, prudência para com os regulamentos, ajustamentos de 

expectativas em comum acordo e revelação de sentimentos valorativos. Nenhum 

destes aspectos se pode distanciar da atividade dos colegiados. 

 Em relação aos estudos desenvolvidos sobre o tema que delimitaram o Estado 

da Paraíba como campo empírico de pesquisa, encontramos dois estudos. O trabalho 

de Pereira (2012) que analisou os primeiros resultados do FUNDEB nos municípios 

de João Pessoa e Cabedelo – PB, constatando-se que cada esfera de governo tem 

se responsabilizado pela oferta de vagas em sua área de competência, e que o 

financiamento das atividades típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 

MDE dá-se, de modo automático, entre as esferas, por intermédio das transferências 

constitucionais, sem que se tenha constatado, excetuada a Educação Infantil em 

Cabedelo, movimento maior em favor da divisão de responsabilidades para a oferta 
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e o financiamento da educação básica nos Municípios citados, a partir da instituição 

do FUNDEB. 

 Costa Filho (2014) desenvolveu estudo tematizando o Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba e a avaliação da gestão educacional: indicadores de 

desempenho, análise e perspectivas. A pesquisa apresenta a conclusão que a Corte 

de Contas tem atribuição constitucional e infraconstitucional para a análise e 

emissão de pareceres acerca da versação dos recursos do FUNDEB, que 

estabeleceu parâmetros de análises em suas regras internas (resoluções) para a 

conduta dos auditores de contas na apreciação da contabilidade dos municípios e do 

estado, que há uma atenção concentrada do órgão para com o cumprimento dos 

índices legais a serem observados, mas que, por fim, a tecnicidade do julgamento 

não permite uma crítica mais focada na atividade do CACS-FUNDEB como agente 

que contribui de forma direta neste processo. 

 Os resultados dos estudos realizados sobre o tema permitem-nos inferir que a 

ação dos Conselhos do FUNDEB está legalmente institucionalizada, que há um 

movimento crescente no país para que se assegure a participação da sociedade civil 

no acompanhamento das políticas de financiamento da educação como um valor 

inerente às boas práticas administrativas, que a formação/capacitação dos 

conselheiros carece de maior atenção por parte do poder executivo, que os tribunais 

de contas têm articulado seus mecanismos de ação para obrigar seus jurisdicionados a 

manter ativos os conselhos com participação popular e, por fim, que ainda há um 

percurso relativamente longo no Brasil para que a participação seja incorporada por 

todos como um direito de usufruto por todos os cidadãos. 

 Apesar do grau de profundidade atingido pelos estudos já produzidos pela 

academia, há lacunas nas produções visualizadas e que interessam diretamente a 

pesquisa empreendida. A principal delas está na ausência de um enfoque na 

contribuição do CACS-FUNDEB, para que o financiamento cumpra as finalidades que 

dele se espera para a educação na esfera municipal. Há cumprimento dos índices 

constitucionais, existe uma força-tarefa para a coibição da malversação dos recursos, 

os “truques” contábeis não têm permitido que parte deste financiamento escoe pelos 

ralos da administração pública, quais os percursos e as técnicas do colegiado na 

realização de suas tarefas mais essenciais: todas estas questões contribuem a 

delimitação do interesse principal deste estudo – a análise da performance dos CACS 

como uma força ativa que visa assegurar que as receitas das educação se convertam, 
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exclusivamente, em despesas com o processo educacional, para que este ofereça os 

resultados dele esperados pela sociedade que, para isso, toma parte no controle social 

da política de financiamento. 

Dito isto, a questão central da pesquisa empreendida é: como a atuação dos 

Conselhos de Controle Social dos Recursos do FUNDEB contribui para o 

cumprimento das finalidades do financiamento da educação na esfera municipal? 

Nosso objetivo geral é analisar a atuação dos Conselhos de Controle Social 

do FUNDEB para o uso eficiente dos recursos vinculados às políticas públicas de 

financiamento da educação na Região Metropolitana de Campina Grande – PB. 

Para que se desenvolva a pesquisa de forma a satisfazer ao seu objetivo 

geral, elegemos os seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar a estrutura organizacional e de funcionamento dos Conselhos de 

Controle Social do FUNDEB. 

 Compreender os percursos da atuação dos Conselhos de Controle Social do 

FUNDEB no cotidiano da gestão dos recursos destinados ao financiamento da 

educação. 

 Identificar as técnicas utilizadas para a apreciação das prestações de contas, 

bem como dos impactos desta produção para os julgamentos técnicos realizados 

pelos órgãos de controle externo. 

Teixeira e Serafim (2008) assim definem a importância da participação da 

sociedade no controle das políticas públicas: 

 
A participação da sociedade debatendo em suas organizações, 
dialogando com o Estado e realizando o controle social é muito 
importante para garantir que as políticas atendam, de fato, às 
necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de 
oferta e de qualidade dos serviços e também para fiscalizar a 
aplicação dos recursos públicos. A participação ampla da sociedade 
no controle social fortalece as políticas públicas, tornando-as mais 
adequadas às necessidades da coletividade e ao interesse público, e 
mais eficientes (p. 02). 
 

Transpondo esta visão dilatada da importância da participação da sociedade 

no processo de controle rigoroso das verbas públicas destinadas à educação, em 

especial, mostra-se relevante conhecer a fundo a atividade do CACS, caracterizando 

suas estruturas e formas de ação, com um olhar muito direcionado para o fim 

primeiro do FUNDEB – assegurar que as despesas decorrentes do processo 

educacional tenham sustentação orçamentária que lhes garanta plena execução. 
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Vivemos num país que tem, no seu histórico, inúmeros casos de colegiados 

cuja atividade não passa de mera encenação. As decisões são costumeiramente 

costuradas nos bastidores, onde de fato as forças se articulam para atingirem seus 

fins que, na maioria das vezes, passam à margem dos interesses da sociedade. 

Com o tácito aceite desta sistemática, não é de se admirar que também conselhos 

como o CACS possam não se organizar de forma a produzirem resultados que 

apenas homologuem as ações do poder executivo. 

Como a lei dispõe que o próprio ente federado arranje da estrutura necessária 

para que sua atividade seja controlada pela sociedade civil, há que se manter uma 

permanente observação sobre os Conselhos e como se dá, no plano fático, o 

exercício de suas prerrogativas legais, sob pena de que os arranjos construídos 

favoreçam os desvios de finalidade dos recursos que pertencem a todos. 

Como já abordado neste introito, a democracia precisa ser alimentada em 

ações cotidianas, para que se firme como um traço característico de uma sociedade. 

A atividade participativa, como um dos pilares de regime democrático, não foge 

dessa necessidade de reforço constante de suas bases. Quanto mais a pesquisa 

puder contribuir neste processo, mais rápida será a obtenção de resultados. 

Este esforço para o fortalecimento das bases democráticas nas políticas 

públicas é motivação capital da pesquisa em tela. Com sua realização, buscamos 

ampliar o conhecimento acerca da atividade do controle social no financiamento da 

educação, tendo como saldo a formulação de intervenções que venham a contribuir 

para que seu exercício se firme na necessidade primeira de união de esforços em 

torno da educação, base do desenvolvimento humano como sustentabilidade e 

irreversibilidade, pois dirige um povo/nação para além de sua estruturação 

econômica e infraestrutural. 

 A estrutura organizacional deste trabalho de pesquisa começa com uma 

investigação teórica – capítulos 2º e 3º – nos quais abordamos categorias deveras 

importantes para a compreensão da temática delimitada, tais como: federalismo, 

financiamento educacional no Brasil, poder local e democracia. No 4º capítulo, 

descrevemos os fundamentos e procedimentos metodológicos que nortearam a 

atividade do pesquisador. Por fim, nos 5º, 6º e 7º capítulos – de caráter empírico – 

apresentamos os dados coletados na pesquisa propriamente dita e as inferências 

que conduzem às considerações obtidas como resultado dos objetivos traçados. 
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2 FEDERALISMO E EDUCAÇÃO: COMO A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

BRASILEIRO INTERFERE NO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA 

 

 O Brasil é um país sui generis. Somos uma nação orgulhosa de nossas 

particularidades que, talvez mesmo por vaidade, não enxergamos em outros 

recantos do mundo estes traços que consideramos genuinamente nossos. Entre tais 

“patrimônios” tão peculiares está o chamado “jeitinho brasileiro”. Como um vírus 

altamente contagioso, eis que ele se espalha por nossos pensamentos, condutas e 

omissões, impregnando, por conseguinte, até mesmo as nossas instituições 

democráticas. 

 Essa esguelha com viés filosófico, acima descrita, é a deixa para iniciar o 

segundo capítulo desta investigação científica que se propõe a uma análise de como 

está firmado, na prática, o controle social da política de financiamento da educação 

no país – o FUNDEB – exercido através dos Conselhos de Acompanhamento e 

Controle Social – CACS. A pecha de que se tratam de colegiados que exercem 

apenas cartorialmente – no sentido de puramente formal – suas atribuições para, de 

forma marota, apenas homologar os atos das gestões eleitas democraticamente 

sem, contudo, avaliar sistematicamente o bom uso dos recursos, é bastante comum 

no imaginário dos cidadãos que não participam destes conselhos. 

 Eivadas que estão todas as instituições pelo tal “jeitinho” – como pensa (e 

age?) o brasileiro médio – estes conselhos estão fadados a não contribuírem para a 

política a qual se vinculam. Mas é mesmo esta a realidade aferida como resultado 

desta pesquisa? Há que se percorrer o caminho traçado por este pesquisador e de 

se analisar as evidências e inferências trazidas pela observação atenta dos 

colegiados para que, ao final, responda-se esta pergunta que norteia todo o 

trabalho. 

 Neste segundo capítulo, fazemos uma análise do federalismo aplicado no 

Brasil como modelo organizacional do Estado e de como esta organização se reflete 

sobre a educação e seu financiamento, principalmente após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. É o passo inicial para seguirmos na compreensão de 

como a descentralização advinda com o federalismo influencia as arenas de poder 

local, e como este poder local se materializa por meio dos CACS no campo da 

pesquisa (a Região Metropolitana de Campina Grande), este um microcosmo que 

não se distancia tão significativamente do cosmo maior chamado Brasil. O 
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embarque está aberto. Sigamos juntos. 

 

2.1 UMA VISÃO GERAL DO FEDERALISMO NO BRASIL PÓS-1988 

 

Segundo Höfling (2001), na esteira das políticas públicas sob a gerência do 

ente estatal, encontram-se intrínsecas questões primordiais para a compreensão e 

mesmo para a avaliação das ações empreendidas como: “as decisões tomadas, as 

escolhas feitas, os caminhos de implementação traçados e os modelos de avaliação 

aplicados, em relação a uma estratégia de intervenção governamental qualquer”. 

Para a citada estudiosa, é fundamental compreender as relações que se 

estabelecem entre Estado e políticas sociais, ou melhor, entre a concepção de 

Estado e a(s) política(s) que este implementa, em uma determinada sociedade, num 

determinado período histórico. 

Para que o percurso desta pesquisa, que pretende o aprofundamento numa 

seara onde a ação do estado e suas ramificações são intangíveis, alguns conceitos, 

dentro deste diapasão, precisavam estar bem delimitados para que houvesse fluidez 

do próprio ato da pesquisa e também para que se alcançassem os resultados que 

permitiram a formulação de conclusões e as intervenções consistentes propostas ao 

final. 

Primeiramente, é preciso estabelecer uma diferenciação entre Estado e 

governo. Sinteticamente, com base nos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de 

Melo (2010), vamos considerar Estado como o conjunto de organismos com caráter 

permanente – cuja organização, no Brasil, se dá através da tripartição dos poderes 

em Legislativo, Executivo e Judiciário que, por sua vez, organizam-se em 

instituições (ministérios, secretarias, autarquias, fundações etc.) que exercem as 

prerrogativas que lhes são próprias e estabelecidas em lei – que possibilitam a ação 

do governo propriamente dita. 

De acordo com os ensinamentos do mesmo autor, Governo será entendido 

como o conjunto de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, 

técnicos, grupos e movimentos da sociedade civil, etc.) propõe para a sociedade 

como um todo, configurando-se a orientação política de um determinado governo, 

que assume e desempenha as funções de Estado por um determinado período, ou 

seja, no curso de um mandato. 

Políticas públicas são aqui entendidas, na perspectiva de Gobert e Müller 
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(2007) como o “Estado em ação”, ou seja, são o Estado implantando um projeto de 

governo, através de programas e de ações voltadas para setores específicos da 

sociedade. Este entendimento permite-nos observar as políticas públicas como um 

compromisso público apoiado sobre um conjunto de ações voltadas para garantir 

principalmente direitos sociais relevantes; sua materialização visa dar conta em 

determinada demanda das diversas áreas da sociedade. 

Ressalte-se, retomando os apontamentos de Höfling (2001), que Estado não 

pode ser reduzido à mera burocracia pública, aos organismos estatais que 

concebem e implementam as políticas públicas. Já as políticas públicas em si são 

entendidas como as de responsabilidade do Estado – cujo nascedouro encontra-se 

num processo de tomada de decisões que envolve órgãos públicos e diferentes 

organismos e agentes da sociedade relacionados à política implementada 

(sindicatos, associações, organizações não-governamentais etc.). 

Nestes termos, consideramos a educação como uma política pública e 

também social, de responsabilidade do Estado, mas não pensada somente por seus 

organismos. A participação social – que se pretende ampla e efetiva – precisa 

acontecer e deve tomar parte em todas as etapas da política pública, de sua 

formulação até o acompanhamento e fiscalização da execução e avaliação dos 

resultados. O tempo que vivemos é propício a este empoderamento da sociedade 

civil sobre os destinos das políticas para ela própria voltadas. As sociedades mais 

amadurecidas, em períodos de crise política – como a vivenciada no Brasil em 2016 

– usam estes momentos, justamente, para reforçar suas instituições democráticas e 

consolidar a importância do povo para a superação das dificuldades. 

É preciso ressaltar também que não podemos reduzir o conceito de política 

pública a uma elementar prestação de serviços públicos. Mais do que oferecer 

serviços sociais, as ações públicas destinadas à coletividade, articuladas com as 

demandas da sociedade, devem se voltar para a construção de direitos sociais, 

constitucionalmente regulamentados. 

Afirma Gohn (2001, p. 56) que 

 
numa sociedade extremamente desigual e heterogênea como a 
brasileira, a política educacional deve desempenhar importante papel 
ao mesmo tempo em relação à democratização da estrutura 
ocupacional que se estabeleceu, e à formação do cidadão, do sujeito 
em termos mais significativos do que meramente torná-lo 
“competitivo frente à ordem mundial globalizada. 
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A democratização que menciona a autora passa indelevelmente pelo 

processo da construção de direitos sociais, entre os quais o direito à participação 

política do cidadão, nas suas formas diretas e indiretas. Uma das modalidades desta 

participação, que é o exercício do controle social, bem como as formas como ele 

está posto nas arenas decisórias que fazem o acompanhamento e a fiscalização, e o 

conhecimento mais aprofundado de sua interferência para a efetivação da principal 

política de financiamento da educação pátria – o FUNDEB – foi a trajetória planejada 

e executada para a investigação que passamos a apresentar. 

Para que se compreenda a conjuntura do surgimento do controle social junto 

às politicas de financiamento da educação e sua efetivação na prática administrativa 

da educação brasileira, necessário será o estabelecimento de alguns conceitos, o 

estudo de categorias específicas afeitas ao tema e a elaboração de breve histórico 

das políticas de financiamento educacional pós-Constituição Federal de 1988. 

 Mostra-se oportuno ao bom andamento da pesquisa o estabelecimento prévio 

dos conceitos como: Estado Democrático de Direito, democracia participativa e 

controle social das políticas. No mesmo intento, trabalhamos categorias que se 

correlacionam à propositura do objetivo da pesquisa, perpassando pela interligação 

entre Estado e controle social das políticas públicas; as implicações do federalismo e 

política educacional; e, por fim, o estudo do poder local e sua arena de participação 

popular focalizada neste trabalho: o Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social dos Recursos do FUNDEB – o chamando CACS. 

 Neste trabalho, entenderemos o Estado Democrático de Direito a partir do 

que nos ensina Moraes (2004) que assevera que se pode incluir nesta categoria o 

Estado que se empenha em garantir e preservar o respeito às liberdades civis, aos 

direitos humanos e às garantias fundamentais, firmando para tanto uma proteção 

jurídica revestida de estabilidade. Para o autor, em um Estado Democrático de 

Direito as próprias autoridades e as instituições democráticas políticas devem estar 

sujeitas ao respeito das regras de direito. 

 Este conceito é ricamente completado pelos ensinamentos de Dallari (1991, 

p. 67) que afirma que “Estado de Direito é possibilidade de organização estatal onde 

o poder é exercido por quem de direito, se volta para a coletividade e para o próprio 

Estado, e a tutela jurisdicional é assegurada com todas as garantias que lhe dizem 

pertinência”. Ou seja, governo, instituições e sociedade civil pactuam regras e limites 

que serão respeitados e perseguidos por todos, criando um ambiente propício à 
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segurança jurídica individual e coletiva. 

 A ideia do Estado Democrático de Direito, da maneira como hoje é 

experimentado, é resultado de um amplo processo da evolução da forma como as 

sociedades se organizaram, política e juridicamente, ao longo dos séculos, 

principalmente a partir das chamadas Revoluções Burguesas dos séculos XVII e 

XVIII – entre elas a Revolução Francesa – tendo como foco o combate ao 

absolutismo então vigente. 

 No que tange ao entendimento conceitual da Democracia Participativa, tão 

ligada às atividades dos conselhos de controle social sobre os quais nos 

debruçamos, a assertiva de Sell (2006) parece-nos deveras suficiente para a 

introjeção desta categoria. Para ele, Democracia Participativa é 

 
[...] um conjunto de experiências e mecanismos que tem como 
finalidade estimular a participação direta dos cidadãos na vida 
política através de canais de discussão e decisão. A democracia 
participativa preserva a realidade do Estado (e a Democracia 
Representativa). Todavia, ela busca superar a dicotomia entre 
representantes e representados recuperando o velho ideal da 
democracia grega: a participação ativa e efetiva dos cidadãos na vida 
pública (SELL, 2006, p. 93). 
 

 Quanto à categoria Controle Social de Políticas Públicas, um conceito válido 

para o enfoque deste trabalho é aquele traçado por Pedrini (2014) que afirma ser 

este, sinteticamente, o controle da sociedade sobre as ações do Estado. Trata-se de 

uma forma de integração da sociedade com a administração pública, com a 

finalidade de enfrentar, de forma conjunta, as deficiências e as fragilidades na 

implantação e no acompanhamento das políticas sociais, visando garantir-lhes com 

mais eficácia e eficiência. Ressalta que para merecer esta alcunha de “social”, o 

controle precisa configurar-se como um instrumento democrático, no qual há a 

participação direta dos cidadãos no exercício do poder, introduzindo a vontade dos 

beneficiários da política como fator para a criação de metas a serem alcançadas e 

para sua posterior avaliação. 

 Após a absorção conceitual destas importantes categorias, abre-se o caminho 

para buscarmos o entendimento sobre a consolidação no Brasil da organização do 

Estado através do modelo federalista e, consequentemente, dos impactos desta 

adoção para as políticas educacionais e o controle da sociedade sobre o seu 

financiamento, começando pelas bases constitucionais em que se sustenta. 

 A partir de 1988, a República Federativa do Brasil, formada pela unidade 
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indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, passa a ser regida 

por uma nova Carta Magna que traz uma combinação de reformulação do pacto 

federativo, descentralização política e valorização da participação social na gestão 

pública (ROCHA, 1996). 

 Teóricos do federalismo estabelecem uma correlação entre o federalismo e a 

descentralização. Há o consenso de que a distribuição de competências entre os 

entes federados, visando à promoção da cooperação e da solidariedade entre eles, 

caminha pari passu com a descentralização, entendida como a transferência de 

atribuições, capacidades, recursos e condições técnicas para os entes subnacionais 

gerirem, de forma autônoma, suas políticas (COSTA, 2008). Na prática, a 

determinação legal de uma distribuição equilibrada de direitos e obrigações dos 

entes federados não caminhou de forma tão harmoniosa. 

 A Constituição que consagrou a organização da esfera pública de gestão de 

políticas no padrão federalista trouxe consigo uma inovação para a época: o modelo 

adotado subdividiu a administração pública em três níveis, passando a incluir como 

um ente federado autônomo o Município, facultando-lhe, diferentemente das cartas 

constitucionais anteriores, uma posição mais bem delineada na estrutura de 

repartição de competências entre os entes. Ao município couberam competências 

comuns, concorrentes e privativas na ordem constitucional, como já era comum a 

União e Estados. 

 Para Abrucio (2010), os principais desafios desta nova estruturação federativa 

para as políticas públicas têm menos a ver com o desenho federativo trazido pela 

CF/88 – com esta “ascensão” dos municípios – do que com a estrutura 

socioeconômica e política da sociedade brasileira. Inegável a realidade calcada 

pelas fortes desigualdades regionais e sociais (capitaneadas principalmente pelos 

estados do Norte e do Nordeste, que mesmo nos presentes dias ainda não 

sobrepuseram o fosso que as diferencia das regiões mais ao sul do país). Por óbvio, 

os municípios das regiões mais pobres do país teriam dificuldades proporcionais à 

sua deficitária receita para a implantação das políticas públicas a seu cargo. 

 Cury (2007) também destaca que a existência de diferentes competências 

administrativas dos entes membros da federação para o exercício da “nova 

autonomia” que lhes foi outorgada pela Carta Magna não foi ajustada à capacidade 

de arrecadação de um deles. Os critérios de partição nas receitas atrelados apenas 

aos contingentes populacionais deixaram de contemplar as gritantes desigualdades 
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regionais deste país continental. Some-se às questões citadas, a ausência de uma 

arena de discussões que tivesse como pauta a coordenação federativa entre os 

entes. 

 No que concerne ao campo das políticas educacionais, a organização 

federativa manteve-se alinhada à repartição de competência entre os entes 

federados, sob a subjetiva existência de uma articulação através de um “regime de 

colaboração”, regime este que até esta segunda década no século XXI encontra 

dificuldade para concretização, e mesmo para ser enxergado materialmente por 

pesquisadores que se debruçaram sobre a temática, como o próprio Abrúcio (2010), 

além de Rocha (1996), Rezende (2006 e 2013), Linhares, Mendes e Lassance 

(2012), Ferreira (2012) e Oliveira (2013). Perguntam-se: até que ponto o “regime de 

colaboração” não passa de tão somente uma sistemática de troca de favores 

políticos, mais afeito ao fisiologismo e clientelismo político do que à sua ideia 

geradora consagrada no texto constitucional. 

 Tal como se encontra posta, a repartição de poderes e competências não foi 

acompanhada de uma distribuição de recursos compatível com tal estrutura. O 

regime fiscal de arrecadação e distribuição das receitas de impostos não se mostrou 

capaz de contornar as já citadas desigualdades regionais e sociais, tanto quando 

falamos das deficiências históricas na oferta e qualidade da educação pátria, quanto 

deslocamos nosso foco para a capacidade administrativa dos entes federados em 

formular, implementar e avaliar as políticas educativas. Como os municípios, cujo 

conjunto de 5.561 (cinco mil quinhentos e sessenta e uma) entes, detém para si 

menos que 20% (vinte por cento) da arrecadação de impostos do país, podem 

suportar ser os maiores responsáveis pela educação básica no país, incluindo-se aí 

a modalidade da educação infantil, como suas particularidades e necessidades tão 

complexas para atender e desenvolver o gosto dos menores pelo estudo. 

 Uma diferenciação desta realidade começou a se desenhar em meados dos 

anos de 1990 com a efetivação dos fundos contábeis como o FUNDEF e, em 2007, 

com o FUNDEB, que deixou de lado a priorização do Ensino Fundamental para 

centrar fogo em toda a educação básica. É um fundo imperfeito ainda, como 

veremos, mas solidificou que as políticas de Estado, dele em diante, não mais 

poderiam segmentar a educação básica. 

 Tomando o conceito de coordenação federativa que é utilizado por Abrucio 

(2010) como vetor analítico das formas de integração, compartilhamento e decisão 



36 

conjunta entre os entes federados, possibilitando a superação da dicotomia entre 

centralização e descentralização, torna-se possível identificar quatro importantes 

mecanismos de coordenação da dinâmica federativa no campo das políticas 

educacionais: a regulamentação por meio de um conjunto de dispositivos legais; a 

indução de ações por meio de políticas nacionais de assistência técnica e financeira 

da União; a redistribuição de recursos entre as esferas governamentais; e o controle 

por meio de sistemas de avaliação de resultados. Intrínseco a todos os mecanismos 

citados, o controle social e a participação efetiva da sociedade a que ele se propõe 

tem efetivamente contribuído para a pulverização das decisões, mas assim como os 

demais mecanismos, ainda é muito incipiente e sujeito às intervenções políticas e de 

classe quanto menor sua esfera de atuação. 

 O grande entrave da coordenação federativa parece habitar justamente nas 

grandes diferenças regionais e na pouca capacidade político-administrativa de 

alguns entes federados em elaborar e executar políticas. Esta tem sido a realidade 

de uma gama de municípios brasileiros, principalmente aqueles como menos de 50 

mil habitantes. 

 As discussões em torno da construção do novo Plano Nacional de Educação 

– PNE (Lei Federal nº. 13.005/2014) comprovaram a necessidade de edificação de 

um modelo de gestão para a educação nacional que se mostre mais adaptado ao 

enfrentamento das questões que marcam a organização federativa nacional. 

 A defesa de um Sistema Nacional de Educação emergiu neste momento e se 

articulou a outras metas primordiais para os avanços pretendidos, a saber: defesa 

de uma mais clara e efetiva regulamentação do Regime de Colaboração, instituição 

do Fórum Nacional de Educação, redefinição do Conselho Nacional de Educação 

passando a ser concebido como órgão do Estado e não de governo, revestido das 

características de autonomia, representatividade e legitimidade, como asseveram 

Saviani (2010), Andrade (2012) e Nardi (2014). 

 A superação destas questões mostra-se como condição intangível para a 

concretização das metas do novo PNE e a corporização de um pacto federativo, na 

visão de muitos, nunca plenamente estabelecido desde 1988. Tal pacto precisa ser 

baseado em decisões tomadas de forma compartilhada entre as esferas 

governamentais e a sociedade, pelos meios legítimos consagrados 

constitucionalmente (AGRA, 2008). 

 Não se pode falar em pacto federativo se mantivermos a sistemática atual, na 
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qual as políticas em educação são desenhadas no Governo Federal (União) sem 

existência de debate e sem espaço/tempo de coparticipação para os demais entes 

federados e para a sociedade, que resume sua participação na execução de um 

controle social capengante, tendo no horizonte o atendimento do direito à educação 

em toda a nação, sem que as especificidades locais ganhem relevo na efetiva 

pactuação das políticas. 

 

2.2 O FEDERALISMO NA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 

 

 Na concepção, gestão e financiamento das políticas públicas da área da 

educação é consenso que de tais políticas precisam estar no locus da questão do 

federalismo. A forma de organização do Estado Brasileiro tem implicações diretas 

nas citadas políticas tendo em vista as relações que os entes federados 

estabelecem entre si na repartição de competências que nelas diretamente 

interferem. 

 Abrucio (2010, p.37) “defende a ideia de que é muito difícil entender o atual 

modelo educacional e buscar seu aperfeiçoamento sem compreender a dinâmica 

federativa, tanto a mais geral como a que atua especificamente no setor.” No mesmo 

percurso de pensamento, Cury (2010, p.151) argumenta que “[...] ao se abstrair ou 

se esquecer do federalismo como forma de organização do Estado brasileiro, que 

assim o é desde 1889, pode-se incorrer em uma perda de substância na 

caracterização da análise das políticas educacionais”.  

 Um número significativo de pesquisadores tem focalizado a organização do 

Estado Brasileiro no estudo das políticas educacionais, entendo sua interrelação 

direta, tais como: Martins (2004), Santos (2002), Oliveira (2007 e 2010), Rezende 

(2010), Callegari (2007), Saviani (2010), Didonet (2006), Cury (2007), Cruz (2009 e 

2011), Carreira e Pinto (2007), Davies (2008), Andrade (2012), entre outros. 

 Entre pontos de intersecção, tais pesquisas têm problematizado importantes 

questões que envolvem o debate das relações federativas no campo educacional. 

Entre os principais temas: os sistemas de educação, as políticas descentralizadas, o 

regime de colaboração, as transferências voluntárias, os programas federais de 

assistência técnica e financeira às instâncias subnacionais, o custo-aluno com 

qualidade na educação. 

 Tendo como ponto catalisador a promulgação da Constituição Federal de 
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1988, novos arranjos político-administrativos se produziram no campo das políticas 

públicas de todos os âmbitos. Emergiram algumas questões que vieram ao cerne 

daquele momento como: descentralização, autonomia, coordenação e regulação; 

tais categorias passaram a se inserir a elaboração, implementação e avaliação das 

políticas públicas. 

 Novos arranjos político-administrativos exigiram (e continuam a exigir) novos 

arranjos na gestão e no financiamento das políticas sociais, principalmente 

considerando a entrada do município como ente federado, adquirindo 

interdependência para com o Estado-Membro, como já dito anteriormente. Para a 

educação básica, os citados arranjos implicaram em uma redefinição de 

competências entre os entes federados na oferta da educação pública, na 

vinculação e subvinculação de recursos financeiros (implicações nos ditos 

percentuais “carimbados”), na definição de prioridades de atendimento (consolidada 

pela LDB de 1996), na redistribuição de recursos, com o surgimento dos fundos 

contábeis e suas formas de operacionalização. 

 Segundo Abrucio (2010, p. 40), o federalismo decorre de duas condições 

interdependentes: a existência de uma heterogeneidade que divide uma nação 

(territorial, étnica, linguística, socioeconômica) e a necessidade de uma ideologia 

nacional que garanta uma unidade de nação. O federalismo, portanto, é o regime 

político que visa equilibrar unidade e diversidade; autonomia e interdependência. 

 Ao longo do nosso percurso histórico até a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, passamos por um federalismo baseado num autonomismo 

estadual oligárquico (durante a República Velha), o que contribuiu para aumentar a 

desigualdade territorial no Brasil. 

 Somente no período da redemocratização, após o período de estado de 

exceção imposto pelo regime militar (1964-1985) é que vimos impulsionar um 

grande movimento em torno da nova Constituição, fazendo vencer um modelo 

decisório que incluía, de forma paritária, todos os parlamentares na elaboração da 

nova Carta Magna. A presença maciça de inúmeros grupos e segmentos 

organizados da sociedade estabeleceram contato com os constituintes durante os 

trabalhos constitucionais o que permitiu um novo texto constitucional que guarda 

marcas da participação dos movimentos sociais em sua elaboração. 

 A Constituição avançou em aspectos como a maior provisão de recursos para 

as esferas subnacionais (apesar da constante crítica à primazia da união sobre os 
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recursos financeiros e da possibilidade de desvinculação de suas receitas – a 

chamada DRU), o maior controle institucional e social sobre os três níveis de 

governo (e a consolidação do Ministério Público como o fiscal, advogado e defensor 

diretor do povo) e ampliação dos direitos sociais fundamentais como a saúde e a 

educação (cujo percurso histórico nos faz hoje persistir na busca pela 

universalização de todos os níveis de ensino). 

 Mas, esta mesma constituição conservou alguns predicados das constituições 

que lhe antecederam como: 

 

(a) a tendência à constitucionalização de muitas questões, mantida 

nas emendas constitucionais aprovadas posteriormente; (b) o 

fortalecimento dos governos locais vis-à-vis os estados; (c) a 

tendência à adoção de regras uniformes para as esferas 

subnacionais, em especial as instâncias estaduais, dificultando a 

adoção de políticas próximas de suas prioridades, e (d) a 

impossibilidade de avançar em políticas voltadas para a diminuição 

dos desequilíbrios regionais, apesar da existência de mecanismos 

constitucionais que ou não foram operacionalizados ou são 

insuficientes para uma efetiva política de equalização fiscal (SOUZA, 

2005, p. 110). 

 

 Como já dito, uma das características mais significativas da CF/1988 é a 

combinação de federalismo, descentralização e participação. Destas três categorias 

a que mais importa ao nosso trabalho é a questão da participação, pois dela advém 

toda a questão afeita ao controle social das políticas públicas. Mas não podemos 

nos refutar ao entendimento de como se conectam as três para a consecução das 

políticas nesta nova ordem constitucional pós-1988. 

 A nova Carta Magna estabeleceu em um federalismo de três níveis – Federal, 

Estadual e Municipal – com a inserção deste último município como ente federado 

de fato e de direito. O novo alinhamento da Constituição assinala para um 

federalismo do tipo cooperativo, no qual todos os entes são dotados de autonomia – 

absoluta ou relativa, conforme o caso – mas com distribuição de competências entre 

os entes, tanto nos aspectos da administração do Estado quanto na legislatura 

regente do corpo jurídico que organiza a sociedade. 

 Estudiosos renomados aquiescem que em nosso país, o modelo federativo 

tem como desafio primordial a compatibilização entre a autonomia dos seus entes, 

descentralização de políticas e ações (inclusive as de ordem financeira) e o urgente 

decréscimo das grandes desigualdades sociais nos territórios federados. Concordam 
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com esta assertiva Abrucio 2010), Souza (2005), Oliveira (2010), Rezende (2010), 

Cury (2010), entre outros. 

 A busca do equilíbrio entre os encargos dos entes federados, a distribuição 

justa de recursos e atribuições entre eles e perseguição da eficiência na gestão 

pública exigem soluções tão complexas quanto as desigualdades regionais e sociais 

que são a marca do Brasil. 

 Tal discurso já nos parece chavão, mas corroborando esta ideia, Rezende 

(2010) nos ensina que: 

 

Em qualquer país marcado por fortes disparidades regionais e 

sociais, uma preocupação importante, além da correção dos 

desequilíbrios fiscais, trata de criar condições para que todos os 

cidadãos usufruam de iguais oportunidades de ascensão social, 

independentemente do local em que vivem. [...] Nesse caso, cabe ao 

sistema de transferências desempenhar uma função adicional de 

promover a cooperação intergovernamental no financiamento e na 

gestão das políticas que se voltam para tal objetivo (REZENDE, 2010 

p. 74-75). 

 

 A persecução do equilíbrio entre União, Estados e Municípios não foi levada 

em conta na Constituição Federal de 1988, nem entrou na pauta de primeira hora da 

política nacional pelos chefes e membros dos poderes executivo e legislativo nas 

últimas três décadas. Esta ausência de uma pauta propositiva a este respeito levou, 

nos últimos anos, a uma série de mudanças visando dar mais equidade à repartição 

de recursos e a dificuldades enfrentadas pelos governos subnacionais na provisão 

das políticas sociais, a exemplo do campo educacional, mas não se pode afirmar 

que tiveram sucesso pleno. 

 Ainda, segundo Rezende (2010), para que se tenham resultados realmente 

efetivos, os entes federativos de países com grandes desigualdades regionais e 

sociais como o Brasil, o financiamento de políticas nacionais descentralizadas 

deveria ser aplicado após a realização de ajustes verticais e a operação de um 

regime de equalização fiscal, o que não aconteceu no caso brasileiro. 

 A estrutura federativa trazida pela da nova constituição brasileira de fato 

introduziu um complexo sistema de repartição de competências entre os entes 

federados, assim caracterizado: a) inclusão das políticas sociais como sendo 

competência comum e concorrente dos três entes federados; b) exclusividade da 

União em definir as diretrizes que devem nortear políticas públicas; c) concentração 
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do maior número de competências exclusivas na mão da União; d) indicação de 

regime de cooperação entre os entes da federação sem dispositivos constitucionais 

ou canais institucionais de intermediação de interesses e de negociação de conflitos; 

e) concentração da maior parte dos impostos na União, que delega as funções, mas 

não realiza os repasses financeiros com a mesma competência, como veremos a 

seguir. 

 

2.3 CONEXÕES ENTRE O FEDERALISMO E A EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 Cury (2010, p. 155) nos ensina que desde o Império era possível identificar no 

Brasil uma espécie de “federalismo educacional”. Segundo o autor, havia um modo 

de distribuição de competências entre governo central e os chamados governos 

locais. Delimitavam-se na prática liames de atuação na área educacional entre 

outras esferas como: poder público e setor privado, atividades educacionais 

inerentes às famílias ou à igreja, por exemplo. Não estava estabelecida, em todo 

caso, uma repartição bem definida dos recursos financeiros e nem legislação que 

previsse autonomia das esferas subnacionais (como convencionalmente chamavam-

se estados e municípios). 

 A natureza federativa cooperativa do Estado brasileiro no que tange à 

educação aparece corporificada na Constituição de 1988 no seu artigo 211 (BRASIL, 

2012). Ali o legislador assevera que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. Nestes 

termos ficaram definidas as competências colaborativas e prioritárias (não exclusivas 

como alguns costumam interpretar) dos entes federados no que diz respeito à oferta, 

à organização e à manutenção da educação pública. 

 Por alteração de redação dada pela Emenda Constitucional nº 14/1996, 

compete, prioritariamente, aos Municípios ofertar e manter a educação infantil e o 

ensino fundamental; e aos Estados e Distrito Federal, o ensino fundamental e o 

ensino médio. Tais prioridades, ipsis litteris, foram recepcionadas pela Lei nº 

11.494/2007, que aprovou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

 A grande lacuna do nosso texto constitucional está no que se atribui como 

competência da União; não há prioridades explícitas. O texto, no Art.211, § 1º, assim 

proclama: “A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
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financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de 

oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 

assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios” 

(CARNEIRO, 2004, p. 43). 

 A LDB (Lei Federal nº 9.394/1996), em seu Art. 11, claramente ratificou essa 

disposição das responsabilidades com a oferta da educação pública. Assegurou 

ainda a competência dos Municípios para constituir seus sistemas de ensino, 

podendo, concorrentemente, legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto nas 

suas jurisdições. Como está posta, a estrutura de repartição de competências, 

resultou a organização de três sistemas de ensino (federal, estadual/distrital e 

municipal), tendo cada ente federado autonomia e interdependência para a 

organização de seus sistemas. 

 Esta dinâmica de organização, segundo Oliveira e Sousa (2010), parece 

como uma estratégia de atenuar a ausência de um Sistema Nacional de Educação, 

cuja propositura voltou à baila quando da discussão e mesmo após a promulgação 

do Novo Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº. 13.005/2014), mas que na 

prática também encontra limites de sua operacionalização, uma vez que “expressa 

apenas o desejo de colaboração entre os entes federados, mas que não encontra 

mecanismo de indução ou de obrigatoriedade, posto que, em princípio, estes são 

autônomos”. (OLIVEIRA e SOUSA, 2010, p. 21-22). 

 Em oposição ao pensamento de Oliveira e Sousa (2010), Dermeval Saviani 

(2010) considera que a construção de um Sistema Nacional de Educação nada tem 

de incompatível com o regime federativo. 

 

Ao contrário, eu diria que a forma própria de responder 

adequadamente às necessidades educacionais de um país 

organizado sob o regime federativo é exatamente por meio da 

organização de um Sistema Nacional de Educação. Com efeito, o 

que é a federação senão a unidade de vários estados que, 

preservando suas respectivas identidades, intencionalmente se 

articulam tendo em vista assegurar interesses e necessidades 

comuns? E não é exatamente por isso que o nível articulador da 

federação, a instância que representa e administra o que há de 

comum entre os vários entes federativos se chama precisamente 

União? (p. 382). 

 

 Postas as inúmeras controvérsias que persistem em torno do sistema 
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nacional de educação e do regime de colaboração, inúmeros arranjos, tanto de 

caráter normativo quanto de caráter administrativo, foram sendo postos em prática a 

fim de dar certo “equilíbrio” à dinâmica federativa e na tentativa de diminuição das 

desigualdades regionais em termos de oferta dos serviços educacionais e 

distribuição do tesouro nacional para as políticas em educação. 

 Tais arranjos acabaram por se constituir em mecanismos de indução a 

determinadas formas de “colaboração” dos Estados e Municípios em relação à 

União. O regime de colaboração parece que foi, perigosamente, confundido e 

misturado, no decorrer das duas últimas décadas, com a função supletiva e 

redistributiva dos recursos da União. Os fundos contábeis como FUNDEF (1997-

2006, com vigência de 10 anos) e FUNDEB (2007 a 2020, com vigência de 14 anos) 

cumpriram essencialmente a função redistributiva da União, sendo inegável o seu 

papel supletivo para o financiamento da educação básica. 

 

As duas últimas décadas foram marcadas por alterações legais – 

constitucionais ou infraconstitucionais –, pela criação de novos 

programas direcionados ao nível municipal (como ajuda às 

prefeituras e o de repasse de poder e recursos à comunidade local) e 

pela ativação de arenas intergovernamentais, tendo como objetivo 

definir melhor o funcionamento da educação em sua dinâmica 

federativa. Em poucas palavras, buscava-se garantir o sucesso da 

combinação da descentralização com diretrizes nacionais e 

cooperação intergovernamental maior (ABRUCIO, 2010, p. 38). 

 

 Constatam-se, a partir de meados dos anos de 1990, que diversas iniciativas 

foram adotadas pela união visando à descentralização e à cooperação 

intergovernamental, das quais podemos elencar: 

a) O FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério (Lei nº 9424/1996); 

b) A mudança nos procedimentos de transferência do salário-educação com 

repasse direto das quotas municipais mensais pagas em conta específica (Lei 

10.832, de 30 de dezembro de 2003); 

c) A substituição do FUNDEF pelo FUNDEB – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação (Lei nº. 11.494/2007); 

d) A criação e reestruturação de um conjunto de programas de assistência técnica e 

financeira da União aos Estados e Municípios (Pró-Jovem, Pronatec, 
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Profuncionário, Proinfo, Gestar, PRADIME, Alfabetização na Idade Certa, Prova 

Brasil, Provinha Brasil entre outros); 

e) Criação de um PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação, tendo como 

mecanismos básicos: o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

o plano de metas Compromisso Todos pela Educação e o PAR – Plano de Ações 

Articuladas. 

 Cury (2007, p.167) acrescenta que tais ações de descentralização 

“geralmente são acompanhadas de mecanismos que interferem e condicionam a 

autonomia dos Estados e, principalmente, dos municípios”, em virtude do fato de 

que as ações de assistência técnica e financeira da União comumente associam os 

repasses das verbas a determinadas formas e sistemáticas de elaboração, 

implementação e avaliação dos programas. 

O FUNDEB emergiu num período em que nossa sociedade passou a cobrar 

do governo uma ação na educação que se expandisse em relação ao ensino 

fundamental, até então abarcado pela política de financiamento anterior, o FUNDEF 

– cujas diferenças mais essenciais trataremos mais adiante, no tópico 1.5. O novo 

Fundo surge no ano de 2007 como uma ação de governo com ares de maior 

abrangência em relação aos níveis de ensino, mas não escapou da pecha de 

acrescer deveras muito pouco em termos de novas receitas para a educação. 

Ao município, detentor prioritário do oferecimento da educação infantil, 

enrijeceu a cobrança pela ampliação das redes de creche e pré-escola. Aos estados, 

o foco foi voltado para a melhoria na qualidade do ensino médio. Com diferenças 

significativas nos custos dos insumos essenciais de cada etapa, a estruturação do 

novo Fundo, que passou a abranger ambas, claramente favoreceu os estados em 

detrimento da responsabilização mais onerosa para os municípios; mais uma 

situação em que podemos enxergar que o pacto federativo nem sempre se coloca 

na sua essencial condição de equilibrar ônus e bônus entre os entes federados. 

 A questão da interferência da organização federativa nas políticas 

educacionais é vasta e inegável é a influência desta organização do Estado 

Brasileiro para as ações atinentes ao controle social. Entendido como o sistema 

federativo fincou raízes na administração pública brasileira, coube à pesquisa em 

tela enxergar sua influência sobre as instancias de participação social, em especial 

junto aos conselhos de controle social do FUNDEB. Nossa pesquisa percorreu este 

caminho em busca de respostas contundentes na área de enforque, que é a Região 
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Metropolitana de Campina Grande – PB, mas que certamente trará implicações 

comuns a outros recantos deste imenso, diverso, mas único país que é o Brasil. 

 

2.4 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: BREVE CONTEXTUALIZA-

ÇÃO HISTÓRICA 

 

A pátria tupiniquim, ao longo de mais de quinhentos anos de sua história, 

notadamente não colocou entre suas prioridades a educação. Desde o nosso 

proclamado descobrimento, aos idos 22 de abril de 1500, passou-se quase meio 

século de uma espécie de “abandono vigiado” por parte da Coroa Portuguesa até 

que, em 1549 aqui desembarcasse a primeira leva de padres jesuítas que lançaram 

as bases do que seria o primeiro sistema de ensino em solo brasileiro, 

contemplando 

 

inicialmente, os curumins (filhos de índios) e órfãos portugueses, 

mais tarde, os filhos dos proprietários das fazendas de gado e dos 

engenhos de cana-de-açúcar e também dos escravos. Em todos os 

casos, apenas meninos. Esses foram os primeiros alunos da 

Educação formal (e letrada) brasileira. E os padres jesuítas, os 

primeiros professores (SCACHETTI, 2013, p. 100). 

 

As salas de aula, na maioria das vezes em campo aberto ou improvisadas, 

tinham como finalidade primeira a catequese da Igreja Católica de Roma. O 

letramento vinha em consequência desta. Os primeiros livros foram as Sagradas 

Escrituras e o primeiro documento que regulou a educação, nesta pátria, foi o Ratio 

Studiorum, elaborado pela Companhia de Jesus para regulamentar a sua ação 

educativa, não só no Brasil, mas em todos os territórios do globo em que atuaram os 

jesuítas. O padre José de Anchieta, expoente na ordem, historicamente é o nosso 

primeiro mestre honorário. 

Esse sistema educacional vigorou até 1759, quando o Marquês de Pombal 

ordenou o fechamento das escolas e a expulsão dos padres jesuítas para implantar 

o seu sistema educacional. Mas, a influência da Igreja Católica permaneceu 

fortíssima, principalmente, nos mais de três séculos de Brasil-Colônia. 

Este introito histórico vem à baila apenas para expor como a educação no 

Brasil pode ser considerada como um fator que quase sempre se desenvolveu a 

margem das ações político-administrativas do país, desde a colônia até a república. 
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No período do Império, surgem as primeiras escolas de ensino primário (os 

atuais anos iniciais do ensino fundamental) de caráter gratuito a todos os cidadãos. 

Mas a cidadania era negada aos negros, aos pobres e, em parte, ainda às mulheres. 

Aquelas de famílias mais abastadas eram alfabetizadas em casa pelas próprias 

mães ou tutores “importados” da Europa, mas basicamente apenas treinadas nas 

prendas domésticas. Ensino no Brasil, somente para as elites. 

Relata Aranha (2009, p. 26) que em 15 de outubro de 1827 foi aprovada a 

primeira lei sobre o Ensino Elementar e a mesma vigoraria até 1946. Essa lei 

determinou a criação de "escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e 

lugarejos" (artigo 1º) e "escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas" 

(artigo 11). O instrumento legal fracassou por várias causas, de ordem econômica, 

técnica e, claro, de política. 

Quando os coronéis se instalaram no poder, durante a Primeira República, 

não havia interesse que a massa votante fosse letrada, ou sua manipulação eleitoral 

se tornaria inviável. Em suas primeiras décadas, o republicanismo brasileiro vigorava 

para poucos e não desfez a ótica elitista da educação vigente. 

Somente em 1932, no auge da efervescência política da Era Vargas da 

revolução separatista do estado de São Paulo, 

 
alguns intelectuais brasileiros como Lourenço Filho, Fernando de 
Azevedo e Anísio Teixeira, num total de 26 cabeças pensantes do 
Brasil de então, assinaram o ‘Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova’. [...] A partir daí os intelectuais voltaram sua atenção para a 
educação, uma vez que, pretendiam construir novos pilares para a 
melhoria do processo de estabilização social do país. Não 
demoraram muito a declararem a insuficiência da pedagogia 
tradicional diante da exigência do mundo moderno, capitalista, 
concluindo que as instituições escolares deveriam ser atualizadas de 
acordo com a nova realidade social. [...] O movimento educacional 
que surgiu naquele momento e que influenciou consideravelmente o 
pensamento educacional brasileiro foi o que nos Estados Unidos 
denominou-se de Escola Nova (ARANHA, 2009, pp. 29-30). 
 

Décadas mais tarde, com o Golpe Militar de 1964, a educação também 

ganhou ares militaristas. O ensino passou a ser fortemente regulado pelo Estado e a 

repressão ao movimento estudantil foi a marca de um tempo nefasto para as 

liberdades no Brasil. 

Resquícios deste período persistiram em nossa educação, com disciplinas 

como OSPB – Organização Social e Política Brasileira e Educação Moral e Cívica, 
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que somente na década de 90 foram excluídas dos currículos escolares obrigatórios 

do país (ARANHA, 2009). 

A luta pelo direito básico à educação de qualidade – para uma nação que se 

propõe desenvolvida como a nossa – persistiu ao longo da história, graças à 

insistência e batalha de nomes como: Alceu Amoroso de Lima, Cecília Meireles, 

Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Gilberto Freyre, Nísia Floresta, Paulo Freire, 

Roquette-Pinto e Rui Barbosa. 

Apenas em 1988, com a promulgação da Carta Constitucional ora em vigor, 

proclamada após quase três décadas de tenebrosa ditadura militar, pudemos sentir 

o “odor” de tais direitos “perfumando” os ares do Brasil. As Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional só chegariam em 1996, com a promulgação da LDB através da 

Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, revogando a lei anterior. 

A causa está encerrada? Muito pelo contrário. Parte significativa dos direitos 

e garantias contidos no corpo da atual Constituição Federal ainda não saiu do papel. 

E grande parte das que viraram realidade carece de consolidação e aprimoramentos 

do tempo. Tempo este que só consolida o Estado Democrático de Direito no senso 

comum de uma nação, quando o povo é consciente e exige o que é seu por direito. 

A educação transpassou períodos obscuros e difíceis, como outras garantias 

de semelhante vulto. Se o fôssemos discutir, não seriam suficientes as regras e os 

espaços inerentes a este trabalho. Queremos nos ater, especificamente, ao fundo de 

financiamento da educação básica, vigente desde 2007, e as consequências de sua 

implantação para a qualidade do ensino público. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB não poderia ser estudado 

sem que se analisasse, de antemão, o Fundo antecessor, o FUNDEF, este afeito 

apenas a modalidade que chamamos de ensino fundamental. Um é a progressão do 

outro. Carrega-lhe parte das virtudes e alguns dos defeitos. Acena com avanços, 

mas, vista a realidade do agora, não supera falhas que precisam ser suplantadas 

para que tenhamos um Sistema Nacional de Ensino, escrito assim, com iniciais 

maiúsculas. 

 A lição de que se deve aprender com os erros para não tornar a repeti-los 

parece que não é facilmente compreendida pela classe política brasileira. O 

FUNDEF vigorou por dez anos (1997 a 2006), porém, muitas de suas fraquezas 

persistiram com o FUNDEB (de 2007 aos dias atuais, com previsão de estender-se 
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até 2020). A sociedade precisa tomar de punho forte esta temática, perseguir a 

educação de qualidade como um ideal, ou estaremos fadados a não tomar 

conhecimento e implantar as adequações que urgem para os últimos cinco anos de 

vigência do FUNDEB; ou mesmo para elaborar o seu fundo sucessor a vigorar a 

partir de 2021 (parece longe, mas é quase amanhã e não há movimentação 

significativa digna de qualquer registro) quando muito precisará estar radicalmente 

diferente da crua realidade atual de nossas escolas, dos profissionais da educação, 

alunos e famílias. A revolução sempre silenciosa do ensino não pode mais tardar. 

 

2.5 POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL DO PÓS-CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

Nesta conjuntura, brevemente percorrida no tópico anterior, ressalte-se que a 

academia não se refutou a analisar as diversas formas que a participação popular 

mais direta influenciou nos percursos da educação, principalmente após a nova 

realidade constitucional estabelecida a partir do final da década de 1980. 

 Analisando a produção científica precedente, no que tange à temática 

abordada na presente dissertação, concluímos que não há uma vastidão de 

trabalhos abertos ao acesso público, depois de consultada a Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD. Essa produção cresce, mesmo que 

sensivelmente, quando limitada a artigos encontrados em periódicos da área de 

educação disponíveis no sítio eletrônico da CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, mas restando concentrados em 

aspectos parciais do objeto em estudo. 

 Há vasto cultivo de estudos focalizados na questão do financiamento da 

educação, nas similitudes e divergências dos fundos contábeis, nos reflexos para o 

regime de colaboração da atual conjuntura de financiamento, mas com poucos 

esboços científicos, de fato. centrados na questão do controle social das políticas 

em si. Há campo para pesquisa que busca conhecer as engrenagens de como estão 

instalados os conselhos e suas contribuições para efetivação e qualidade dos gastos 

dos recursos da educação básica. 

 Entre as dissertações observadas quando da delimitação desta investigação 

científica, destacamos a escrita por Roberto Dombroski de Souza intitulada “Ações 

individuais de conselheiros do FUNDEB nos processos de tomada de decisão: o 
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caso do município de Cascavel em 2013”. Neste trabalho, apresentado no mesmo 

ano junto à Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, o autor busca 

analisar as relações que envolvem contatos, vínculos e conexões nos processos de 

tomada de decisões dos conselheiros do FUNDEB no município mencionado no 

título. Seu enfoque é compreender, dentro da atividade considerada intensa pelo 

autor do conselho em tela, as causas atinentes ao estímulo de alguns e ao 

desestímulo de outros para o exercício da função, bem como a compreensão dos 

mecanismos de ação e interação política existente entre os conselheiros. O enfoque 

é bastante restrito à situação do município pesquisado e naquele recorte temporal. 

 Quanto à dissertação apresentada por Ubirajara Couto Lima à Universidade 

Federal da Bahia – UFBA em 2009, intitulada “As práticas de participação 

institucionalizadas e sua relação com a cultura política: um estudo sobre o Conselho 

de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB”, esta propõe uma análise das 

práticas de participação presentes no colegiado, fazendo uma ponte com a política 

local (no caso, o município de Jequié – BA), que o autor divide entre a tradicional 

(com marcas do coronelismo) e a democrática (emergida pós-promulgação da 

Constituição de 1988). O enfoque aqui é na postura dos conselheiros na execução 

do seu mister. 

 Seguindo na análise dos citados acervos, cabe a menção à tese defendida 

em 2013 junto à Universidade Estadual de Campinas por Gene Maria Vieira Lyra 

Silva. Neste trabalho, há uma investigação tocante ao funcionamento estrutural dos 

CACS-FUNDEB de 05 (cinco) estados: Amazonas, Sergipe, São Paulo, Rio Grande 

do Sul e Goiás. A análise é comparativa, atenta às atividades desenvolvidas no 

quadriênio 2008-2011, centrando-se em como são tomadas as decisões e suas 

consequências para as unidades investigadas. Trata-se de uma pesquisa com um 

viés documental, que restringe seu olhar sobre a materialização das decisões dos 

colegiados e como se colocam na ordem político-administrativa, numa espécie de 

medição do poder exercido pelos CACS-FUNDEB perante as administrações 

públicas dos estados analisados. 

 Mais duas teses interrelacionam-se com a temática do controle social do 

financiamento da educação, mas o fazem com um maior distanciamento do que os 

trabalhos já citados. 

 Intitulada “A política dos fundos constitucionais no contexto da educação 

básica no Brasil: origens, contradições e perspectivas”, a pesquisa de Wellington 
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Ferreira de Jesus apresentada à Universidade Federal de Goiás em 2011, analisa as 

origens históricas, o contexto, a relevância, as contradições e as limitações dos 

fundos de financiamento da educação, centrando-se numa pesquisa histórico-

documental e que, no seu percurso, faz uma análise da gênese do controle social 

como um fenômeno catalisado pela Constituição Federal de 1988, mas considerado 

ainda em efetiva construção pelo pesquisador. 

Por fim, merece menção o trabalho de tese do pesquisador Paulo de Sena 

Martins, nominado “O financiamento da educação básica por meio de fundos 

contábeis: estratégia política para equidade a autonomia e o regime de colaboração 

entre os entes federados”. Aqui, o foco é o estudo da essência conceitual e 

estrutural dos fundos contábeis – FUNDEF e FUNDEB – e suas implicações frente 

ao pacto federativo e o regime de colaboração também propostos pelo texto 

constitucional vigente. A análise do controle social revela-se tangencial, considerada 

como uma condicionalidade legal para efetivo de estabelecimento dos fundos. Mas, 

o autor traz uma significativa contribuição quando relata a existência por mera práxis 

que muitos Conselhos do FUNDEB se revestem, sendo esta situação comum para 

significativa parcela destes colegiados. Outrossim, não há entre os objetivos do 

pesquisador analisar as perspectivas de modificação desta realidade. 

No Brasil da década de 80, poucos eram os acadêmicos que se preocupavam 

com o desenvolvimento de pesquisas que versassem sobre as políticas de 

financiamento da educação no país, tampouco sobre a temática do controle social 

dos recursos. Essa realidade foi sendo, gradativamente, modificada com a chegada 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério – FUNDEF. Nitidamente se ampliou o interesse pela 

pesquisa acerca do financiamento da educação no país (CALLEGARI, 2007). 

O FUNDEF se tratava de um fundo de natureza contábil e de âmbito estadual. 

De forma automática, e administrada pelo Banco do Brasil, 15% de impostos e 

transferências – a saber: ICMS, FPE, FPM, IPI/Exportação e LC 87/96 – 

pertencentes a cada Estado e seus respectivos municípios, formavam um Fundo-

Mãe, cujos recursos retornavam proporcionalmente ao número de alunos 

matriculados nas redes de ensino fundamental. 

Almejou o legislador que 60% dos 25% constitucionalmente vinculados à 

educação pudessem ser “carimbados na fonte”, para usar jargão da contabilidade, 

não permitindo mais que parte desta reserva fosse apartada ao sabor do tempo e da 
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disponibilidade do gestor da vez (CARNEIRO, 2004). 

O FUNDEF foi previsto e, de fato, durou 10 (dez) anos, estendendo-se de 

1997 ao ano de 2006. O Fundo recebeu severas e numerosas críticas de diversos 

pesquisadores como César Callegari (2007), Nicholas Davies (2008), José Marcelino 

de Rezende Pinto (1999), entre outros, que se dedicam desde então a examinar o 

financiamento da educação no país.  

As principais críticas ao FUNDEF eram praticamente consensuais em três 

aspectos, verificadas as publicações da época: exclusividade de recursos para 

ensino fundamental em detrimento das outras etapas e modalidades de ensino que 

compõem a educação básica; ausência do chamado dinheiro “novo” para o sistema 

educacional brasileiro (apenas se reservou o mesmo montante direto na fonte); e a 

irrisória contribuição da União para o Fundo, cuja legalidade também foi 

questionada. 

Pensadores do assunto, como Dermeval Saviani (2005) apontam como ponto 

positivo do FUNDEF o fato de que não se pode desprezar sua contribuição para a 

universalização do ensino fundamental, decorrente da focalização de parte 

considerável dos recursos da educação para o financiamento exclusivo desse 

estágio obrigatório de escolaridade. 

Ato contínuo, foi promulgada a EC nº 53/06, que modificou o artigo 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, e cunhou o FUNDEB em substituição ao FUNDEF, 

mantendo, apesar disso, a sua mecânica de captação e distribuição de recursos. 

Com previsão para durar 14 anos (até 31 de dezembro de 2020), o FUNDEB, 

basicamente, repete a lógica de vigência transitória do Fundo precedente. Na visão 

de estudiosos do assunto, tal partição é o que dificulta o planejamento de longo 

prazo, nesta que é uma área que, racionalmente, requer medidas de caráter 

permanente, mas que não instituiu até o presente um Fundo de mesmo caráter 

(CURY, 2009). 

Como forma de responder à sociedade as críticas que haviam sido 

direcionadas ao FUNDEF, o FUNDEB, na prática, mostrou-se muito mais análogo 

que antagônico àquele, proporciona duas diferenças acentuadas em relação ao 

Fundo extinto: a composição dos recursos e abrangência das modalidades a serem 

atendidas (VERHINE, 2006; CARREIRA e PINTO, 2007). 
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Convém observar que nesta nova sistemática de financiamento da 
educação básica entram, proporcionalmente, mais alunos do que 
verbas, minando o efeito positivo da ampliação dos recursos do 
FUNDEB propalado pelo governo federal (SAVIANI, 2008, p. 64).  
 

No conclusivo e apropriado raciocínio de Nicholas Davies (2008, p. 43-44), 

percebemos que no decorrer da vigência do FUNDEB: 

 
[...] o impacto positivo do acréscimo, a partir do terceiro ano, de 5% 
(de 15% para 20%) dos impostos do FUNDEF (ICMS, FPE, FPM, IPI 
– Exportação e LC 87/96), que são os mais vultosos, e de 20% de 
impostos novos (IPVA, ITCMD e ITR), que não representam volumes 
proporcionalmente significativos em termos nacionais, será bastante 
reduzido ou mesmo anulado pela inclusão das matrículas de 
educação infantil, EJA e ensino médio. 
 

Sinteticamente, podemos dizer que a diferença fundamental – e o maior 

avanço – do FUNDEB em relação ao FUNDEF é que este último ampliou a área de 

abrangência para além do ensino fundamental e passou a contemplar todas as 

etapas e modalidades que compõem a educação básica. 

 Toda esta conjuntura tem impacto direto nos resultados do processo de 

ensino e de aprendizagem, haja vista que a regulamentação dos fundos de 

manutenção da educação básica jamais se preocupou em ir além da mera 

distribuição dos recursos financeiros. As metas de qualidade na educação perderam 

espaço com essa visão econômica sobre a educação, pautada na noção de 

qualidade, competitividade, produtividade, eficiência e eficácia atreladas a políticas 

que operam basicamente sobre divisão de recursos financeiros, sem preocupação 

expressa com o regime de gestão e a consequente obtenção de resultados (CURY, 

2007). 

O financiamento deve estar relacionado com o planejamento e a gestão, 

como um mecanismo na qual o problema é de toda a sociedade. Observa-se, na 

prática. justamente o contrário: a centralidade nas ações políticas de equidade, na 

contramão dos anseios da sociedade civil, que precisa atuar como corresponsável 

pelos investimentos na educação e como executora na gestão do controle para o 

melhor o uso do dinheiro público (DAVIES, 2008). 

O pesquisador Romualdo Oliveira (2007) destaca a necessidade de 

ampliação dos debates sobre a gestão da educação e sua relação com o 

financiamento, tendo como consideração as diferenciações entre a gestão 

educacional e a gestão escolar, e as respectivas formas de financiamento do 
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sistema educacional. A escola, sem si, não possui autonomia financeira e/ou 

administrativa, o que torna ainda mais desafiante o planejamento e a gestão dentro 

dos limites apenas dos recursos que lhes são disponibilizados. 

Neste escopo, não há como se esquivar da análise das políticas pontuais 

capitaneadas pelo Ministério da Educação – MEC. Para Gouveia e Silva (2009), a 

concentração de recursos pela União, a burocracia na tramitação de liberação 

destes recursos, o descumprimento de leis e regulamentos, além dos desvios de 

recursos para outras funções e ações de governo, deve ser objeto de atenção de 

educadores e estudiosos comprometidos com uma educação popular e social. 

 Os estudiosos educacionais e os estudos pautados sobre o financiamento são 

essenciais também para tornar pública a real situação em que se encontra a 

educação pública no país. Pesquisar para conhecer o material já produzido e buscar 

um aprofundamento sobre o tema, urge na atual conjuntura em que, para o Brasil, o 

reposicionamento de suas políticas educacionais, planejando para médio e longo 

prazos, é primordial se quisermos nos manter na escala de ascendência da qual 

usufruímos. Um fracasso para a educação será convertido em fracasso para o 

Brasil. 
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3 O CONSELHO DO FUNDEB COMO EXPRESSÃO DA DEMOCRACIA E DO 

PODER LOCAL 

 

 No clássico “O futuro da democracia: uma defesa, das regras do jogo”, Bobbio 

(2014) sustenta que a democracia é, essencialmente, um método de governo, um 

conjunto de regras de procedimentos que ditam como se darão as decisões de 

caráter coletivo, no qual está prevista e facilitada a ampla participação dos 

interessados. Vimos que as políticas públicas, no Brasil, têm avançado neste sentido 

de buscar ampliar a participação dos interessados, com a instituição de conselhos – 

paritários ou não – em que comungam das decisões representantes do governo e da 

sociedade. 

 No que tange às políticas do campo educacional, não tem se dado um 

percurso diferente. Essas arenas de participação social ganham força e passam a 

acompanhar a gestão de recursos e fiscalizar a ação das gestões nas três esferas: 

União, Estados e Municípios. Para Bobbio (2014), esta é uma característica do 

processo de democratização. Segundo ele 

 
Não há dúvida de que estamos assistindo à ampliação do processo 
de democratização. Se devêssemos apontar uma das características 
mais evidentes e interessantes de uma sociedade politicamente em 
expansão, [...] não poderíamos deixar de indicar a exigência e o 
exercício efetivo de uma sempre nova participação (p. 89). 
 

 Um avanço natural do capítulo anterior, no qual fizemos um sucinto apanhado 

sobre o modelo federativo adotado pelo Brasil, consolidado pela Carta Magna de 

1988, e nos debruçamos sobre uma contextualização histórica do financiamento da 

educação brasileira, é discutir essa nova amplitude da participação social, através 

de arenas que inserem localmente os executores e os beneficiários mais diretos da 

política pública, num modelo de mútuo acompanhamento e constante prestação de 

contas. Em suma, uma materialização muito nítida do que chamamos de Poder 

Local, que engloba entre suas arenas o Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB – CACS. 

 A consolidação de conselhos populares através de lei, como na Lei do 

FUNDEB (Lei Federal nº. 11.494/2007) realizou com os CACS, pode ser 

considerada como uma forma de institucionalização da participação, através da qual, 

para estudiosos como Vieira (2011), Dombrowski (2008) e Urbinati (2006), se 
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reorganiza o cotidiano dos atores sociais no poder local, evidenciando a estreita 

relação entre democracia e cidadania e a ampliação dos espaços democráticos. 

Segundo eles, estamos diante de um caminho sem volta, cuja tendência é o 

envolvimento crescente da sociedade nas decisões atinentes às políticas que visam 

beneficiar-lhe. 

 Neste sentido, este capítulo tem intuito de lançar luzes sobre a questão do 

poder local – apresentando um arcabouço teórico sobre as arenas de participação 

sociopolítica – e, ato contínuo, caracterizar de forma pormenorizada como a Lei do 

FUNDEB (BRASIL, 2007) dá contornos ao Conselho do FUNDEB, visando formar 

uma base de conhecimento sobre a arena que favoreça a discussão vindoura, 

relativa à sua contribuição desta para a efetivação do uso qualitativo dos recursos do 

principal Fundo destinado ao financiamento da educação no Brasil. 

 

3.1 PODER LOCAL: ARENAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIOPOLÍTICA 

 

 Com o fim do Regime Militar e a conseguinte promulgação da nossa Carta 

Constitucional de 1988, ficou nítida a emersão de novas questões permeando a 

pauta das políticas educacionais e dos processos de gestão da Educação. Podemos 

destacar o que se convencionou chamar de medidas desconcentradoras e 

descentralizadoras, como as estratégias dos sistemas e fundos de educação, bem 

como a redistribuição das receitas públicas visando prover de maior poder de 

decisão na ordem financeira os municípios que, diferentemente da realidade pré-

1988, se tornaram unidades federativas mais autônomas (MARTINS, 2004). 

 Evidente que as medidas postas em prática no sentido da reorientação tanto 

legal quanto normativa da educação, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº. 9.394/1996) e os Planos Nacionais de Educação (Lei nº. 

10.172/2001 e, mais recentemente, a Lei nº. 13.005/2014) não foram capazes de 

nos fazer chegar ao esperado status que tais medidas nos fariam atingir quando 

gestadas no período da redemocratização (SANTOS, 2002). 

 Os esforços empreendidos para um revigoramento das formas de gestão e da 

abertura de novos caminhos na dinâmica de relacionamento entre as diferentes 

esferas de governo (União, Estados e Municípios) não conseguiram elevar a um 

novo patamar o desenho das políticas setoriais no Brasil, entre elas a educação 

(SOUZA, 2005). Caminhamos, de forma significativa, para a quebra do modelo do 
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Estado centralizado, mas com certeza ainda não consolidamos um lastro que 

dissolvesse a indefinição de competências, o desperdício de recursos financeiros, a 

dispersão de esforços humanos e mesmo convencionasse regras visando à 

responsabilização das esferas políticas e seus respectivos gestores pela qualidade, 

quantidade e continuidade da prestação dos serviços. 

 Muitas vezes, parece que não ocorreu o devido desmame do fisiologismo e 

clientelismo tão marcantes na história política brasileira desde o Império (OLIVEIRA 

e SOUSA, 2010). 

A escolarização do povo, assim como os processos nos quais esta 

escolarização se desenvolve, tem papel fundamental no estabelecimento da cultura 

participativa. A escola é, por excelência, a primeira forma de contato do cidadão com 

um espaço de coletividade que não está restrito aos seus vínculos sanguíneo-

familiares. Verdadeiramente um ambiente plural, propício a iteração que evolui para 

a participação (FARIA, 2006). 

 Na escola, oportuniza-se o desenvolvimento de habilidades e competências 

essenciais ao convívio em sociedade que vão muito além do conteúdo científico que 

se adquirirá para um futuro exercício profissional. E toda esta construção da qual a 

escola é o motor é feita em grupo, em equipe, apesar da mensuração de seus 

resultados se apresentar de forma individual. Em suma, há na escola um papel 

basilar para o enraizamento da democracia e de como se processa o exercício desta 

no meio social. 

Também os movimentos sociais têm ampla responsabilidade neste 

delineamento que vemos atualmente configurado no Brasil em termos de práticas de 

participação social. A vinculação identitária do cidadão com as forças de sua 

comunidade, de seu bairro, de sua categoria profissional, ou mesmo de grupos de 

caráter religioso, étnico, de orientação sexual etc., e a conseguinte organização 

destes grupos com perspectivas comuns tem estreita relação com a construção de 

cidadania mais genuína e realmente incorporada ao cotidiano do cidadão (GOHN, 

2001). A ideia de participação passa a ser vista como um exercício de direitos, e a 

forma deste exercício (de maneira particular quando afeito à politica de 

financiamento da educação) em muito interessa a esta pesquisa. 

 No que tange à defesa da descentralização, com a ruína gradual do modelo 

centralizador da máquina pública, apontado como fator multiplicador da corrupção e 

inépcia do Estado Brasileiro, aquela foi pauta dos movimentos sociais e do discurso 
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político, principalmente a partir da segunda metade da década de 1980, com o auge 

dos movimentos pelo fim da ditadura militar. Neste momento histórico, segundo 

Martins (2004), emerge o amparo social da ideia da “localidade”, aqui entendida 

como um espaço físico e simbólico apropriado para o exercício da democracia, 

numa amplitude de pequena escala, mas como arena de participação mais direta e 

efetiva do cidadão. Ganham força os movimentos de rua, de bairro, de 

comunidades, todos dentro desta esfera menor da federação que é o município. 

 Indubitavelmente, e no caso da educação de forma particular, os problemas 

heterogêneos que permeiam os serviços da rede de escolas parecem ter, neste 

momento de efervescência, encontrado alguma solução mais imediata nos 

diferentes níveis administrativos da gestão municipal, pois a proximidade com o 

poder executivo tem ampliado a participação dos profissionais do ensino e dos 

conselhos de controle social ligados ao ensino (conselho do FUNDEF/FUNDEB, 

conselho de educação, conselhos dos direitos das crianças e adolescentes etc.) e, 

de fato, perturbado mais diretamente o centro desse poder, no caso, as secretarias 

municipais de educação. A distância entre o problema, o cidadão atingido por este e 

o órgão governamental responsável por sua solução caiu exponencialmente. 

 Essa proximidade delimitada pelo espaço territorial do município (e mesmo do 

bairro, da rua, da comunidade), que num âmbito mais restrito espacialmente tem 

aglutinando diferentes instâncias de atuação, diversidade e problemas cotidianos, 

mas também de níveis administrativos (subprefeituras, conselhos, orçamento 

participativo etc.), tem contribuído para um alargamento democrático das bases em 

que se sustentam as políticas públicas em educação, gerando, na visão de alguns 

estudiosos (DOWBOR, 2008) uma mudança física no locus de negociação entre os 

atores escolares e o poder executivo constituído. 

 Se verificarmos a multiplicidade de situações políticas, fiscais, sociais, 

econômicas e culturais que configuram o funcionamento do poder municipal no 

Brasil, assemelhando-se a um colcha de retalhos, e que geram diferentes perfis de 

atendimento na área da educação (e mesmo em outras políticas públicas 

essenciais), surge uma questão crucial: como garantir certa uniformidade no grau de 

atendimento e na performance dos resultados almejados se municípios têm porte, 

capacidade de arrecadação fiscal e dinâmica de negociação política locais diferentes 

entre si? Em virtude desta disparidade, eles implementarão medidas educacionais 

mais ou menos coerentes ou democráticas? 
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 Desafios que surgem e debates que se abrem para a importante discussão 

sobre a influência do poder local para a política educacional brasileira. 

 

3.2 INTERAÇÕES ENTRE PODER LOCAL E DEMOCRACIA 

 

 Compartilhamento do poder e representação do cidadão são duas das 

questões centrais que permeiam a democracia brasileira desde o fim do regime 

militar, mas que também estão em pleno debate nas demais democracias 

ocidentais. Sob uma ótica mais legalista, alguns teóricos entendem como cumprido o 

ideal de representação através dos processos formais de eleição, que fazem emergir 

do meio popular os escolhidos para o usufruto direto de tal garantia constitucional 

em nome de seus concidadãos. 

 Não exatamente em contraponto, mas sob uma visão menos legalista, alguns 

estudiosos defendem a ampliação da participação mais direta do cidadão, mesmo 

que este exercício dependa dos canais legitimados pela formalidade dos 

procedimentos democráticos (plebiscito, referendo etc.) 

 Para Gohn (2007), a teoria política de praticamente todo o século XX voltou-

se para a discussão das transformações por que passam as sociedades 

democráticas e seus mecanismos de funcionamento. Há correntes em defesa dos 

procedimentos formais de participação social e política dos indivíduos, que por sua 

vez são contrapostas pelo surgimento visível no próprio ambiente democrático de 

ampliação das formas e canais de participação. 

 Ainda segundo Gohn (2007), quando falamos em poder local, em geral, 

associamos logo nossa mente aos órgãos e espaços decisórios mais próximos de 

nós, cidadãos. O município, o distrito e o bairro são as primeiras instâncias de poder 

local numa visão mais genérica. 

 Se assim pensarmos, a escola também pode ser compreendida como esfera 

de exercício do poder local. No ambiente escolar, diversas pessoas, de estratos 

sociais mais próximos ou mais distantes, se encontram para efetivar o exercício do 

direito constitucional de ensinar e aprender, mas também está intrínseca à atividade 

escolar o exercício de sua função social de contribuir para formar cidadãos que, ato 

contínuo, comporão para a convivência em sociedade e serão parte das decisões 

que cabem a todo o corpus social. 

 Tomada desta forma, a expressão poder local nos faz entender que, acima 



59 

e/ou além dela, existem esferas de poder, quer sejam outros poderes locais, em 

espaços geográficos e sociais diversos, quer mesmo a existência de um poder 

central, catalisador ou aglutinador dessa diversidade de poderes locais. 

 Desta forma, podemos concluir que, apesar da influência direta nas questões 

da educação, o poder local tem implicações em diversos outros campos e conceitos 

da vida em sociedade. Visto desta forma, é um poder importante para a manutenção 

e existência de uma democracia saudável e participativa. 

 Para Dowbor (2008), o poder central e o poder local representam diferentes 

esferas de intervenção de cada cidadão na vida pública. Todos nós estamos 

inseridos. O grau de participação é que varia. Não há inexistência decisória total por 

parte de nenhum cidadão: mesmo que restrito ao ambiente familiar, ou por 

limitações psico-físico-motoras, cada indivíduo influi num contexto que vai além de 

sua existência particular. 

 Vejamos o que nos diz, a respeito desta dicotomia poder local – poder central 

em termos de Brasil, a pesquisadora Vieira (2008): 

 
Se considerarmos a natureza do Estado português e do processo de 
colonização aqui instalado, teremos elementos para visualizar como 
se forja a relação entre poder central e poder local no Brasil. A obra 
do Brasil Colônia tem a marca definidora da centralização. A 
simbiose colonizador-colonizado é complexa e comporta mediações 
não redutíveis a uma aproximação simples. Vale lembrar, entretanto, 
como tese geral, que, se a centralização é a tendência dominante 
das origens de nossa história, um movimento na direção contrária 
também se expressa como tendência dominada no cenário que vai 
se configurando na sociedade emergente (p. 28-29). 
 

 A questão do poder local é uma temática deveras relevante para os 

estudiosos da Ciência Política. Para Santin (2007, p. 324), “a noção histórica de 

Poder Local no Brasil está vinculada ao coronelismo, patrimonialismo e 

personalismo no exercício do poder político”. 

 Hoje, sob a égide de um país democrático, a questão requer uma visão ainda 

mais criteriosa, pois a incorporação da participação da sociedade civil e dos 

movimentos sociais na política hodierna tem poder de resignificar as formas de 

articulação do exercício do poder com a sociedade política. 

 Desse viés de ressignificação advindo da redemocratização e tornado mais 

forte a partir da segunda metade da década de 1990, o interesse pelo poder local foi 

ampliando, inclusive como matéria de pesquisas acadêmicas. O poder dividido com 
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a comunidade escolar e visto como uma questão interdisciplinar e atual, longe está 

de ser um tema inédito na educação brasileira (MENEZES, 2001; FARIA, 2006, 

OLIVEIRA, 2010). 

 Se durante os três primeiros séculos de nossa história, marcada pela 

influência colonial, os anseios de autonomia para decidir os destinos dos habitantes 

locais, geraram inúmeras revoltas populares de caráter separatista (cabanagem 

sabinada, revolta de canudos, revolta de quebra quilos, inconfidência mineira) que 

foram contidas pela metrópole, hoje a força já não mais silencia os gritos dos 

movimentos sociais. 

 
Foi apenas com o advento do império, e já sob a égide da primeira lei 
de educação nacional, em 1827, que se deu permissão para fazer 
aflorar as vontades locais. Nesse mesmo contexto, através do Ato 
Adicional de 1834 concedeu-se às câmaras municipais a atribuição 
de legislar sobre matérias educacionais. Revestindo-se do rótulo 
centralização e descentralização, as dinâmicas e embates entre 
poder central e poder local marcam, com efeito, a história da política 
educacional no Brasil, inscrevendo-se como tema chave de sua 
trajetória. No século XX foi tema de debate permanente entre 
educadores dos mais diversos matizes, tanto conservadores quanto 
liberais, polarizando discussões nas assembleias nacionais 
constituintes, particularmente no contexto da redemocratização, após 
o fim do Estado Novo (VIEIRA, 2011, p. 128-129). 
 

 A já citada polarização dos defensores da centralização e descentralização, 

as dinâmicas e os embates entre poder central e poder local marcaram, de forma 

significativa, a história da política educacional no Brasil. Em momento histórico mais 

recente, já contextualizado pós-abertura democrática, o tema foi retomado e com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e das legislações educacionais que a 

regulamentaram (LDB, Plano Nacional de Educação, Lei de Responsabilidade Fiscal 

etc.), o poder local se redimensiona e é pauta de primeira hora na pesquisa voltada 

para a gestão e administração escolar. 

 A legislação pós-Constituição de 1988 é clara quanto ao papel do poder local 

na educação. Assevera-se ao município o poder de organização e a gestão dos 

anos iniciais de escolarização, sendo de sua responsabilidade “oferecer a educação 

infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade o ensino fundamental” (LDB, art. 

11, V). Aos estados, por sua vez, compete “assegurar o ensino fundamental e 

oferecer, com prioridade, o ensino médio” (LDB, art. 10, VI). 

 A organização da mecânica financeira se operou pela forma dos fundos 
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contábeis. Inicialmente, se instituiu o FUNDEF, cuja missão era assegurar recursos 

para o ensino fundamental, conforme o número de alunos matriculados por rede 

pública (estadual ou municipal), comprometendo tanto estados como municípios na 

oferta de ensino fundamental e reservando “direto na fonte” 15% dos 25% da receita 

corrente líquida que a Constituição estabeleceu como piso da aplicação mínima na 

área da educação. 

 Em 2007, o FUNDEF deu lugar ao FUNDEB – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. Ampliou-se o Fundo para o atendimento de toda a educação básica 

(infantil, fundamental e médio), entretanto, é importante aclarar que tal ampliação 

não correspondeu a aporte de dinheiro novo significativo ou à maior autonomia dos 

municípios para administrar seus próprios serviços. 

 Nos dias atuais, ainda cabe à União a responsabilidade pela definição de 

políticas nacionais de educação, a avaliação dos sistemas educacionais e a 

manutenção de seu próprio sistema de ensino, que corresponde quase que, 

exclusivamente, à educação superior federal. A revisão da União, enquanto sistema 

federal de educação, foi um dos apontamentos resultado das conferências nacionais 

que culminaram com a aprovação de nosso novo Plano Nacional de Educação. 

 
Trata-se, portanto, de uma descentralização que vem do centro, uma 
descentralização tutelada. Sob a batuta do governo federal, os 
agentes do poder local afinam-se sob um mesmo coro – de norte a 
sul do país, são os mesmos os programas de apoio técnico e 
financeiro, com reduzida observância às peculiaridades locais. Nessa 
perspectiva é importante lembrar as limitações a que estão sujeitas a 
autonomia e o controle local na gestão da escola básica (MENEZES, 
2001, p. 68). 
 

 Neste contexto de participação social, ganham destaque os chamados 

conselhos de controle social. No caso da política de financiamento da educação 

temos o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-

FUNDEB). Sua regulamentação está posta na própria lei de criação do FUNDEB 

(Lei Federal nº. 11.494/2007) e o legislador ofereceu uma séria de atribuições e 

poderes aos seus membros. 

 Nesta pesquisa, o interesse foi enxergar o poder local pela ótica dos 

conselhos do FUNDEB e seus conselheiros. Interessa compreender como esse 

poder que se configura no espaço e entorno da escola, como está materializado e 

quais suas implicações para a política educacional, bem como seus reflexos para as 
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comunidades na apropriação do seu direito de participação efetiva nas decisões 

locais. Ao longo do trabalho, além da pesquisa de campo, buscaremos fortalecer o 

entendimento sobre o poder local, ampliando a pesquisa bibliográfica sobre o tema 

em questão. 

 

3.3 CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB: O 

PODER LOCAL MATERIALIZADO 

 

 Nesta seção, o objetivo é realizar um detalhamento de como a Lei do 

FUNDEB organiza o CACS, sobre quais proteções o reveste e como estipula suas 

atribuições e garantias. Trata-se de uma descrição dos pormenores que guiam a 

formação do colegiado e delimitam seu campo de atuação, feita na mesma ordem 

apresentada pelo diploma legal supracitado. Tais especificidades guiaram a 

elaboração do questionário de caracterização e, por conseguinte, permearão as 

análises que serão empreendidas nos capítulos de quatro a seis desta pesquisa. 

 No que tange, especificamente, ao controle social do FUNDEB, a garantia de 

participação da sociedade nas ações governamentais foi uma inovação trazida pelo 

texto constitucional de 1988 às praticas de gestão da coisa pública no Brasil. No 

dizer de Rossinholi (2008), a legislação decorrente da CF/1988 instituiu 

definitivamente a atribuição para o acompanhamento da distribuição e aplicação dos 

recursos públicos, através de conselhos cujos membros somam integrantes 

representativos do Governo e da Sociedade Civil, de forma paritária, dando-lhes 

poder consultivo, fiscalizador e, em alguns casos, deliberador. 

 Com a legislação reguladora do FUNDEB não foi diferente. Inclusive, tratam-

se, no texto da Lei nº. 11.494/2007, dos dispositivos mais detalhados e cuja 

autonomia e poder quis o legislador deixar plenamente instituídos e que fossem 

formados por membros que garantissem a isenção quanto ao controle dos gastos 

dos recursos do Fundo. 

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, chamado 

de CACS, é um colegiado, cuja função principal, como já dito e segundo o delimitado 

pelo art. 24 da Lei nº 11.494/2007, é proceder ao acompanhamento e controle social 

sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito 

de cada esfera Municipal, Estadual ou Federal. 

Conforme previsto no art. 34 do mesmo diploma legal, o prazo para criação 
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dos Conselhos do FUNDEB foi de 60 dias contados da vigência do Fundo, ou seja, 

até 1º de março de 2007. Portanto, está posta a exigência de que todos os Estados 

e Municípios do Brasil já tenham instituídos os seus CACS e os mantenham em 

funcionamento regular. 

Este Conselho não é uma unidade administrativa do Governo, nem mesmo 

um órgão auxiliar. Portanto, sua ação deve ser independente e, ao mesmo tempo, 

harmônica com os órgãos da Administração Pública local. Ao Poder Executivo cabe 

o oferecimento ao Conselho do necessário apoio material e logístico, 

disponibilizando, se necessário, local para reuniões, meio de transporte, materiais e 

equipamentos, de maneira a assegurar a realização periódica das reuniões de 

trabalho, garantindo, desta forma, as condições para que o Colegiado desempenhe 

suas atividades e efetivamente satisfaça suas funções. Isto é o que preconiza o § 

10º do Art. 24, da Lei nº. 11.494/2007. 

O cadastramento dos Conselhos do FUNDEB junto ao Ministério de 

Educação – MEC é obrigatório e deve ser realizado por meio eletrônico, acessando 

o Sistema de Cadastro dos Conselhos na internet, no endereço eletrônico do FNDE, 

o qual, por sua vez, providenciará a publicização dos dados dos Conselhos, com o 

propósito de divulgar, não só a existência, mas, sobretudo, a composição dos 

Conselhos, facilitando à comunidade local o conhecimento de seus representantes 

no controle social. 

Importante destacar que o trabalho dos Conselhos do FUNDEB junta-se ao 

trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública. 

Ainda assim, não devemos compreender o Conselho do FUNDEB como uma nova 

instância de controle, mas como uma unidade de representação social, não 

devendo, consequentemente, ser confundido com o controle interno, executado pelo 

próprio Poder Executivo, na forma das leis locais, nem com o controle externo, 

executado pelos Tribunais de Contas de Estados e Municípios, na condição de 

órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem se incumbe a análise e julgamento 

prévio das contas do Poder Executivo. 

O CACS deve atuar com autonomia e independência, visto que o colegiado 

não é subordinado ou vinculado ao Poder Executivo (conforme estipula §7º do art. 

24, da Lei nº 11.494/2007). 

O controle a ser exercido pelo CACS-FUNDEB é o controle direto da 

sociedade, através do qual se garante a possibilidade daquele beneficiário mais 
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direto do Fundo de apontar, às instâncias superiores, eventuais falhas ou mesmo 

irregularidades cometidas dolosa ou culposamente, para que as autoridades 

constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, possam adotar as providências 

que cada caso exija (OLIVEIRA, 2007, p. 55). 

Além desta principal atribuição, já discutida e prevista no caput do art. 24 da 

Lei do FUNDEB, o § 9º e o §13 do mesmo artigo, combinados com o Parágrafo 

Único do art. 27, acrescentam outras funções ao Conselho, sendo o conjunto de 

atribuições do CACS o seguinte: 

 Acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do 

FUNDEB; 

 Supervisionar a realização do censo escolar anual; 

 Acompanhar a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas 

respectivas esferas governamentais de atuação, inclusive opinando junto às 

devidas casas legislativas, conforme sua esfera de atuação; 

 Instruir, com parecer conclusivo, as prestações de contas a serem apresentadas 

ao respectivo Tribunal de Contas, emitindo o juízo de valor da maioria no tocante 

a gestão dos recursos. Este parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo 

respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para 

apresentação da Prestação de Contas Anual – PCA ao Tribunal; 

 Acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta 

do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, averiguando 

os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos 

repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e apreciação da Prestação 

de Contas desse Programa, encaminhando ao FNDE o Demonstrativo Sintético 

Anual da Execução Físico-Financeira, na plataforma específica do órgão na 

internet, acompanhado de parecer conclusivo aprovado pela maioria e, ainda, 

podendo notificar o órgão gestor do programa e o FNDE quando acontecer 

ocorrência de eventuais irregularidades no emprego dos recursos públicos. 

No que se refere aos trâmites de concepção do CACS-FUNDEB, este deve 

ser criado por legislação específica, sendo recomendada a edição de Decreto ou 

Lei, editada no conexo âmbito governamental (Estado ou Município), observando-se 

os impedimentos contidos no § 5º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007. O próprio FNDE 

disponibiliza modelos destes atos de criação em seu sítio na internet (fnde.gov.br). 
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Os componentes do Conselho deverão ser indicados pelos segmentos que 

representam, sendo a indicação informada ao Prefeito ou Governador que, por ato 

oficial, os designará para o exercício de suas funções. 

A Lei do FUNDEB tratou também de registrar os impedidos de compor o 

Conselho fiscalizador, na perspectiva de garantir, entre outros, a materialização, 

nesta legislação, dos princípios constitucionais tocantes à Administração Pública da 

moralidade e da impessoalidade (CF/1988, art. 37). 

O já mencionado § 5º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007 (BRASIL, 2007) elenca 

os que estão impedidos de compor o Conselho. São eles: 

 Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Presidente e 

do Vice- Presidente da República, dos Ministros de Estado, do Governador e do 

Vice-Governador, do Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários estaduais, 

distritais ou municipais; 

 Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que 

prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos 

recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 

terceiro grau, desses profissionais; 

 Estudantes que não sejam maiores de idade ou emancipados; 

 Pais de alunos que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e 

exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos 

recursos; ou prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos 

em que atuam os respectivos conselhos. 

No que concerne à vedação de participação no CACS de pessoas de 

diferentes graus de parentesco com o ordenador de despesas, o tesoureiro, o 

contador e o funcionário de empresa de assessoria vinculada à gestão, as lições do 

Código Civil Brasileiro (Lei Nº. 10.406/2001), contidas em seus artigos de 1.591 a 

1595, foram muito bem explicitadas em tabela constante do documento FUNDEB: 

Perguntas frequentes (BRASIL, 2009a, p. 43), elaborado pela Coordenação da 

Operacionalização do FUNDEB – COPEF, vinculada ao MEC, que transcrevo a 

seguir, com adaptações, para deixar esclarecido quem são estes impedidos de 

maneira direta de compor o CACS. 
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Tabela 01 – Especificação dos parentes até o 3º grau de acordo com o Novo Código 
Civil 

 

Graus de parentesco consanguíneos e afins 

(De acordo com Código Civil - Lei nº 10.406, de 10/01/2002, artigos 1.591 a 1.595) 

1º grau 2º grau 3º grau 

 Pai / Mãe 
(consanguinidade) 

 Sogro / Sogra 
(afinidade) 

 Filho/Filha 
(consanguinidade) 

 Avô / Avó 
(consanguinidade) 

 Neto/ Neta 
(consanguinidade) 

 Irmão / Irmã 
(consanguinidade) 

 Cunhado / Cunhada 
(afinidade) 

 Bisavô / Bisavó 
(consanguinidade) 

 Bisneto / Bisneta 
(consanguinidade) 

 Tio / Tia 
(consanguinidade) 

 Sobrinho / Sobrinha 
(consanguinidade) 

Fonte: BRASIL, 2009a, p. 43 (com adaptação do autor) 

 

Cabe ainda ressaltar que a afinidade civil com sogro e sogra não se extingue 

com a dissolução do casamento ou da união estável (§ 2º do art. 1.595 da Lei nº. 

10.406/2002). 

No tocante à integração dos membros representantes dos alunos, que devem 

ser maiores de idade ou emancipados, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 5º, 

dá-nos outra lição ao estabelecer que a menoridade cessa aos dezoito anos 

completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. 

Além disso, assevera, aos menores será concedida emancipação nas seguintes 

situações: 

 
I. pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, 
mediante instrumento público, independentemente de homologação 
judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 
dezesseis anos completos; 
II. pelo casamento; 
III. pelo exercício de emprego público efetivo; 
IV. pela colação de grau em curso de ensino superior; 
V. pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de 
relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 
dezesseis anos completos tenha economia própria” (BRAZ, 2008). 
 

Somente cumpridos estes requisitos, os estudantes da educação básica 

poderão compor, com voz e voto, o Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB. 

Dando continuidade, vemos que a lei faculta ainda que os Municípios poderão 

integrar o CACS-FUNDEB ao seu Conselho Municipal de Educação – CME, 

instituindo câmara específica para o acompanhamento e o controle social sobre a 
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distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, conforme prevê o 

art. 37 da Lei nº 11.494/2007. Entretanto, essa Câmara deve atender aos mesmos 

critérios e impedimentos estabelecidos para criação do CACS, na forma 

anteriormente descrita. 

O presidente do Conselho deve ser eleito pelos próprios conselheiros em 

reunião do colegiado, observando-se, sempre, o que dispuser a lei municipal de 

criação do Conselho e o critério constante na Lei nº 11.494/2007, art. 24, § 6º, que 

estabelece que a função de presidente não deve ser exercida pelo representante da 

Secretaria de Educação ou qualquer outro representante do governo gestor. 

Tal medida se dá para que a situação não venha a inibir o bom andamento 

dos trabalhos, posto que o Conselho existe exatamente para acompanhar e 

controlar o desempenho da aplicação dos recursos do Fundo, realizada pelo Poder 

Executivo local. “Seria algo como se o próprio pródigo tivesse a opinião final sobre o 

usufruto de seus bens. Não foi isso que quis o legislador” (OLIVEIRA, 2007, p. 58). 

Quando o presidente do CACS se afasta, de forma precoce em relação ao 

final do seu mandato, o suplente assume sua vaga, mas quem deve assumir a 

presidência do Conselho é o vice-presidente. O suplente assumirá apenas a vaga 

aberta pela saída do representante titular daquele respectivo segmento. 

No que diz respeito ao processo de indicação dos Conselheiros, o § 3º do art. 

24 da Lei nº 11.494 (BRASIL, 2007) assim estabelece: 

 

I - pelos dirigentes dos órgãos estaduais e municipais e do Distrito 
Federal e das entidades de classes organizadas, nos casos das 
representações dessas instâncias; 
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e 
estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades 
estadual ou municipal, conforme o caso, em processo eletivo 
organizado para esse fim, pelos respectivos pares; 
III – nos casos de representantes de professores e servidores, pelas 
entidades sindicais da respectiva categoria. 
 

Realizadas as indicações dos conselheiros pelos seus respectivos segmentos 

de representação, o Poder Executivo designará os integrantes do Conselho, 

preferencialmente mediante decreto ou portaria específicos para este fim. Quando 

houver necessidade de renovação do Conselho, os novos membros serão indicados 

em até vinte dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, 

adotando-se os mesmos critérios já mencionados. 

A atuação dos membros dos conselhos do FUNDEB goza de algumas 
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particularidades dispostas no § 8º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007 (BRASIL, 2007). 

São características que, simultaneamente, estimulam a participação do cidadão, 

mas que, ao mesmo tempo, afastam parcela significativa de possíveis interessados. 

Vejamos: 

 Não é atividade remunerada; 

 Deve ser considerada atividade de relevante interesse social; 

 Isenta o conselheiro da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações 

recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades como tal, e 

sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; 

 Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores 

ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato junto ao CACS: 

exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência 

involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam; atribuição de falta 

injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e afastamento 

involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do 

mandato para o qual tenha sido nomeado; 

 Veda ainda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em 

atividades do conselho, no decorrer do seu mandato, a atribuição de falta 

injustificada nas atividades escolares. 

Como atribuições e averiguações a cargo do Conselho de Acompanhamento 

e Controle Social do FUNDEB, podemos destacar os seguintes procedimentos a 

serem vivenciados pelo CACS na prática dos membros (BRASIL, 2009b): 

 Participar da elaboração da proposta orçamentária anual; 

 Manter-se informado sobre todas as transações de natureza financeira que são 

realizadas envolvendo recursos do Fundo, principalmente em relação ao 

emprego da parcela de recursos destinada ao pagamento da remuneração dos 

profissionais do magistério (que nunca deve ser menor que 60%), 

acompanhando o andamento do índice ao longo de todo o exercício financeiro; 

 Exigir a elaboração (se ainda não houver promulgação) e o constante 

cumprimento do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério e dos demais 

trabalhadores da educação; 

 Realizar as reuniões periódicas com vistas a examinar os relatórios e 

demonstrativos elaborados pelo Poder Executivo (Estadual ou Municipal) sobre 
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os recursos do FUNDEB, requerendo, se for o caso, cópias de avisos de créditos 

ou extratos da conta do Fundo junto ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica 

Federal, para conferência do movimento; 

 Verificar e manifestar-se sobre os quadros e demonstrativos que contenham 

informações relativas ao FUNDEB, a serem encaminhados ao Tribunal de Contas 

do Estado ou do Município; 

 Cobrar dos dirigentes das escolas e da Secretaria de Educação, ou órgão 

congênere, o cumprimento dos prazos estabelecidos para fornecimento das 

informações solicitadas por ocasião da realização do Censo Escolar, índice 

gerador dos recursos do FUNDEB. 

No exercício de suas funções e responsabilidades, para evitar excessos de 

interferência no processo, é importante ressaltar que o Conselho não é gestor ou 

administrador dos recursos do FUNDEB. Sua missão é acompanhar toda a gestão 

dos recursos do Fundo (receita, despesa e uso desses recursos). A administração 

dos dinheiros do Fundo é de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo 

(Prefeito ou Governador) e do Secretário de Educação, estes sim, têm a 

responsabilidade de aplicá-los em favor da educação básica pública, na forma 

estabelecida nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal vigente. 

Segundo Davies (2008, p. 84), para que haja essa harmonia de atribuições, “o 

Poder Executivo deve disponibilizar republicanamente ao Conselho as informações 

necessárias ao acompanhamento da aplicação de recursos do FUNDEB”. 

Entres estes documentos podemos citar, principalmente, os registros 

contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais e atualizados, relativos aos 

recursos repassados, ou recebidos à conta específica do Fundo, que deverão ficar, 

permanentemente, à disposição dos Conselhos responsáveis pelo acompanhamento 

e controle social e demais instâncias de controle interno e externo. O Poder 

Executivo tem obrigação de elaborá-los e disponibilizá-los ao respectivo Conselho. 

Se assim não proceder, o Conselho deve formalizar requerimento, com base no art. 

25 da Lei nº 11.494/2007, conforme abordaremos mais adiante, quando tratarmos 

dos contatos com os organismos de controle externo. 

Infelizmente, é rotineiro no Brasil sermos constantemente bombardeados 

pelas notícias de desvio de dinheiro público. E a educação não está imune. 

Detectado um desvio, o CACS deve tomar providências para sanar o fato e mesmo 

tentar reaver os recursos desviados. Para isso, a Lei do FUNDEB também dispõe de 
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um rito de ação para os conselheiros. 

 Na hipótese de constatação de irregularidades e desvios, relacionados à 

utilização dos recursos são recomendadas imediatas providências. Inicialmente, 

devem-se reunir elementos (denúncias, provas e justificativas) que possam tornar 

evidente a irregularidade ou a ilegalidade praticada e, com base nesses subsídios, 

formalizar pedido de providências ao gestor responsável, de modo a permitir que, no 

âmbito do próprio Poder Executivo responsável e ainda na esfera administrativa, os 

problemas sejam regularizados. Há sim, casos em que os gestores podem cometer 

erros e não o fazem necessariamente de má-fé. Criminalizar, de início, o fato pode 

não ser o melhor ponto de partida. 

Caso seja necessário, um segundo passo seria procurar os vereadores do 

Município ou os Deputados, caso estejamos na esfera Estadual, para que estes, 

pela via da negociação ou adoção de providências formais, possam buscar a 

solução junto ao governante. São os membros eleitos para o Poder Legislativo os 

fiscais natos do dinheiro público nas esferas municipal e estadual, como bem 

explícito deixa o texto constitucional. 

A terceira via, em caso de não cessação das irregularidades, é a busca ao 

Ministério Público, personificado pelo promotor de justiça, e ao respectivo Tribunal 

de Contas (do Estado, do Município ou da União) para apresentar o problema, 

fundamentando sua ocorrência e juntando os elementos comprobatórios reunidos ao 

longo da tramitação da denúncia de irregularidade. É importante, como 

representante da sociedade, que o CACS seja ativo e atuante. O dinheiro público 

sempre será grato a um Conselho que cumpre com o seu dever legal. 

Na conformidade com o inciso III do art. 24 da Lei nº 11.494/2007, o Conselho 

Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, para cada uma das 

vinte e seis (26) unidades da federação, deverá ser composto por, no mínimo, doze 

(12) membros, sendo: 
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Tabela 02 – Composição mínima do CACS-FUNDEB em âmbito estadual 
 

Descrição da representação Número de integrantes 

Representantes do Poder Executivo Estadual, dos quais pelo 

menos 01 (um) do órgão estadual responsável pela 

educação básica 

03 (três) 

Representantes do Poder Executivo Municipal 02 (dois) 

Representante do Conselho Estadual de Educação 01 (um) 

Representante da seccional da União dos Dirigentes 

Municipais de Educação – UNDIME 
01 (um) 

Representante da seccional da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação – CNTE 
01 (um) 

Pais de alunos da educação básica pública 02 (dois) 

Estudantes da educação básica pública, um dos quais 

indicado pela entidade de estudantes secundaristas 
02 (dois) 

TOTAL MÍNIMO DE MEMBROS 12 (doze) 

Fonte: Lei Federal nº. 11.494/2007 (BRASIL, 2007) (com adaptação do autor) 

 

Amparado no inciso IV do art. 24 da Lei nº 11.494/2007, por sua vez, o 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB no 

Município deverá ser composto por, no mínimo, nove (09) membros, sendo: 

 

Tabela 03 – Composição mínima do CACS-FUNDEB em âmbito municipal 
 

Descrição da representação Número de integrantes 

Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da 

Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional 

equivalente 

02 (dois) 

Professores da educação básica pública 01 (um) 

Diretores das escolas básicas públicas 01 (um) 

Servidores técnico-administrativos das escolas básicas 

públicas 
01 (um) 

Pais de alunos da educação básica pública 02 (dois) 

Estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado 

pela entidade de estudantes secundaristas 
02 (dois) 

TOTAL MÍNIMO DE MEMBROS 09 (nove) 

Fonte: Lei Federal nº. 11.494/2007 (BRASIL, 2007) (adaptação do autor) 

 

É necessário que, para cada membro titular, corresponda um suplente, que 

tem a função de completar o mandato do titular e substituí-lo em suas ausências e 

impedimentos. 

No tocante aos procedimentos de escolhas dos membros do CACS-FUNDEB, 

vale o registro enumerativo de algumas informações adicionais: 
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 A escolha dos representantes dos professores, diretores, pais de alunos e 

servidores das escolas, deve ser realizada pelos grupos organizados ou 

organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao 

Chefe do Poder Executivo para que, por ato oficial (preferencialmente portaria 

exclusiva), os nomeie para o exercício das funções de Conselheiros; 

 Se no Município houver um Conselho Municipal de Educação e Conselho 

Tutelar, um de seus membros também deverá integrar, obrigatoriamente. o 

Conselho do FUNDEB; 

 Ainda que exista o número mínimo de nove membros para a composição do 

Conselho, na legislação não existe limite máximo para esse número, devendo, 

entretanto, ser observada a paridade/equilíbrio na distribuição das 

representações, ou seja, governos e sociedade civil com número igual de 

representantes; 

 Sempre que um conselheiro, por qualquer motivo, deixar de integrar o segmento 

que representa, deverá ser substituído pelo seu suplente ou por um novo 

representante indicado/eleito por sua categoria. Exemplo: mãe de um aluno que 

após cursar o 3º ano do ensino médio, foi aprovado no vestibular e ingressou no 

ensino superior, deixou sua mãe de possuir representatividade para o CACS. 

A Lei do FUNDEB também explicita que cada Conselho deverá elaborar seu 

Regimento Interno, disciplinando sua organização e seu funcionamento, 

especialmente em relação a questões como: composição, reuniões e forma de 

escolha do presidente e demais membros da mesa diretora. 

Quanto aos procedimentos para renovação do CACS, este é autônomo e 

deve ser renovado apenas se o mandato de seus membros se encerrar ou se algum 

dos conselheiros deixar de compor ou representar o segmento que o indicou como 

representante ou, ainda, se os membros, por motivos pessoais ou de outra ordem 

justificável, não tiverem mais interesse em integrar o Conselho e assim comunicar ao 

colegiado, preferencialmente, por escrito ou tomando a termo em ata de reunião. 

Na época de renovação do Conselho, as providências para eleição e 

indicação dos membros precisam acontecer em até vinte dias antes do final do 

mandato, para garantir que não haja descontinuidade do trabalho. 

 O que a sociedade deseja e precisa é, justamente, que os organismos de 

controle social funcionem e contribuam para uma melhor gestão dos recursos 

públicos. Há um clamor pela moralização da administração pública e para que esta 
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apresente resultados mais condizentes com o volume de recursos que arrecada em 

forma de tributos. Ocorre que esse clamor precisa estar associado à formação de 

uma “cultura de participação” entre os brasileiros. E a própria educação é um agente 

indutor desta cultura. 

 De nada adiantará esse constante reclame por avanços se o mesmo não 

estiver diretamente ligado à ideia de que não devemos esperar que o controle social 

seja sempre exercido pelo outro em meu nome. Há que se buscar ser o agente 

desta vigilância dos órgãos e agentes públicos tanto quanto se valoriza a postura do 

contribuinte que cobra serviços qualificados em razão impostos que paga. Se 

quisermos atingir outros patamares de justiça social, além do aspecto econômico, as 

políticas públicas precisam, efetivamente, funcionar e mostrar resultados positivos. E 

elas contam com a contribuição de cada um de nós, os cidadãos. 
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4 FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Estruturar um objeto de pesquisa requer por parte do pesquisador a 

conservação de uma postura ativa e sistemática (REA e PARKER, 2000). Trata-se 

de elaborar um sistema coerente de relações que deve ser posto à prova como tal. 

 Afirma Minayo (1993), 

 
o trabalho qualitativo caminha sempre em duas direções: numa, 
elabora suas teorias, seus métodos, seus princípios e estabelece seus 
resultados; noutra, inventa, ratifica seu caminho, abandona certas vias 
e toma direções privilegiadas. Compartilha a ideia de “devir” no 
conceito de cientificidade (p. 245). 
 

 No caso da investigação empreendida, o foco concentrou-se na análise da 

atuação dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – 

CACS, buscando compreender de que forma indicadores como estruturação, 

composição e condições de funcionamento contribuem para a principal atribuição 

desta arena: fiscalizar o uso eficiente dos recursos vinculados às políticas públicas 

de financiamento da educação, neste caso, tendo como campo a Região 

Metropolitana de Campina Grande – PB. Deste modo, estamos seguramente diante 

de uma pesquisa de caráter qualitativo. 

 À luz do aporte teórico desenvolvido por Minayo (1993, p. 244), 

 
É no campo da subjetividade e do simbolismo que se afirma a 
abordagem qualitativa. A compreensão das relações e atividades 
humanas com os significados que as animam é radicalmente diferente 
do agrupamento dos fenômenos sob conceitos e/ou categorias 
genéricas dadas pelas observações e experimentações e pela 
descoberta de leis que ordenariam o social. A abordagem qualitativa 
realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre sujeito e 
objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com 
empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos 
quais as ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas. 

 
 Por meio desta aproximação entre o objeto da pesquisa e o pesquisador, 

preconizado pela supracitada autora, entendemos que os dados analisados ao longo 

dos capítulos empíricos que se seguem, apresentarão um conjunto de resultados 

que nos permitiram inferir significativas ponderações a respeito da caracterização, 

das condições de funcionamento, dos rituais de ação e dos reflexos do trabalho 

desenvolvido pelos CACS, bem como de sua conexão com o uso eficiente dos 

recursos vinculados ao FUNDEB. Em suma, teremos como produto da investigação 
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um conjunto de importantes elementos relativos aos impactos da atuação do 

colegiado nas estruturas de poder local dos municípios da região metropolitana 

enfocada, na qual se encontram o campo e os sujeitos da pesquisa desenvolvida, 

que passamos, a seguir, a caracterizá-los. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO E DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 A Região Metropolitana de Campina Grande, no Estado da Paraíba, foi criada 

pela Lei Complementar Estadual nº. 92, de 11 de dezembro de 2009 (PARAÍBA, 

2009) com alterações posteriores, como já mencionadas no introito deste trabalho. 

Ao todo, em sua formatação atual, a região possui um universo que compreende 19 

(dezenove) municípios, a saber: Alcantil, Aroeiras, Barra de Santana, Boa Vista, 

Boqueirão, Campina Grande (sede), Caturité, Fagundes, Gado Bravo, Itatuba, Lagoa 

Seca, Massaranduba, Matinhas, Natuba, Puxinanã, Queimadas, Santa Cecília, Serra 

Redonda e Umbuzeiro. 

 Inicialmente, foi empreendido um esforço para coletar um arcabouço de 

informações de todos os municípios elencados no que tange à existência, à 

formação e à validade dos atuais mandatos dos Conselhos de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB. A principal base para esta etapa foi o sítio eletrônico do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, mais precisamente na 

ferramenta de acesso público denominada CACS-FUNDEB, aportada no endereço 

eletrônico “https://www.fnde.gov.br/cacs/”. Navegando por ela, foi possível coletar 

informações que permitiram uma investigação de como estão organizadas as arenas 

no conjunto da região metropolitana, caracterização esta que abre o 4º capítulo do 

trabalho. 

 Numa segunda etapa, enfocamos a pesquisa em seis municípios específicos. 

Estas unidades federativas não foram selecionadas aleatoriamente. Na verdade, 

foram aquelas, entre as 19 (dezenove) possíveis, que responderam positivamente 

ao pedido formal para tornarem-se parte do campo da pesquisa em questão, 

protocolado através de ofícios nas respectivas Secretarias Municipais de Educação 

ao longo do terceiro quadrimestre do ano de 2015. 

 O número de municípios efetivamente visitados superou a projeção inicial. 

Entretanto, as quatro unidades inicialmente pretendidas estão entre as seis que 

compõem o campo da produção empreendida e que se encontra descrito neste 
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trabalho de pesquisa. A Campina Grande, Boqueirão, Gado Bravo e Queimadas 

(entes federativos projetados) se juntaram Alcantil e Barra de Santana (entes 

federativos acrescidos após a qualificação do projeto). 

 Um dado importante a observar no que tange aos municípios componentes do 

campo da pesquisa é que metade deles – três dos seis visitados: Alcantil, Barra de 

Santana e Gado Bravo – foram emancipados na década de 1990, ou seja, após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Esta mudança de status 

acompanhou um período de forte influência do movimento municipalista que 

culminou, em todo o país e não só no Estado da Paraíba, na realização de uma 

série de consultas populares (através de plebiscitos) para que determinadas áreas 

até então distritais – desde que respeitados alguns critérios mínimos, como: 

população superior 1.500 habitantes, conjunto urbano superior a 300 residências, 

condição de distrito formalizada em lei específica, possuir regularmente instalada 

uma unidade postal (agência dos Correios) etc. – pudessem optar por sua 

emancipação à condição de município. 

 Justificava-se que, cumpridos estes padrões mínimos e com o aval da 

população, a autonomia funcionaria como uma espécie de alavanca para o 

desenvolvimento local, num patamar que não seria possível atingir a curto e médio 

prazos permanecendo-se na posição de área contígua de outro município (BRAZ, 

2008). Nesta onda municipalista, foram criados os três municípios supracitados, no 

ano de 1994 e efetivamente instalados a partir de 1º de janeiro de 1997. 

 Mas, passados 22 anos, e se usarmos como critério de análise o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDHM, podemos verificar que são justamente os três 

mais “jovens” municípios aqueles que estão nas piores posições no ranking estadual 

dentre as edilidades pesquisadas. Diferentemente da previsão que fomentou sua 

criação, duas décadas de emancipação política não foram suficientes para imprimir 

um desenvolvimento local que imprimisse uma real melhoria na qualidade de vida de 

seus habitantes, com índices dentro do que o IBGE considera satisfatórios (acima de 

0,600 numa escala que vai de 0,0 a 1,0). Inclusive um deles – Gado Bravo – possui 

o pior índice do Estado quando se fala em desenvolvimento humano. 

 O quadro a seguir especifica a posição de cada um dos municípios 

componentes do campo de pesquisa no que se refere ao IDHM entre os 223 que 

compõem o Estado da Paraíba. Vejamos: 
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Tabela 04 – Posição dos Municípios do Campo de Pesquisa no Ranking do Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDHM no Estado da Paraíba 

 

Município IDHM Posição no Estado (1ª a 223ª) 

Alcantil 0,578 126ª 

Barra de Santana 0,567 160ª 

Boqueirão 0,607 58ª 

Campina Grande 0,720 3ª 

Gado Bravo 0,513 223ª 

Queimadas 0,608 54ª 

Estado da Paraíba 0,658 
23ª 

(entre as 27 unidades federativas) 

Fonte: PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pesquisa IDHM 2013, com 

dados apurados no ano de 2010. Com adaptações do autor (disponível em: 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ranking, consultado em 10/06/2016). 

 

 Cremos na importância de, mesmo que sucintamente, descrever geográfica e 

historicamente os municípios campo da pesquisa, para melhor situar o leitor sobre o 

perfil de cada um deles, o que será de grande valia a posteriori, quando partiremos 

para as inferências relativas aos CACS instalados em cada um deles. É o que 

faremos nos tópicos que se seguem. Ressalto antes disto, porém, que os 

indicadores educacionais mais atuais estarão discriminados no 6º capítulo do 

presente trabalho. 

 

4.1.1 Alcantil 

 

 
Fonte: Blog Folha do Cariri – Sem o crédito do fotógrafo 

(http://ocariri.blogspot.com.br/, acesso em 22/04/2016) 
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 Segundo informações coletadas do sítio eletrônico de sua Federação das 

Associações dos Municípios da Paraíba – FAMUP1, os primeiros moradores de 

Alcantil foram os índios Cariris, assentados num aldeamento denominado Poço da 

Pedra do Altar. Este aldeamento se localizava a margem esquerda do Rio Paraíba, 

divisa com o atual município de Barra de Santana. O citado rio demarcava a divisão 

territorial entre os cariris (Alcantil) e os tapuias (Barra de Santana), povos indígenas 

dominantes naquela região. 

 Por volta da década de 1850, foi intensificado o povoamento local, 

principalmente por mestiços e negros, provindos tanto do sertão paraibano e do 

sertão do Rio Grande do Norte, quanto do litoral de Pernambuco. A primeira igreja, 

que marca a povoação em seu entorno, é datada de 1876 e dedicada a Nossa 

Senhora da Piedade, tendo sido edificada no sítio Piedade por uma família potiguar, 

chamada popularmente de os Beatos. 

 O distrito foi criado pela Lei Estadual nº 424, de 28 de outubro de 1915, 

subordinado ao município de Cabaceiras. Com o nome de Serra Bonita, 

permaneceria nesta dependência administrativa até 1959, quando passa a 

denominar-se Alcantil. Assim como Barra de Santana, Caturité e Riacho de Santo 

Antônio, foi erigido à condição de unidade federativa numa leva municipalista na 

primeira metade da década de 1990, todos tendo sido desmembrados do grande 

Boqueirão. Precisamente em 1994, foi emancipado pela Lei nº 5.926, de 29 de abril, 

após consulta popular, sendo constituído o distrito sede municipal (localizada às 

margens da BR-104) e sua instalação efetiva ocorreu no dia 1º de janeiro de 1997. 

Hoje, vive o último ano de sua quinta legislatura e é administrado pelo seu terceiro 

Prefeito, com os dois primeiros gestores tendo sido eleitos e reeleitos nos pleitos 

realizados entre 1996 e 2008. 

 De acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, no ano de 2013, sua população é de 5.239 (cinco mil duzentos e trinta e nove) 

habitantes, com área territorial de 305 km² (trezentos e cinco quilômetros quadrados) 

e um Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM medindo 0,578, colocando-se na 

126ª posição entre os 223 municípios nos quais se divide o Estado da Paraíba. 

Totalizava 1.306 (mil trezentas e seis) matrículas na educação básica no ano de 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.famup.com.br/municipio, visitado em 31/03/2016. 
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20152. Por fim, Alcantil está incluído na área geográfica de abrangência do Cariri 

Oriental Paraibano e no Semiárido Brasileiro e inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba. Sua base econômica é a agricultura de subsistência e a 

pecuária, esta última, predominantemente bovina. 

 

4.1.2 Barra de Santana 

 

 
Fonte: Blog Folha do Cariri – Foto creditada a Egberto Araújo 

(http://ocariri.blogspot.com.br/, acesso em 22/04/2016) 

 

 Segundo informações coletadas do sítio eletrônico de sua Prefeitura 

Municipal3, Barra de Santana é um município localizado na microrregião do Cariri 

Oriental da Paraíba, região historicamente ocupada pelos índios Tapuias, 

pertencentes à nação Tupi. Há vestígios da estada destes índios em pinturas 

rupestres localizadas do Sítio Arqueológico da Pedra do Altar, à margem direita do 

Rio Paraíba, que fica distante cerca de quatorze quilômetros da sede do município. 

Sua principal marca geográfica é o fato de nele se dar o encontro de dois dos mais 

importantes rios que cortam o Estado: o Paraíba e o Bodocongó. 

 Segundo relatos orais, a ocupação local data do mesmo período em que se 

iniciou também a ocupação do interior da Paraíba, em fins do século XVII, e as 

primeiras habitações surgiram a partir de uma doação da família Alvino, proprietária 

das terras nas quais se construiu um templo, cujo início da edificação atribuiu-se ao 

Padre Ibiapina, o qual recebera como padroeira a imagem de Santa Ana, avó de 

Jesus Cristo, segundo a tradição católica. 

                                                           
2
 Conforme Sinopses Estatísticas da Educação Básica INEP/MEC, disponível ao acesso em 

“http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse”, acesso em: 10/06/2016. 
3
 Disponível em: http://www.barradesantana.pb.gov.br/, visitado em 31/03/2016. 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
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 O primeiro nome recebido foi Vila de Bodocongó, dado ao fato de estar 

localizado à margem esquerda do Rio Bodocongó. Por volta de 1864, com a eclosão 

do Movimento Quebra-Quilos – levante de escravos que recebeu adesão de vários 

outros grupos sociais e que teve início na antiga Vila de Fagundes (hoje também um 

município independente) estendendo-se a várias vilas paraibanas – a então Vila de 

Bodocongó passou à condição de sede do município de Cabaceiras (que 

centralizava outras diversas municipalidades atualmente autônomas, inclusive a 

antiga Vila Nova da Rainha, hoje Campina Grande) por posicionar-se a certa 

distância do foco da revolta separatista contra o Império. E assim permaneceu por 

cerca de dois anos. 

 Já na década de 1960, com a emancipação de Boqueirão (novo nome dado 

ao antigo Carnoió), a Vila de Bodocongó passou a condição de Distrito do referido 

município. Em abril de 1994, o Distrito de Bodocongó foi emancipado, passando a 

denominar-se de Barra de Santana, em homenagem à padroeira. A nova 

nomenclatura também se deve ao fato de que já vinha assim sendo popularmente 

chamado desde o início dos anos 1980. 

 A emancipação política de Barra de Santana ocorreu após consulta popular e 

foi homologada pela Lei Estadual nº. 5.925, de 29 de abril de 1994, sendo a primeira 

eleição para Prefeito e Vereadores realizada no ano de 1996 e a instalação efetiva 

ocorrida em 1º de janeiro de 1997. Em 2016, portanto, vive o ano final de sua quinta 

legislatura e é administrado pelo seu terceiro Prefeito, posto que os dois primeiros 

alcaides foram eleitos (1996 e 2004, respectivamente) e reeleitos (2000 e 2008, 

respectivamente). 

 O município tem uma população residente estimada pelo IBGE, no ano de 

2013, em 8.206 (oito mil duzentos e seis) habitantes. Deste total, 7.475 (sete mil 

quatrocentos e setenta e cinco) residem na zona rural e apenas 731 (setecentos e 

trinta e um) residem na zona urbana, ou seja, é um dos raros municípios no Brasil 

que possuem uma população rural cerca de dez vezes maior que a população 

urbana. Possui uma área territorial total de 377 km² (trezentos setenta e sete 

quilômetros quadrados) e um Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM medindo 

0,567 (ocupando a 160ª posição entre os 223 municípios paraibanos), totalizando 

2.079 (duas mil e setenta e nove) matrículas na educação básica no ano de 2015. 

Destaca-se por sua economia predominantemente rural, tendo como principal 

característica a agricultura de subsistência e a produção leiteira (bovina e caprina). 

http://www.formuladelancamento.biz/
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4.1.3 Boqueirão 

 

 
Fonte: Site Rádio Boqueirão FM – Sem o crédito do fotógrafo 

(http://www.radioboqueiraofm.com.br/, acesso em 22/04/2016) 

 

 A página na internet da Prefeitura Municipal de Boqueirão4 enuncia que esta é 

uma cidade do interior paraibano, foi fundada por volta de 1.664/65, por Antônio de 

Oliveira Lêdo, filho do Capitão-Mor Teodósio de Oliveira Ledo e de sua primeira 

esposa, Isabel Paes. Ele um bandeirante, emigrante da Bahia, também Capitão. O 

fundador foi também fazendeiro, possuidor de muito gado no sertão de Piranhas e 

no Cariri, tendo falecido em 1751. 

 A família Oliveira Lêdo teve um papel crucial nas chamadas “entradas de 

gado” no sertão paraibano. Foram os Oliveira Lêdo os primeiros a marcar posição no 

interior da Paraíba, a distâncias superiores a 14 léguas de distância do mar. A priori, 

se fixaram onde, atualmente, está localizada a cidade de Boqueirão, então 

denominada Carnoió, terra dos índios cariris. A fazenda dos Oliveira Lêdo é 

considerada, então, um dos centros irradiadores da ocupação do Sertão. O arraial 

de fundação do município, pouco tempo depois, serviu como ponto referencial para 

aqueles que procuravam passagens para explorar os sertões da Paraíba. 

 O nome “Boqueirão”, proveniente de barroca ou abertura em encosta 

marítima, rio ou canal, origina-se, justamente, de um grande corte que o Rio Paraíba 

fez na serra de Carnoió. 

 A emancipação política do município ocorreu em 1959, embasada pela Lei 

Estadual nº. 2.078 de 30 de abril, desmembrando-se da vizinha cidade de 

Cabaceiras e ficando formada por cinco distritos, a saber: Sede, Alcantil, Bodocongó 

(atual Barra de Santana), Caturité e Riacho Santo Antônio. 

                                                           
4
 Disponível em: http://boqueirao.pb.gov.br/, visitado em 01/04/2016. 
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 Na classificação das microrregiões, Boqueirão encontra-se na microrregião do 

Cariri Oriental Paraibano, região do Semiárido, tendo por limites fronteiriços as 

cidades de Campina Grande, Caturité, Cabaceiras, Barra de Santana e Riacho de 

Santo Antônio. A cidade possui um comércio ainda incipiente, mas a economia 

funda-se também na agricultura de subsistência e na pecuária leiteira. 

 Segundo números do IBGE, no ano de 2013, o referido município possui uma 

população residente da ordem de 16.888 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e oito) 

habitantes numa área territorial de 372 km² (trezentos setenta e dois quilômetros 

quadrados) e um Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM medindo 0,607 

(posicionando-se como o 58º melhor desempenho entre os 223 municípios 

paraibanos), totalizando 4.948 (quatro mil novecentas e quarenta e oito) matrículas 

na educação básica no ano de 2015. 

 O critério basilar para sua inclusão no campo da pesquisa, desde sua 

projeção, foi o fato de Boqueirão destacar-se na região pelo cumprimento de todas 

as metas propostas pelo MEC para o IDEB, tendo ocorrido uma queda abrupta – de 

3,4 para 2,9 – na medição relativa anos finais finais do ensino fundamental no ano 

de 2013. Neste ciclo do ensino fundamental, o município optou pela estruturação de 

parte do seu ensino na modalidade técnico-agrícola, numa região onde a agricultura 

e a pecuária, como dito, são a base econômica principal dos municípios da 

Regional, com exceção da sede desta. Também aqui está localizado o manancial 

aquífero, denominado Açude Epitácio Pessoa, que abastece quase que a totalidade 

dos municípios que compõem a região metropolitana. 

 

4.1.4 Campina Grande 

 

 
Fonte: Jornal O Nordeste – Sem crédito para o fotógrafo 

(http://www.onordeste.com/, acesso em 22/04/2016) 
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 Historicamente, a origem de Campina Grande é creditada à ocupação do 

território pelos índios Ariús e sua fundação atribuída a Teodósio de Oliveira Lêdo, 

conhecido por “capitão-mor sertão brasileiro”, e tem seus primeiros registros de 

povoamento datados do ano de 1697. O posicionamento geográfico de Campina 

Grande era considerado privilegiado, sendo passagem dos viajantes do oeste para o 

litoral paraibano e das “bandeiras” empreendidas no sentido oposto (ALMEIDA, 

1978). Foi um período em que a Coroa Portuguesa pretendia criar novas vilas na 

Capitania da Paraíba, até então sujeita à capitania pernambucana. Ocupar aquele 

entrecho era estrategicamente importante para que se garantisse o domínio da 

região e se pudesse melhorar sua exploração por Portugal. 

 Inicialmente, Campina Grande passou a ser chamada oficialmente de Vila 

Nova da Rainha, em homenagem à Rainha Dona Maria I. Apesar da mudança de 

nome, os habitantes locais continuaram a chamar o lugar de Campina Grande, e 

apenas em textos formais o nome oficial era utilizado (OCTÁVIO, 2000). 

 Somente em 11 de outubro de 1864, de acordo com a Lei Provincial nº 137, 

Campina Grande se eleva à categoria de cidade. Mas o destaque regional só viria a 

começar meio século depois, quando as plantações de algodão mudaram a face da 

urbe e lhes deram fama e importância internacional. Almeida (1978, p. 41) assim 

descreve: 

 

O algodão, no início do século XX, foi para Campina Grande a 
principal atividade responsável pelo crescimento da cidade, atraindo 
comerciantes de todas as regiões da Paraíba e de todo o Nordeste. 
Até a década de 1940, Campina Grande era a segunda maior 
exportadora de algodão do mundo, atrás somente de Liverpool, na 
Inglaterra. Por isto, Campina já foi chamada de “Liverpool brasileira". 
 

 A produção de algodão teve um impulso importante com a chegada das linhas 

ferroviárias para a cidade, trazidas durante a administração do prefeito Cristiano 

Lauritzen, facilitando a exportação do “ouro branco” até os portos mais próximos, 

principalmente o de Recife. Na década de 1960, Campina aproximou-se do posto de 

cidade mais importante do estado, ocupado pela capital João Pessoa, despontando 

como importante polo comercial e industrial não só da Paraíba, mas de toda Região 

Nordeste. Mesmo com a queda exponencial da produção algodoeira, este título não 

foi perdido. 

 Isso porque, a partir da década de 1990, a cidade passa a despontar como 

um polo de tecnologia, capitaneado pela atividade da Universidade Federal da 
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Paraíba – UFPB, hoje Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

Atualmente, a cidade é referência em se tratando de desenvolvimento de Softwares 

e de indústrias de informática e eletroeletrônica, tendo sido citada pela revista 

americana Newsweek, na edição de abril de 2001, entre as nove cidades de 

destaque no mundo que representam um novo modelo de Centro Tecnológico.  

 Feito este breve histórico, cabe ressaltar que a página eletrônica do IBGE5 

reúne outros dados relevantes sobre Campina Grande: estimativa para o ano de 

2013 aponta uma população residente de 385.213 (trezentos e oitenta e cinco mil 

duzentos e treze) habitantes, com área territorial de 594 km² (quinhentos e noventa 

e quatro quilômetros quadrados) e um Índice de Desenvolvimento Humano – IDHM 

dos mais altos do Estado da Paraíba, medindo 0,720, o 3º melhor desempenho entre 

os 223 componentes da unidade federativa, considerando-se tal índice como de alto 

desenvolvimento humano. Totalizava 100.040 (cem mil e quarenta) matrículas na 

educação básica no ano de 2015. 

 A cidade sempre esteve incluída no campo da pesquisa por ser a sede da 

região metropolitana e possuir o maior contingente populacional e a maior rede de 

ensino entre os integrantes do universo a pesquisar (mais de uma centena unidades 

escolares), segundo dados do Censo Escolar MEC/INEP do ano de 2014. 

 

4.1.5 Gado Bravo 

 

 
Fonte: Blog Folha do Cariri – Foto creditada a Rômulo Gondim 

(http://ocariri.blogspot.com.br/, acesso em 22/04/2016) 

 

 Gado Bravo, também localizado no Cariri Oriental Paraibano, foi emancipado 

do município de Aroeiras, em 29 de abril de 1994, tendo sido efetivamente instalado 

                                                           
5
 Disponível em http://www.cidades.ibge.gov.br/, visitado em 01/04/2016. 
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em 1º de janeiro de 1997. O município teve seu povoamento iniciado no fim do 

século XIX e início do século XX, com migrações de origem endógena e exógena, 

esta última principalmente oriunda do estado de Pernambuco, muito provavelmente 

pela proximidade da fronteira interestadual. 

 O primeiro Prefeito de Gado Bravo foi Salomão Lucena de Farias eleito para o 

mandato a transcorrer entre os anos de 1997 e 2000. Com sua morte, no ano de 

1999, o vice Fernando Barbosa de Moraes assume a Prefeitura, sendo reeleito nas 

eleições do ano 2000. Foi substituído por Paulo Alves Monteiro (2005-2008) e logo 

depois por Austerliano Evaldo de Araújo que, em 2016, encerra seu segundo 

mandato. 

 A principal festa gado-bravense é a homenagem ao santo padroeiro da cidade 

São José, ocorrida anualmente no mês de março. Além dela, Gado Bravo também 

tem uma tradicional vaquejada, muito importante para o calendário turístico da 

cidade, realizada no mês de setembro. 

 Complementam as informações obtidas na página oficial do município na 

internet6 os seguintes dados: estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE para o ano de 2013 aponta uma população residente de 8.376 

(oito mil trezentos e setenta e seis) habitantes, com área territorial de 192 km² (cento 

e noventa e dois quilômetros quadrados) e um Índice de Desenvolvimento Humano 

– IDHM medindo 0,513, ocupando a última posição (223ª) entre os municípios do 

Estado da Paraíba. Perfazia 2.891 (duas mil oitocentas e noventa e uma) matrículas 

na educação básica no ano de 2015. 

 Sua inclusão no universo da pesquisa, desde sua projeção, deve-se 

justamente ao seu IDH anteriormente citado que é o menor de toda a Região 

Metropolitana de Campina Grande. Somem-se a este fato, os índices abaixo da 

meta obtidos nas avaliações do IDEB em medições realizadas nos anos de 2011 e 

2013. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Disponível em: http://www.gadobravo.pb.gov.br/, visitado em 01/04/2016. 
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4.1.6 Queimadas 

 

 
Fonte: Blog Tataguaçu 

(http://tataguassu.blogspot.com.br/, acesso em 22/04/2016) 

 

 Queimadas é considerado um dos principais municípios do Agreste Paraibano 

devido a seu comércio ativo e sua localização privilegiada, cortada pela BR-104 

(que, ao sul, leva ao vizinho Estado de Pernambuco, passando pelos municípios 

paraibanos de Barra de Santana e Alcantil; e ao norte dirige-se à cidade de Campina 

Grande) e ponto de confluências das rodovias PB-148 (que o liga aos municípios de 

Boqueirão e Cabaceiras) e PB-102 (que conduz aos municípios de Aroeiras, Gado 

Bravo e Umbuzeiro), sendo uma das mais importantes rotas de ligação entre 

diversas cidades da Paraíba com o Cariri Oriental e com o estado de Pernambuco. 

 Relatos históricos contam que existiam, por volta do ano de 1882, na região 

onde hoje se encontra a sede do município de Queimadas, duas casas de 

propriedades das famílias Tavares e Muniz. As matas então existentes nas 

proximidades proporcionavam excelentes caças, fazendo com que as pessoas se 

deslocassem para suas caçadas de fins de semana. Para facilitar suas empreitadas, 

ateavam fogo às macambiras, vegetação muito abundante na região. Depois de 

queimadas, as macambiras serviam de alimentação aos rebanhos. Nesta antiga 

tradição está a origem do nome do município. 

 Poucos anos depois, registra-se a chegada ao local da família de Manoel 

Lopes de Andrade e da família Gonzaga, que iniciaram propriamente a povoação 

que viria a ser a cidade. Em 1888, foi construída sua primeira capela, reformada em 

1904, constituindo-se alguns anos mais tarde sua matriz, em homenagem à 

padroeira Nossa Senhora da Guia. 
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 Pelo Decreto-Lei estadual nº 520, de 31 de dezembro de 1943, o distrito 

Queimadas passou a denominar-se Tataguassu, palavra de origem indígena que 

significa “pedra imensa” e remete às formações rochosas locais, posto que a sede 

da cidade está localizada em pleno Planalto da Borborema. Até então, o distrito 

figurava como parte do município de Campina Grande. Volta a denominar-se 

Queimadas por força da Lei Estadual nº 166, de 05 de dezembro de 1948. É elevado 

à categoria de município com a denominação de Queimadas, pela Lei Estadual nº 

2.622, de 14 de dezembro 1961, desmembrado de Campina Grande. 

 Queimadas é a 12ª maior cidade da Paraíba em número de habitantes 

(42.884 habitantes segundo dados do IBGE/2014), sendo a maior cidade do Estado 

em número de moradores rurais (18.805) e o 10º maior colégio eleitoral da Paraíba 

(com 34.549 eleitores cadastrados junto ao TRE-PB/2016). Possui uma área 

territorial de 409 km² (quatrocentos e nove quilômetros quadrados) localizada na 

mesorregião do Agreste Paraibano, distante 133 km (cento e trinta e três 

quilômetros) da capital João Pessoa e marcada pelo clima semiárido. O Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDHM atualmente mede 0,608 (sendo o 54º melhor 

desempenho entre os 223 municípios do Estado) e sua rede escolar perfazia 13.079 

(treze mil e setenta e nove) matrículas na educação básica no ano de 2015. 

 As informações elencadas nesta caracterização do município estão abertas 

ao acesso público no site da Prefeitura de Queimadas7. Sua inclusão como campo 

da pesquisa, desde sua projeção, se deve ao fato de ser o segundo contingente 

populacional e a segunda maior rede de educação básica da região metropolitana 

enfocada, além de sua proximidade geográfica com a Sede da Regional e pela 

ampla rede de escolas de educação básica rurais – informações obtidas também 

através do Censo Escolar MEC/INEP do ano de 2015. 

 

4.1.7 Marco temporal e sujeitos da pesquisa 

 

 O marco temporal da pesquisa corresponde ao período compreendido entre 

2010 e 2014, portanto, um período de cinco anos. Temos 2010 como início porque 

podemos dizer que, neste ano, todos os municípios já haviam tido um lapso 

temporal de três exercícios para organizarem suas estruturas internas, adaptando-as 

                                                           
7
 Disponível em: http://queimadas.pb.gov.br/, visitado em 01/04/2016. 
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à nova realidade advinda com o FUNDEB, através da Lei Federal nº. 11.494, de 20 

de junho de 2007. E 2014 como término porque se trata do último ano cuja atividade 

de atuação do CACS-FUNDEB já havia se completado com a emissão de parecer 

final sobre as contas daquele exercício financeiro, isto quando do início da etapa de 

campo da pesquisa, ocorrida no segundo semestre de 2015. 

 Os sujeitos da pesquisa foram, na regional geográfica já delimitada, os 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social dos Recursos do FUNDEB – 

CACS e os seus conselheiros-membros. A partir da análise de sua atuação, tivemos 

acesso à resposta da questão que motiva a presente observação: como a atuação 

dos Conselhos de Controle Social dos Recursos do FUNDEB contribui para o 

cumprimento das finalidades do financiamento da educação na esfera municipal? 

 Dentro do campo de pesquisa eleito, nos voltamos para a análise do 

funcionamento do controle social, buscando desvelar importantes questões 

inerentes ao enfoque de estudo pretendido para a pesquisa. O detalhamento 

pormenorizado dos CACS, com todos os atributos descritos na sua já citada lei 

criadora, foi apresentado no capítulo anterior do presente trabalho. 

 

4.2 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 

DA PESQUISA 

 

 Para atender ao objetivo específico “Caracterizar a estrutura organizacional e 

de funcionamento dos Conselhos de Controle Social do FUNDEB”, cujos resultados 

encontram-se descritos no Capítulo 4, o primeiro instrumento foi o encaminhamento 

de um questionário aos Conselhos dos 19 (dezenove) municípios que compõem a 

Região Metropolitana de Campina Grande – PB, usando da ferramenta Google 

Forms para que, de uma forma mais ampla, tivéssemos um retrato de como se 

organizam e estruturam os CACS-FUNDEB na completude do campo da pesquisa. 

 Composto de 43 (quarenta e três) questões, o instrumento se estruturou de 

forma a conhecer a composição, os processos de formação, a forma de 

organização, o sistema de eleição e/ou indicação dos membros, a existência e as 

disposições dos regimentos internos, a periodicidade das reuniões, o formato dos 

registros das discussões (atas, pautas, expedientes, etc.), as formas documentais 

que tomam as decisões do colegiado (resoluções, portarias, pareceres, etc.) e tudo 

o que fosse possível obter de informações através de meio mais direto e de simples 
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preenchimento8, apesar de sua extensão. 

 Enviado aos 19 (dezenove) municípios através dos e-mails institucionais 

descritos nos sítios eletrônicos das Prefeituras Municipais ou contidos numa lista 

solicitada a diretoria da UNDIME/PB, nenhum deles realizou o preenchimento e 

ofereceu o retorno no prazo requerido. Assim sendo, a estratégia foi alterada para o 

protocolo de ofícios diretamente nas Secretarias Municipais de Educação, 

requerendo uma agenda para o preenchimento a quatro mãos – pesquisador 

acompanhado de qualquer membro do CACS ou secretário executivo do colegiado – 

ao que tivemos resposta positiva dos 06 (seis) municípios anteriormente 

apresentados. 

 Foram, então, realizadas visitas in loco, previamente agendadas, nas quais foi 

possível preencher os questionários e, simultaneamente, reunir evidências (como 

cópias das leis criadoras dos CACS, das portarias de nomeação dos conselheiros, 

das atas das reuniões realizadas no ano de 2015, dos regimentos internos dos 

Conselhos, entre outros documentos) que enriqueceram a observação do 

pesquisador. 

 A tabulação dos resultados se deu com base na quantidade de questionários 

preenchidos, ressalvando-se o esforço, através de contatos telefônicos e visitas 

pessoais realizadas pelo pesquisador, para que se alcançasse o máximo de 

municípios nesta primeira etapa da pesquisa. 

 Ao ensejo das visitas para o preenchimento dos questionários, requeríamos a 

autorização para acompanhar as reuniões do CACS e, nesta negociação, nos foi 

facultada a presença para o acompanhamento de 11 (onze) reuniões nos 06 (seis) 

CACS pesquisados, cujos relatos da observação foram cuidadosamente elaborados 

e traduziram-se em importantes vetores para o sucesso da investigação. 

 Para chegar às informações pretendidas com o objetivo específico 

“Compreender os percursos da atuação dos Conselhos de Controle Social do 

FUNDEB no cotidiano da gestão dos recursos destinados ao financiamento da 

educação”, cujos resultados encontram-se descritos no Capítulo 5, duas foram as 

técnicas utilizadas. 

 Inicialmente, foi procedida uma análise documental da produção do CACS-

FUNDEB dos municípios selecionados, coletada na etapa anterior, desde o acervo 
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colecionado para registrar o processo de formação do colegiado até os pareceres 

emitidos acerca das prestações de contas do Fundo, buscando fazer uma interface 

desta atividade com a forma de operacionalização dos recursos pelo município. 

 A análise documental consiste em identificar, averiguar e ponderar sobre os 

documentos com uma finalidade específica. Ela deve extrair um reflexo objetivo da 

fonte original, permitir a localização, identificação, organização e avaliação das 

informações contidas no documento, além da contextualização dos fatos em 

determinados momentos (FRANCO, 2003; MOREIRA apud SOUZA, 2005; GOMES, 

2007; KANTORSKI e LUIS, 2011). 

 Ainda, neste mesmo escopo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com os conselheiros membros dos CACS-FUNDEB mencionados9, para inferir 

destes depoimentos importantes indicações sobre o funcionamento da arena de 

participação, a consciência subjetiva da função e o olhar sobre os objetivos e os 

resultados alcançados, vistos pelo foco dos próprios participantes do colégio de 

conselheiros. 

 Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses 

que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos proporcionam 

caminhos para novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos 

informantes/entrevistados(as). O foco principal é colocado pelo investigador-

entrevistador. O autor ainda afirma que a entrevista semiestruturada “[...] favorece 

não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e 

atuante do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 

152). 

 Visando materializar o objetivo específico “Identificar as técnicas utilizadas 

para a apreciação das prestações de contas, bem como dos impactos desta 

produção para os julgamentos técnicos realizados pelos órgãos de controle externo”, 

cujos resultados encontram-se descritos no Capítulo 6, procedemos a uma 

observação detalhada das reuniões e sua ritualística, atentos às posturas dos 

conselheiros, à forma de participação de cada diferente representação contemplada 

na arena e aos argumentos oferecidos para emissão dos pareceres sobre a gestão 
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dos recursos. 

 É próprio do ser humano fazer observações – este é o seu método básico 

para colher e processar informações. A técnica da observação, utilizada como forma 

de busca do conhecimento científico, foi deveras útil para a consecução deste 

terceiro objetivo específico da pesquisa. Mas não foi uma observação aleatória, e 

sim um olhar direcionado, com finalidades pré-estabelecidas, através das quais o 

observador, de antemão, já traçara que aspectos estariam no foco de seu enfoque. 

 Trata-se do que Lakatos e Marconi (2001) chamam de observação 

sistemática, que pode ocorrer em situações de campo ou de laboratório, quando há 

um prévio planejamento e certo nível de controle do processo, pois o pesquisador 

sabe com precisão o que procura. 

Longe de ser irrelevante, segundo Alvarez (2000, p. 560), a observação é um 

“valioso instrumento de pesquisa e coleta de dados que permite informar o que 

ocorre de verdade, na situação real, de fato”. Muitas vezes, a observação é usada 

como critério para verificar a veracidade das informações obtidas através de outras 

técnicas, tais como entrevistas e aplicação de questionários, como foi o caso do 

estudo aqui empreendido. 

Neste sentido, Gohn (1984) assevera que ela tem sido um importante 

instrumento de trabalho para verificação da conformidade da prática das mais 

variadas formas de organizações – governamentais ou não governamentais – e sua 

consonância com os instrumentos normativo-reguladores de sua atividade. 

A observação, aqui, foi de grande valia para inferir resultados atinentes ao 

modo de funcionamento dos Conselhos do FUNDEB, bem como das técnicas 

utilizadas na prática destes colegiados. Segundo Zanelli (2002), a observação como 

foi utilizada pelo pesquisador tem todo um escopo científico, quando confrontada 

com o objeto da investigação pretendida. Vejamos: 

 
A observação atenta dos detalhes põe o pesquisador dentro do 
cenário de forma que ele possa compreender a complexidade dos 
ambientes psicossociais, ao mesmo tempo em que lhe permite uma 
interlocução mais competente com tais ambientes e com os agentes 
sociais que nele interagem. [...] A observação é sempre adequada 
quando o que se almeja é a uma análise de comportamentos 
espontâneos e a percepção de atitudes verbais e não verbais, 
podendo ser simples ou exigindo a utilização de instrumentos 
apropriados e previamente estruturados (ZANELLI, 2002, p. 83-83). 
 

A oportunidade de acompanhar as reuniões dos Conselhos do FUNDEB em 
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municípios tão diferentes e de realidades tão particulares mostrou-se uma 

experiência deveras enriquecedora. Talvez por isso seja possível afirmar que a 

essência dos CACS está na forma de suas práticas, mesmo que toda a 

caracterização, também perseguida nesta pesquisa, contribua de forma significativa 

para o entendimento da atuação destes colegiados. 

Observar, na prática, se a ação dos colegiados se coaduna com as respostas 

oferecidas no ato do preenchimento dos questionários possibilitou confrontar as 

informações fornecidas com a prática cotidiana das arenas, tendo como produto 

uma análise mais consistente do objeto pesquisado. 

Entre os meses de setembro de 2015 e fevereiro de 2016, foi possível 

presenciar, na condição de observador, 11 (onze) reuniões desta instância do 

controle social da principal política pública de financiamento da educação no Brasil, 

e ter uma amostragem que permitiu ao pesquisador elaborar algumas conclusões 

que, apesar de as sabermos transitórias, representam uma fotografia muito nítida de 

como estão organizados esses grupos e como se dão suas rotinas de atuação. 

Considero importante descrever os momentos testemunhados, relatando as 

impressões mais relevantes de cada uma destas reuniões, os acontecimentos 

peculiares de cada Conselho, os detalhes experienciados dos costumes e usos dos 

conselheiros, a postura perante as informações acessíveis e àquelas omitidas, as 

intersecções e as disparidades de representantes de mesmos segmentos em 

municípios diferentes, a “temperatura” das discussões, o grau de participação dos 

dispositivos legais reguladores e dos regimentos internos na ordem das sessões e o 

nível de comprometimento com a política pública que a arena se propõe guardiã, 

permitindo-se, ato contínuo, o estabelecimento de um paralelo envolvendo a 

disposição legalista da organização e os ritos dos CACS na efetiva prática dos 

processos de decisão dentro dos colegiados contemplados por esta investigação. 

 Ainda para cumprir o terceiro objetivo específico, solicitamos também a 

realização de entrevista semiestruturada com os gestores da educação municipal10, 

visando obter informações acerca de sua visão sobre a atuação dos colegiados, 

atestar como recebem as decisões e os encaminhamentos da arena e quais as 

implicações das formulações oriundas do CACS-FUNDEB para a prestação de 

contas anual da Prefeitura. 

                                                           
10

 Ver apêndice F. 
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 Ouvimos também sobre suas perspectivas acerca do futuro do controle social 

nas políticas educacionais, sua opinião a respeito da possibilidade de remuneração 

da atividade de conselheiro e no que concerne aos entraves para estruturar e 

manter funcionando esta arena de participação social nos municípios. Neste caso, 

após o pedido formal, fomos recebidos pelos Secretários Municipais de Educação de 

Alcantil, Campina Grande e Queimadas. 

 Com a intenção de entender a propósito de como o controle externo enxerga 

a atividade dos Conselhos do FUNDEB e de que maneira as ações de ambos se 

interseccionam, realizamos ainda uma entrevista semiestruturada com um 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba11 e, através da captação 

de sua fala, pudemos conhecer do posicionamento da Corte de Contas em relação 

ao controle exercido pela sociedade. 

 Por fim, cabe salientar que o conjunto da pesquisa realizou uma análise de 

conteúdo (dos atos de nomeação, dos regimentos internos, das pautas e atas de 

reuniões, dos pareceres dos CACS enfocados, da transcrição das falas dos sujeitos 

entrevistados etc.), na perspectiva proposta por Bardin (2009), para quem a análise 

de conteúdo, enquanto método, torna-se um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. 

 Em linhas gerais, podemos enunciar que a análise de conteúdo constitui um 

procedimento analítico usado para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe 

de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas (que 

podem ser qualitativas ou quantitativas) ajuda o pesquisador a reinterpretar as 

mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai 

além de uma leitura comum ou da mera interpretação denotativa dos textos e 

documentos a mão do pesquisador. 

 Essa perspectiva de análise, segundo Bogdan e Biklen (1997), faz parte de 

uma busca teórica e prática, com um significado especial no campo das 

investigações sociais, como é o caso da pesquisa que desenvolvemos. Para os fins 

propostos de análise da atuação dos conselhos de acompanhamento e controle 

social do FUNDEB, como está estruturada nesta pesquisa, tal método constitui-se 

em bem mais do que uma simples técnica de análise de dados, representando uma 
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abordagem metodológica com características e possibilidades próprias. 

 Em seus estudos, Bardin (2009) aprofunda-se na questão do método e das 

técnicas, apontando um fluxo a ser seguido pelo pesquisador para a análise de 

conteúdo: “a organização da análise; a codificação de resultados; as categorizações; 

as inferências; e, por fim, a informatização da análise das comunicações” (BARDIN, 

2009, p. 29). 

 É importante ressaltar que, para que tenhamos uma aplicabilidade coerente 

do método, de acordo com os pressupostos de uma interpretação das mensagens e 

dos enunciados, a análise de conteúdo deve ter como ponto de partida uma 

organização sistemática tal como aqui descrito, e parece-nos muito oportuno este 

método à observação realizada na presente investigação. 

 Ensina-nos Bardin (2009, p. 21) que 

 
As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno 
de três polos: primeiro, a pré-análise; segundo, a exploração do 
material; e, por fim, em terceiro, o tratamento dos resultados: a 
inferência e a interpretação. 
 

 Estamos cientes de que os valores e a linguagem natural dos(as) 

entrevistados(as) e do pesquisador, bem como a linguagem cultural e os seus 

significados, exerceram uma influência sobre os dados da qual o pesquisador não 

pode fugir. Neste sentido, a análise de conteúdo é uma interpretação pessoal por 

parte do pesquisador com relação à percepção que tem dos dados. 

 Não será possível uma leitura neutra, já que toda leitura se constitui numa 

interpretação. Esta questão de múltiplos significados de uma mensagem e das 

múltiplas possibilidades de análise que possibilita está muito intimamente 

relacionada ao contexto em que a comunicação se verifica. 

 Enfim, e por todas as questões aqui levantadas, metodologicamente, a 

análise de conteúdo se revestiu como meio deveras eficiente para que o 

pesquisador alcançasse os resultados pretendidos e que serão apresentados nos 

próximos três capítulos desta dissertação. 
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5 CONSELHOS DO FUNDEB: CARACTERIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE 

FUNCIONAMENTO 

 

 Mundo das ideias e mundo físico. Pensamento e ação. Teoria e prática. Lei e 

realidade/aplicabilidade. Muitas vezes já nos deparamos com estes conceitos postos 

como dicotomias. A imagem mental de que há um fosso a separar o campo ideal da 

vivência prática, da materialização das ideias na práxis da vida humana, sempre 

ocupou a filosofia e as ciências de uma forma deveras ampla, não excluindo nem 

mesmo a ciência jurídica, tantas vezes apontada como a mais pragmática, aquela 

com viés mais positivista do mundo acadêmico. 

 Quando falamos em Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB – e mesmo em outras estruturas similares entendidas como colegiados 

que inserem a participação social no controle das políticas públicas, como os 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), Conselhos Municipais de Educação 

(CME) etc. – a primeira impressão é de que há uma dicotomia em relação ao que se 

estabelece em lei (instrumento legal de sua criação) e o que efetivamente ocorre 

quando de sua implementação. 

 Segundo Bobbio (2014): 

 
podemos falar corretamente de uma grande dicotomia quando nos 
encontramos diante de uma distinção da qual se pode demonstrar a 
capacidade: a) de dividir um universo em duas esferas, 
conjuntamente exaustivas, no sentido de que todos os entes daquele 
universo nelas tenham lugar, sem nenhuma exclusão, e 
reciprocamente exclusivas, no sentido de que um ente compreendido 
na primeira não pode ser contemporaneamente compreendido na 
segunda; b) de estabelecer uma divisão que é ao mesmo tempo 
total, enquanto todos os entes aos quais atualmente e 
potencialmente a disciplina se refere devem nela ter lugar, e 
principal, enquanto tende a fazer convergir em sua direção outras 
dicotomias que se tornam, em relação a ela, secundárias (BOBBIO, 
2014, p. 13-14). 
 

 Ou seja, para Bobbio, cada polo de uma dicotomia exclui mutuamente o outro, 

pondo-os em campos de confronto, que não permitem similaridades que não os 

completos antônimos conceituais. Visto desta forma, não estamos diante de uma 

dicotomia em estado pleno quando nos focamos em analisar o conteúdo das leis 

que instituem o controle social das políticas públicas e sua materialidade nas esferas 

públicas brasileiras. Mas, evidente que também não estamos diante de um ambiente 
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pacificado, povoado de consensos na aplicação dos ditames legais. 

 Se não há dicotomia, o mesmo não se poderá afirmar em relação à 

disparidade. Disparidade que se apresenta nítida tanto nas formas locais de 

interpretar os mandamentos legais como, consequentemente, na forma de 

implementação dos CACS pelos entes federados. O que veremos descrito neste 

capítulo é um ambiente deveras heterogêneo, marcado por meios diversos de 

cumprir um mesmo comando. 

 Mais dominante na experiência de campo desta pesquisa que a eventual 

inferência de que o controle social na política de financiamento da educação – 

especificamente no tocante aos Conselhos do FUNDEB – pudesse se tratar de “letra 

morta”, foi a detecção de que premissas para sua boa organização e funcionamento 

pleno garantidas na lei-geradora podem ser ignoradas ou mesmo desvirtuadas, 

mascaradas. E que nem sempre há filtros externos que impeçam esta postura por 

parte de alguns governos. Diante disso, nos perguntamos: existiria um ambiente 

propício à simulação do controle social na prática destes colegiados? 

 Para um encadeamento lógico das respostas oferecidas pela pesquisa de 

campo a questionamentos como o acima exposto, este capítulo visa oferecer 

conteúdo afeito ao primeiro objetivo específico proposto que é caracterizar a 

estrutura organizacional e de funcionamento dos Conselhos de Controle Social do 

FUNDEB na região metropolitana de Campina Grande – PB. 

 A estruturação do CACS, conforme preconizada em lei, bem como suas 

atribuições na política educacional da esfera municipal já foram detalhadas no 

terceiro capítulo deste trabalho e, nesta seção da pesquisa, orientaremos a escrita a 

partir de uma sequência de indicadores que permitirão, ao final, obter uma visão 

ampla de como estão organizadas e em que condições funcionam as arenas objetos 

desta análise. 

 Foram considerados como elementos imprescindíveis ao funcionamento do 

Conselho do FUNDEB, que obrigatoriamente careceriam de cuidadosa observação 

os seguintes indicadores, obtidos a partir dos dispositivos contidos em sua norma 

criadora (Lei Federal nº. 11.494/2007): existência de Portal da Transparência no 

município pesquisado; preenchimento e atualização do cadastro do CACS no sítio 

eletrônico do FNDE, de acesso público; forma de criação do CACS no município (se 

por lei específica ou não); forma de nomeação dos conselheiros; ritos de consulta às 

representações com assento no CACS para escolha dos membros titulares e 
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suplentes; existência de Regimento Interno do CACS; forma de eleição da 

presidência e quais representações a ocupam em cada município pesquisado; 

periodicidade regimental das reuniões e realização efetiva destas; forma de registro 

e publicidades das reuniões; forma de emissão dos julgados do CACS; estruturas 

disponibilizadas pelo Poder Executivo (local, pessoal e insumos) para o 

funcionamento da arena; existência de políticas de formação/capacitação inicial e 

continuada dos conselheiros; forma da documentação contábil ofertada à análise do 

CACS; e o grau de participação efetiva nas atribuições previstas em lei (no Censo 

Escolar, na elaboração da LOA e LDO etc.). 

 Trata-se, portanto, de uma seção em que os dados do ambiente delimitado 

para a pesquisa serão esmiuçados, apresentados de forma detalhada, a partir das 

respostas colhidas nos bancos de dados de acesso público – como, por exemplo, 

nos cadastros oficiais dos conselhos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) – e nos questionários aplicados nas visitas aos municípios 

enfocados. 

 Ao caracterizarmos e nos debruçarmos sobre as condições do funcionamento 

dos CACS, poderemos verificar se na atualidade ainda é verdadeiro o enunciado de 

Jacobi (2008, p. 117), que afirma que “as propostas participativas por parte do 

Estado ainda permanecem mais no plano da retórica do que na prática”. Enfim, é um 

exercício de observação sobre como o Poder Público tem constituído os 

instrumentos de controle de sua ação por parte da sociedade. 

 

5.1 AS  FORMAS  DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS DE ESCOLHA DOS 

CONSELHEIROS 

 

 Todos os municípios da região metropolitana de Campina Grande – PB 

possuem Conselho do FUNDEB ativos no que tange às informações levadas ao 

controle exercido pelo FNDE. A busca do conhecimento de como se dá esta 

atividade na prática, e mesmo se ela não é apenas cartorial, foi o principal objetivo 

da ida a campo, da visita para o preenchimento in loco dos questionários, 

exercendo-se uma aproximação e uma interação com gestores municipais e 

conselheiros que, ao final, pudesse oferecer um conhecimento mais contundente a 

respeito destes CACS e suas atribuições na prática da administração das políticas 

públicas de financiamento da educação. 
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 Inicialmente, entre os 19 municípios componentes da região metropolitana em 

estudo, apenas Alcantil não possuía um sítio eletrônico para a disponibilização das 

informações de acesso público na forma preconizada pela Lei de Acesso à 

Informação (Lei Federal nº. 12.527/2011) até o mês de dezembro de 2015, quando 

foi encerrada a fase de coleta de dados da pesquisa. 

 A Cartilha Acesso à Informação Pública (BRASIL, 2011, p. 08), elaborada 

pela Controladoria Geral da União – CGU para orientação a Estados, Municípios e 

Órgãos da União na aplicação da lei supracitada, reproduzindo trecho de nossa 

Constituição Federal de 1988, assevera que o acesso às informações, sob a guarda 

de órgãos e entidades públicas, é direito fundamental do cidadão e dever do Estado. 

Apesar disso, e passados quase cinco anos da promulgação do diploma legal – 

inclusive o vacatio legis disposto para a adaptação dos bancos de dados dos entes 

federados – um dos municípios pesquisados ainda encontra-se à margem do 

cumprimento da legislação e também da chamada Era Digital, que há mais de duas 

décadas vem revolucionando a maneira como acessamos e consumimos informação 

em escala global e, muitas vezes, em tempo real (PALFREI & GASSER, 2011). 

 Na falta de uma imposição legal, nenhum dos outros 18 (dezoito) sítios 

eletrônicos dos municípios em tela disponibilizam informações sobre o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, tais como: composição, calendário 

de reuniões, pautas e atas das sessões realizadas ou documentos que materializem 

atos dos colegiados – portarias, resoluções, pareceres etc. 

 A integralidade dos Conselhos do FUNDEB pesquisados não possui sítios 

eletrônicos próprios e alimentados pelos conselheiros ou servidores destes. Toda a 

produção é arquivada – impressa ou eletronicamente – apenas no próprio órgão ou 

nas Secretarias de Educação, e disponibilizada somente a requerimento de 

populares, órgãos de controle externo – como o Tribunal de Contas do Estado – e 

de pesquisadores, que, segundo os responsáveis pelos municípios visitados, somam 

quase que a totalidade dos solicitantes para tal acesso. 

 Já o sítio eletrônico do FNDE possui uma ferramenta de fácil acesso para que 

qualquer cidadão se informe sobre a composição e as atribuições do Conselho do 

FUNDEB em seu estado ou município. É possível conhecer, através desta página, 

dados como: período dos mandatos dos CACS (sigla pela qual a autarquia 

denomina os colegiados, com as iniciais de Conselhos de Acompanhamento e 

Controle Social), situação de sua formatação e cadastramento junto ao Ministério da 



99 

Educação – MEC, endereço, telefone para contato, e-mail institucional, período de 

frequência das reuniões, detalhes da portaria de nomeação e relação nominal de 

conselheiros titulares e suplentes, identificando, entre os primeiros, os ocupantes 

das funções de presidente e vice-presidente do colegiado. 

 Tendo como referência o mês de dezembro de 2015, 07 (sete) dos 19 

(dezenove) municípios da região pesquisada se encontravam com pendências de 

cadastramento junto ao FNDE; este dado representa que, aproximadamente, 37% 

(trinta de sete por cento) deles apresentaram alguma inconsistência nas informações 

encaminhadas à autarquia federal ou estavam com mandato cadastrado encerrado 

sem encaminhamento das informações sobre a nova formação do Conselho. A 

praxe nesses casos é a notificação por escrito aos gestores municipais, com prazo 

para a correção e realimentação dos dados, sob pena de suspensão de repasses 

financeiros em caso de persistência na atual condição. 

 As informações requeridas pelo FNDE para a manutenção da regularidade 

dos cadastros dos Conselhos do FUNDEB são encaminhadas ao órgão através de 

um dos seus diversos sistemas disponibilizados em plataforma eletrônica. Neste 

caso, trata-se do Sistema CACS-FUNDEB, aportado no endereço eletrônico 

<https://www.fnde.gov.br/cacs/>, cujo acesso é feito através de login e senha 

vinculados ao CPF do gestor municipal (no caso, o Prefeito, que por sua vez pode 

delegar atribuição ao Secretário Municipal de Educação). Tais login e senha são 

encaminhados, via postagem impressa, pelo FNDE ou através do e-mail institucional 

do gestor, mediante solicitação. 

 Os membros do Conselho do FUNDEB podem acompanhar a integralidade do 

conteúdo cadastrado através da área aberta do site do FNDE e questionar 

diretamente junto ao órgão qualquer inconsistência ou inexatidão no referido 

instrumento. 

 Mediante o acesso livre aos cadastros em tela, é possível traçar um perfil de 

sobre qual representação presente no Conselho do FUNDEB recai majoritariamente 

a presidência do colegiado, cujo § 6º do art. 24 da Lei 11.494/2007 impede o 

exercício desta pelo representante da Secretaria de Educação ou qualquer outro 

emissário do governo gestor. 

 No caso da Região Metropolitana de Campina Grande – PB, há a 

preponderância dos representantes dos diretores das escolas públicas exercerem a 

presidência do Conselho. Assim ocorre em 09 (nove) dos municípios (ou 47,4%). Em 
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seguida aparecem os representantes dos professores da educação básica pública, 

presidindo cinco (05) Conselhos (ou 26,2%). Em terceiro lugar, temos os 

representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas de educação 

básica públicas, conduzindo três (03) Conselhos (ou 15,8%) e, por fim, os 

representantes dos Conselhos Municipais de Educação e Conselhos Tutelares, 

presidindo um colegiado cada um (ou 5,3% cada). O gráfico que se segue delineia 

de forma mais precisa a presente proporção. 

 

Gráfico 01 – Percentual de ocupantes da Presidência do Conselho do FUNDEB de acordo com 
sua representatividade no colegiado (Região Metropolitana de Campina Grande) 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados coletados na pesquisa. 

 

A preponderância de Diretores Escolares e Professores no exercício da 

presidência dos Conselhos do FUNDEB – somando-se 73,6%, ou catorze (14) dos 

dezenove (19) CACS da região – nos oferece a sinalização de que a condução dos 

trabalhos está sendo realizada por cidadãos, cujo exercício profissional está 
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intimamente ligado ao ensino e suas práticas, a conhecedores das políticas 

educacionais e, portanto, teoricamente conscientes das atribuições atinentes ao 

mister. 

 Conforme já explicitado anteriormente, a visita in loco para preenchimento do 

questionário de pesquisa só foi possível em 06 (seis) dos 19 (dezenove) municípios 

pretendidos e cujo requerimento foi protocolado pelo pesquisador – são os casos de: 

Alcantil, Barra de Santana, Boqueirão, Campina Grande, Gado Bravo e Queimadas. 

Destes, apenas o município de Campina Grande possui uma lei específica que rege 

a eleição para os gestores escolares. Nos demais casos, as gestões escolares 

caracterizam-se, na estrutura organizacional, como cargos comissionados – de livre 

nomeação e exoneração pelo Prefeito – dado a partir do qual podemos inferir que a 

interferência política não pode ser considerada ausente e cuja influência 

discutiremos de forma mais aprofundada no sétimo capítulo. 

  No universo de municípios pesquisados, os Conselhos do FUNDEB foram 

criados através de leis específicas e a nomeação dos conselheiros se deu através 

de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito. A tabela a seguir especifica tais atos 

para fins de registro didático. Vejamos: 

 

Tabela 05 – Especificação dos Atos de Criação dos CACS-UNDEB e dos Atos de 
Nomeação dos Conselheiros 

 

Atos da Administração Pública Municipal para o CACS-FUNDEB 

Município Nº e Data da Lei Municipal de 

Criação do CACS Vigente 

Nº e Data da Portaria de 

Nomeação Vigente 

Alcantil 130, de 28/02/2007 

(alterada pela Lei nº. 149 de 11/12/2008) 
053, de 22/06/2015 

Barra de Santana 240, de 11/11/2011 

(revogando Lei nº. 154 de 22/12/2006) 
174 de 03/07/2014 

Boqueirão 858, de 30/03/2007 

(alterada pela Lei nº. 1.006 de 15/04/2014) 
461, de 08/12/2015 

Campina Grande 4.488, de 01/07/2007 093, de 10/02/2015 

Gado Bravo 214, de 10/05/2013 1.144, de 31/07/2013 

Queimadas 166, de 16/07/2009 164, de 25/06/2013 

Elaborada pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa. 

 

 Há outros aspectos nos quais ocorre unanimidade entre os Conselhos. Todos 

optaram pelo quantitativo mínimo de membros, conforme enumera o § 1º, inciso IV, 

do art. 24 da Lei do FUNDEB (nº. 11.494/2007), não havendo, nem naqueles de 

maior contingente populacional, a opção pela formação em dobro, autorizada pelo 
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mesmo dispositivo legal. Todos também estabeleceram mandatos de 02 (dois) anos, 

abrindo espaço para que cada membro possa ter uma única recondução. 

 Também foi unânime a agregação de um representante do Conselho 

Municipal de Educação – CME (nos municípios que instituíram seus sistemas de 

ensino) e do Conselho Tutelar (cf. § 2º do art. 24, idem). A inclusão de 

representação de outros conselhos de controle social, mesmo podendo ser 

interpretado como uma simples adesão a dispositivo de lei, amplia o raio de 

cidadãos integrados ao acompanhamento dos usos dos recursos do FUNDEB e 

confere uma sensível expansão do grau de legitimidade do colegiado. 

 Em se tratando desta integração entre os espaços de controle da sociedade 

sobre as políticas, Avritzer (2007) concorda com o diagnóstico de que quanto mais 

expandida a participação popular, mas legitimado o controle social é exercido. Para 

ele, houve ampliação das instituições participativas, com maior presença da 

sociedade civil no cotidiano das políticas públicas, embora o fenômeno seja mais 

perceptível nas áreas de educação, assistência social, saúde, meio ambiente e de 

políticas urbanas. O autor afirma: “A participação política no Brasil democrático tem 

sido marcada por dois fenômenos importantes: a ampliação da presença da 

sociedade civil nas políticas públicas e o crescimento das chamadas instituições 

participativas” (AVRITZER, 2007, p. 443). 

 Observadas as portarias de nomeação dos Conselheiros, pode-se perceber 

que em todos há a representação completa dos estudantes das redes (cf. § 1º, 

inciso IV, alínea “f”, do art. 24, lei idem), com dois membros titulares e dois 

suplentes. Como no estado da Paraíba, numa ação que envolveu os governos 

estadual e municipais, operou-se uma ampla negociação para que cada rede 

ocupasse suas modalidades de ensino prioritárias – redes municipais com Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, e rede estadual com Ensinos Fundamental e Médio, 

como preconizam os arts. 10 e 11 da LDB (Lei Federal nº. 9.394/1996) – atualmente, 

parte significativa dos alunos maiores de idade está vinculada às escolas estaduais. 

Consultados, todos os municípios responderam positivamente ao questionamento 

sobre a adesão a esta reconfiguração. 

 Sendo assim, e considerando-se que a faixa etária ideal para a conclusão do 

9º ano do ensino fundamental está entre 14 e 15 anos, bem como o número deveras 

reduzido de emancipações de menores registradas no país (Censo IBGE e 

atualizações, disponível em <http://censo2010.ibge.gov.br/>), consultamos como foi 
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possível reunir representantes dos estudantes da rede na formação do CACS-

FUNDEB. Em todos os casos, a informação foi de que a representação de alunos é 

oriunda das turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA, que funcionam 

maciçamente no horário noturno. 

 Cremos que esta deve ser uma configuração que se reproduz para além das 

fronteiras da região pesquisada quando falamos de Conselhos do FUNDEB na 

esfera municipal, a qual não participa do Ensino Médio – e mesmo quando integrada 

a este, posto que, teoricamente, poderão compor a arena apenas aqueles fora da 

idade-série aspirada (espera-se que o estudante conclua o ensino médio aos 17 

anos), já que apenas maiores de idade ou emancipados são considerados aptos 

pela lei. 

 Cientes de que o FNDE exige o encaminhamento de evidências (ofícios, atas, 

portarias e outras) para comprovar a tramitação republicana da formação do 

Conselho quando da alimentação do Sistema CACS-FUNDEB já mencionado, as 

investigações para traçar um perfil deste controle social também buscaram analisar 

as formas como foram promovidas tais indicações para composição da arena. 

 Interessava-nos saber como foi documentado o percurso até a nomeação do 

colegiado: se houvera consulta formal do gestor municipal de educação ao gabinete 

do Prefeito para sugestão dos nomes dos representantes do Poder Executivo, se o 

primeiro teve ingerência sobre a indicação do segundo quanto àquele que tomaria 

acento representando a Secretaria de Educação, e se ocorrera eleição específica, 

no âmbito de cada categoria representada (professores, pais, estudantes, etc.), para 

escolha dos emissários para o órgão de controle (titulares e suplentes). 

 No município de Alcantil, o pedido para indicação dos representantes do 

Poder Executivo foi realizado informalmente, não tendo havido provocação escrita 

por parte da Secretaria de Educação ou dos membros do Conselho do FUNDEB do 

mandato anterior. Apenas a resposta do Prefeito foi formalizada através de ofício, 

com vistas a sua anexação entre as evidências exigidas pelo FNDE para 

comprovação da tramitação. Em entrevista, o Secretário de Educação informou que 

não teve ingerência sobre a indicação daquele que, entre os indicados pelo 

executivo, comporia em nome da Secretaria. O gestor educacional deixou a decisão 

a critério do Prefeito. 

 Os representantes dos professores foram indicados pelo sindicato da 

categoria, que encaminhou cópia da ata da reunião na qual eles foram selecionados. 
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Já no que tange à representação de diretores e de servidores técnico-

administrativos, a Secretaria de Educação informou tê-los reunido para que 

escolhessem, entre seus pares, os representantes. Tal encontro foi documentado 

em dois ofícios – um para cada categoria – ao final assinados pelos presentes. Nota-

se um número reduzido de servidores técnico-administrativos assinando o 

documento, mas a presidente do CACS, que acompanhou o preenchimento do 

questionário, não soube informar a motivação: se por falta de comunicação a todos 

os possíveis candidatos ou se por desinteresse na participação por parte destes. 

 O Conselho Municipal de Educação – CME e o Conselho Tutelar – CT fizeram 

suas indicações mediante ofícios dirigidos ao Secretário de Educação, mas não 

anexaram cópias das atas das reuniões nas quais estes foram eleitos ou 

selecionados. Por fim, Alcantil reuniu – segundo se pode inferir dos documentos – 

em uma Escola Municipal localizada na zona urbana do município, em 

oportunidades distintas, os pais de alunos e os alunos da EJA para que indicassem 

entre si seus representantes. Os momentos foram também registrados em ofícios 

subscritos pelos presentes. 

 Em Barra de Santana, as indicações dos dois representantes do Poder 

Executivo municipal foram feitas pelo Prefeito de forma direta, de acordo com a 

informação do atual presidente do Conselho do FUNDEB, ouvido durante o 

preenchimento do questionário. Também segundo ele, à titular da Secretaria coube 

a indicação direta dos representantes dos servidores técnico-administrativos. 

 Aqui também foi o órgão sindical que nomeou o representante dos 

professores, mediante ofício, ou seja, não houve evidência nos documentos do 

CACS que comprovassem se essa decisão foi colegiada ou tomada apenas pela 

diretoria do Sindicato dos Professores da Rede Púbica Municipal de Barra de 

Santana – SINPROB. Para indicação dos diretores, estes foram reunidos pela 

gestão da educação, elegendo membros entre si, registrando-se em ata o certame. 

 No que se refere à representação de pais de alunos, Barra de Santana teve 

uma particularidade. Somente se reuniram para a eleição dos membros 

representantes dos pais de alunos aqueles com filhos matriculados na Escola 

Municipal Professora Laura Barbosa Bezerra, localizada na sede do município, que 

reúne discentes do 1º ao 9º anos do ensino fundamental. Sob a alegação da 

dificuldade de participação dos pais residentes na zona rural – na qual residem 

cerca de 85% (oitenta e cinco por cento) de sua população – estes não participaram 
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sequer da escolha de seus pares. 

 O Conselho Municipal de Educação – CME e o Conselho Tutelar – CT 

registraram suas escolhas em ofícios encaminhados à Secretaria de Educação. No 

que tange à representação dos estudantes, o Presidente do CACS-FUNDEB sabe 

tratarem-se de representantes da EJA, mas desconhece o meio de indicação destes 

e não reúne entre os documentos do Conselho a tramitação realizada. 

 Boqueirão repete a sistemática dos municípios já citados para as indicações 

do Poder Executivo (indicação direta do Prefeito, sem intervenção do titular da 

Secretaria de Educação), dos professores (feita por órgão sindical da categoria) e 

dos Conselhos Municipal de Educação e Tutelar (ofícios assinados pelos respectivos 

presidentes). Diferencia-se quando se registra que os representantes dos diretores 

escolares e dos servidores técnico-administrativos são indicações do titular da 

Secretaria de Educação, referendada pelos pares na assinatura do documento 

elaborado para envio ao FNDE. 

 Já no tocante à representação de alunos e de seus pais, Boqueirão reúne um 

conjunto significativo de registros em atas de consultas às unidades escolares para 

a escolha dos membros do CACS-FUNDEB. Técnicos da Secretaria se deslocaram 

até as escolas para, em reunião, esclarecer sobre as atribuições e coletar 

interessados que, em assembleia final, elegeram aqueles que tomariam assento em 

nome da coletividade. 

 O município de Queimadas, através da Secretaria de Educação, promoveu 

assembleias setoriais para a escolha da maioria das categorias: professores, 

diretores, alunos e pais de alunos. 

 Mesmo sendo um município conurbado com Campina Grande, em virtude da 

proximidade, e com forte influência do Sindicato dos Trabalhadores Públicos 

Municipais do Agreste da Borborema – SINTAB, órgão sindical de grande 

representatividade (inclusive política) na região geográfica pesquisada, professores 

e técnicos-administrativos não foram indicados através deste. No caso dos 

professores, os membros foram indicações do titular da Secretaria de Educação, 

referendadas por uma lista de assinatura de outros servidores ao final do texto que 

promove a nomeação. Conselhos Municipal de Educação e Tutelar também se 

coligam ao CACS-FUNDEB através de ofício de seus respectivos presidentes. 

 Gado Bravo, do mesmo modo, apresenta algumas particularidades no que 

tange à sistemática para nomeação do Conselho do FUNDEB. Primeiro, a escolha 
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dos representantes de professores e diretores escolares se deu dentro da 

programação de um dos eventos pedagógicos de formação continuada promovidos 

pela Secretaria de Educação. Ao ensejo da reunião destes profissionais, fez-se a 

escolha dos representantes e o resultado foi tomado em ata. 

 Aqui, como em Barra de Santana, Boqueirão e Queimadas, a indicação dos 

servidores técnico-administrativos coube à gestora da Secretaria de Educação, com 

a anuência dos outros profissionais registrada no mesmo formato também (abaixo-

assinado em documento que denomina os indicados). O Prefeito indicou diretamente 

na Portaria de nomeação do colegiado os representantes do Poder Executivo, sem 

consulta à Secretária de Educação, mas como esta é sua irmã, pode-se pensar ter 

sido uma decisão conjunta. 

 O Conselho Tutelar neste município enviou cópia da ata da reunião ordinária 

em que, entre os pontos da pauta, estava a indicação de seu emissário. A escolha 

dos representantes dos alunos se deu exclusivamente entre educandos da Escola 

Municipal Padre Godofredo Joosten por ser esta a única em que há matrículas em 

EJA. Os representantes foram escolhidos de forma segmentada: há um titular e um 

suplente para turmas de EJA dos anos iniciais, e um titular e um suplente para 

turmas de EJA dos anos finais do ensino fundamental. 

 Quanto aos pais de alunos, há uma pré-seleção envolvendo pais que já 

compõem os Conselhos das Unidades Executoras – UEx das unidades escolares. 

Dentro destes, considerados mais participativos na vida escolar dos filhos, emergem 

os que virão também contribuir com as atividades do Conselho do FUNDEB. 

 A maior surpresa advinda do município de Gado Bravo foi a inexistência de 

representante do Conselho Municipal de Educação – CME no CACS-FUNDEB 

motivada, por sua vez, pela inexistência de um Sistema Municipal de Ensino nesta 

unidade federativa. Criada por lei estadual datada de 29 de abril do ano de 1994 – 

há quase 22 anos – mas efetivamente estabelecida em 1º de janeiro de 1997, a 

municipalidade ainda depende da 3ª Gerência Regional de Ensino do Estado da 

Paraíba, localizada na cidade de Campina Grande, para gerir pedagogicamente sua 

rede de escolas, entre elas a já citada Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, 

com quase 1.500 (mil e quinhentas) matrículas no ano de 2015. A Secretaria de 

Educação detém apenas autonomia administrativa, sem poderes sobre o calendário 

escolar, os currículos e a forma organização das turmas, que obedecem ao 

documento regulador anualmente publicado pela Secretaria de Estado da Educação 
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– SEE. 

 Por fim, temos o município sede da região metropolitana: Campina Grande. 

Neste caso, o CACS-FUNDEB possui ofício do Gabinete do Prefeito indicando os 

seus representantes assim como a provocação escrita para esta indicação 

promovida pela então presidente do Colegiado, no exercício mandato anterior da 

arena, também dentro do prazo legal de vinte dias de antecedência. 

 O já mencionado SINTAB é o responsável pelas indicações em três 

segmentos: professores, diretores e servidores técnico-administrativos das escolas; 

todas com cópias das atas das assembleias eletivas estão colecionadas no acervo 

do Conselho. A própria presidência é atualmente exercida por uma profissional 

indicada pelo Sindicato dos Trabalhadores. 

 Para reunir representantes de pais e de alunos, Campina Grande realiza 

habitualmente plenárias nas regionais em que estão organizadas as escolas da 

cidade, registrando em atas os percursos de escolha, até a definição dos membros 

que tomarão assento efetivo no grupo. Há também no acervo do Conselho as atas 

das sessões do Conselho Municipal de Educação e dos Conselhos Tutelares – a 

cidade divide-os em Norte, Sul, Leste e Oeste – nas quais indicam sua 

representatividade. 

 Entre os seis Conselhos acessados, em visitas ou no preenchimento de 

questionários, três estavam com pendências de cadastro junto ao FNDE até 

dezembro de 2015, a saber: Boqueirão, Gado Bravo e Queimadas. Nos três casos, 

saliente-se, os motivos não eram afeitos a qualquer irregularidade na forma de 

tramitação para a composição dos colegiados, mas ao término do mandato 

registrado. Todos precisavam efetuar os registros das novas formações, que apenas 

Queimadas ainda não havia concluído. 

 Questionados sobre a celeridade na solução das vacâncias abertas em 

virtude da saída de qualquer um dos membros, a exceção de Campina Grande, 

todos responderam que não ocorreram vacâncias no último mandato. No caso da 

cidade polo, a informação é que o suplente é imediatamente empossado na 

titularidade da representação e que se repete o processo para eleger um novo 

suplente. 

 Quando perguntados sobre se eventuais alterações cadastrais eram 

efetuadas junto ao FNDE, todos foram taxativos que, depois de considerado regular, 

o cadastro não é movimentado ao longo dos dois anos de mandato. Justificaram que 
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a burocracia para a alteração seria tão severa que se opta normalmente por registrar 

eventuais mudanças apenas na própria esfera do Conselho. 

 Assim sendo, podemos concluir que as formas de documentar o processo de 

escolha dos membros do CACS-FUNDEB, mesmo quando as indicações são 

apenas referendadas pelas categorias como aqui foi relatado, conseguem 

transpassar os filtros do FNDE, mantendo a regularidade de todos os Conselhos 

visitados na forma como se processam. 

 Quando falamos em filtros do FNDE nos referimos diretamente às evidências 

materiais que a autarquia exige dos municípios para comprovação do que podemos 

chamar de autenticidade daquela nomeação. Assim, para cada indicação na 

composição do CACS, o sistema exige o carregamento (ou upload) de um arquivo 

que comprove como tal procedimento se deu. Um exemplo: para a indicação dos 

representantes de pais de alunos, exige-se uma ata do certame que originou aquela 

indicação. 

 Ainda que com esse grau de exigência, quando da análise de tais evidências 

pelo FNDE, uma ata com a indicação da representação dos pais de alunos – para 

seguir no mesmo exemplo – pode ser considerada em conformidade mesmo quando 

referendada por um número reduzido de assinaturas. 

 Essa postura do menor esforço – caracterizada sempre pela opção da via 

mais simplificada em obter a indicação do representante para o CACS – é 

incoerente com a perspectiva essencial do Colegiado de refletir um espelho da 

comunidade educacional do município e evidentemente não é a postura esperada 

para a articulação que culminará com a formação de uma instância de controle 

social. 

 A escolha dos conselheiros deverá ser realizada na forma estabelecida pelo 

§3º do art. 24, da Lei 11.494/2007. Sua redação é que exige a realização dos 

processos eletivos organizados (inciso II), donde devem emergir as indicações, 

sempre que esta não for permitida na forma direta (incisos I e III), quando deve 

existir documento comprobatório de que o Chefe do Poder Executivo ou entidade 

sindical as produziu. Vejamos o que diz, textualmente, o citado dispositivo: 

 
§ 3o  Os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo 
serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos 
conselheiros anteriores: 
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I - pelos dirigentes dos órgãos  federais, estaduais, municipais e do 
Distrito Federal e das entidades de classes organizadas, nos casos 
das representações dessas instâncias; 
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e 
estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de 
âmbito nacional, estadual ou municipal, conforme o caso, em 
processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares; 
III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas 
entidades sindicais da respectiva categoria. (BRASIL, 2007) 
 

 É possível coligir que as secretarias de educação que realizam o 

procedimento de seleção dos conselheiros de forma não democrática já dominam 

técnicas de elaboração das evidências (principalmente ofícios com um rol de 

assinaturas ao final e atas com longas descrições dos certames, mas com poucas 

assinaturas referendando-as) que satisfazem a avaliação da autarquia federal e 

mantém os Colegiados cartorialmente regulares. 

 Não é possível inferirmos se esses “filtros” são propositalmente de curto 

alcance – baseando-se na ideia do pouco interesse na participação social nas 

políticas públicas – ou se, de fato, as evidências que coligem para arenas com 

reduzida participação dos segmentos são as únicas alcançáveis pelo poder público 

nos dias atuais. 

 

5.2 OS  REGIMENTOS  INTERNOS  E A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

COLEGIADO 

 

 Outro aspecto considerado importante para traçar o perfil dos Conselhos do 

FUNDEB foi a estruturação do seu Regimento Interno. Braz (2008) apresenta-nos 

um conceito bastante amplo, mas deveras inteligível do que seja um regimento 

interno: 

 
O regimento interno é o documento que apresenta um conjunto de 
normas estabelecidas para regulamentar a organização e o 
funcionamento de um determinado órgão, detalhando os seus 
diversos níveis hierárquicos, as competências dos respectivos 
membros existentes naquele colegiado e os seus procedimentos de 
natureza interna e externa. Define, também, as competências dos 
titulares de cargos de natureza especial e de eventuais comissões 
permanentes ou temporárias criadas para o cumprimento da 
atividade fim daquele colegiado. A forma mais comum de sua edição 
é através de resolução. São constitucionalmente exigíveis nas casas 
legislativas das três esferas federativas (Senado, Câmara Federal, 
Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais), podendo ser 
usados em diversas atividades, nos mais variados campos, seja do 



110 

poder público (conselhos, comissões etc.), seja na iniciativa privada 
(condomínios, administração de empresas etc.). Destaca-se também 
sua importância nos tribunais do poder judiciário e mesmo nos 
administrativos, como tribunais de contas de estados e municípios. 
(p. 313). 
 

 Quanto ao regimento interno para regular as atividades do Conselho do 

FUNDEB, quatro dos municípios efetivamente visitados sinalizaram de forma 

positiva para sua existência: Alcantil, Boqueirão, Campina Grande e Queimadas. Em 

todos os casos, o documento foi aprovado em mandatos anteriores aos atualmente 

vigentes e estão corporificados em documentos especificamente chamados de 

regimentos internos, não configurados como resolução ou outra forma congênere de 

tipificar as decisões do Colegiado. 

 Com exceção de Campina Grande, em todos os demais municípios 

supracitados, não houve qualquer alteração no documento desde sua aprovação, 

sendo mantidas as sistemáticas de ação idênticas desde a primeira formação dos 

grupos. Campina Grande tem uma versão de regimento datada do ano de 2014, 

mas com alterações de pequeno grau, mais voltadas para a organização das falas e 

seus tempos de uso, evitando-se o prolongamento excessivo de determinadas 

discussões. A essência do regimento, porém, está mantida do original de 2007. 

Os presidentes ouvidos nos municípios que possuem o documento atestam 

que o regimento tem sido de grande importância principalmente para ordenar os 

trabalhos quando das discussões mais calorosas, assim como para disciplinar a 

organização dos afazeres durante as reuniões. 

 Em Gado Bravo, a presidente afirmou que o Conselho de fato não possui 

regimento interno e que organiza suas sessões e trabalhos apenas com base nas 

orientações contidas na própria Lei do FUNDEB. Ela afirma que questões como 

quorum para abertura de sessões e para votações dos pareceres nunca foram um 

mote que levantasse o debate ou convergisse para o entendimento da necessidade 

de formulação do documento. 

 No caso de Barra de Santana, o presidente do CACS-FUNDEB não afirma 

taxativamente a inexistência do documento, informa não ter conhecimento da sua 

existência. Segundo ele, foi possível desenvolver os trabalhos ao longo dos dois 

mandatos do qual fez parte do grupo sem a orientação de um regimento. As 

reuniões foram-nos apresentadas como sendo sempre muito pragmáticas: abertura, 

análise dos documentos postos à disposição, discussão e votação. 
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 Nos municípios em que há regimento interno nos Conselhos, pode-se 

observar que, em linhas gerais, o documento regula aspectos comuns a todos eles: 

eleição para presidência e vice-presidência, periodicidade das reuniões, quorum 

mínimo para a abertura das sessões, ordem dos pontos de pauta e formas das 

votações e dos registros das reuniões. 

 Independente da existência de um regimento interno, nenhum dos Conselhos 

pesquisados descumpre o dispositivo contido no § 6º do art. 24 da Lei do FUNDEB, 

que veda o exercício da presidência a representante do governo gestor dos recursos 

do Fundo no âmbito do município. 

Ficou evidente ainda que em nenhum dos casos dos regimentos analisados 

há a previsão de alguma forma de participação – com direito a voz – de membros da 

comunidade que não integrem o colegiado nas reuniões. Também não há dispositivo 

que torne obrigatória, ou mesmo apenas recomende, a publicização das decisões ou 

das atas das reuniões. O seu arquivamento é a única exigência. 

Toda a discussão realizada na arena, por mais rica que seja, fica restrita ao 

conhecimento do próprio grupo, sendo externados unicamente os pareceres finais 

sobre as contas do FUNDEB e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte de 

Escolares – PNATE, exigidos pelo FNDE e pelo Tribunal de Contas do Estado – 

TCE. 

 Observando detalhadamente a lei criadora do Fundo, podemos dizer que a 

Lei do FUNDEB restringe, textualmente, a obrigatoriedade na elaboração de um 

regimento interno apenas em relação à Comissão Intergovernamental de 

Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (Art. 13, V, Lei nº. 

11.494/2007). 

No que se refere aos Conselhos de estados e municípios, mesmo sem 

previsão expressa da lei, o Ministério da Educação – MEC tem sinalizado no sentido 

de uma possível obrigatoriedade. Um prova desta postura pode ser encontrada num 

material produzido em 2008 pelo próprio MEC, e distribuído ao Ministério Público em 

todas as esferas federativas, intitulado “Subsídios ao Ministério Público para 

Acompanhamento do FUNDEB” que desta forma assevera: 

 
Os nomes dos eleitos/indicados, titulares e suplentes, devem ser 
comunicados, com antecedência mínima de 20 dias do término do 
mandato dos Conselheiros anteriores, ao Chefe do Poder Executivo 
para que, por ato oficial, sejam nomeados para o exercício das 
funções de Conselheiros. Importa destacar que as regras gerais da 
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condução dos trabalhos de escolha dos novos conselheiros 
devem estar previstas no Regimento Interno do Colegiado, de 
forma a garantir a isenção do processo eletivo. (BRASIL, 2008, p. 22, 
grifo nosso). 
 

 Em outro trecho do mesmo documento, quando trata da documentação 

necessária à abertura de investigação de ilicitudes nos usos dos recursos do Fundo, 

o MEC incluiu o regimento interno no rol das evidências que devem guiar as 

eventuais ações a serem promovidas pelo parquet. Vejamos: 

 
Documentação necessária à abertura de investigação da ilicitude: a) 
cópia da legislação específica de criação do Conselho; b) cópia do 
ato de nomeação dos conselheiros; c) cópias das atas relativas às 
reuniões do Conselho, realizadas no período que se pretende 
verificar; d) cópia do regimento interno do Conselho; e) cópia dos 
pareceres emitidos em cumprimento ao disposto no parágrafo único 
do artigo 27 da Lei do FUNDEB (BRASIL, 2008, p. 28, grifo nosso). 
 

 Visto estes aspectos, podemos concluir que o MEC, tacitamente, recomenda 

a elaboração dos regimentos para organização dos Conselhos do FUNDEB, mesmo 

não havendo previsão expressa na lei criadora e reguladora do Fundo. Nas 

orientações aos órgãos de controle externo, pugna pela observância aos termos 

deste documento, inclusive advertindo para que sua redação acompanhe as 

orientações gerais da Lei Federal nº. 11.494/2007. 

 Na área de abrangência de nossa pesquisa, pudemos verificar que o 

regimento interno não é considerado um documento de primeira ordem. Um 

município abriu mão de sua elaboração, outro conduz as sessões da arena sem 

sequer conhecer o regimento, nos demais em que existe, não é invocado durante os 

certames e não está nas mãos dos conselheiros como um instrumento balizador do 

exercício de sua função, como se esperava que estivesse. 

Ainda na busca de conhecer melhor a realidade da região pesquisada, outro 

ponto importante nesta caracterização foi a periodicidade das reuniões do Conselho 

do FUNDEB. A tabela a seguir ilustra como se organizam os municípios 

pesquisados no que diz respeito à quantidade de reuniões previstas e aquelas 

efetivamente realizadas no ano de 2015: 
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Tabela 06 – Comparativo entre as periodicidades previstas para as reuniões e as 

reuniões efetivamente realizadas em 2015 

 

Município 

Periodicidade 

estabelecida para 

as reuniões 

Quantidade de 

reuniões 

esperadas (2015) 

Quantidade de 

reuniões realizadas 

(2015) 

Alcantil Bimestral 06 03 

Barra de Santana Bimestral 06 04 

Boqueirão Bimestral 06 04 

Campina Grande Mensal 12 11 

Gado Bravo Semestral 02 02 

Queimadas Bimestral 06 04 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa. 

 

A tabela elaborada a partir dos dados coletados diretamente junto aos 

Conselhos nos permite concluir que há o registro da atividade destas arenas em 

todo o universo pesquisado, mas também que nenhum deles cumpriu efetivamente 

com o quantitativo de reuniões previstas, somadas aquelas de caráter ordinário e 

extraordinário. 

Quando questionados sobre se o grupo se reunia na periodicidade definida 

em lei, todos responderam que sempre o fazem – numa escala que permitia as 

respostas na seguinte gradação: nunca, às vezes, quase sempre e sempre. Não foi 

o que se observou quando acessamos os registros das sessões. 

Para estudiosos dos FUNDEB e de seu Conselho de Controle Social, como 

Araújo (2006), Monlevade (2007) e Callegari (2007), assim como no entendimento 

fixado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, esta periodicidade das 

reuniões está subentendida como mensal, em uma analogia ao caput do art. 25 da 

Lei do FUNDEB, in verbis: 

 
Art. 25. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais 
mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e 
recebidos à conta dos Fundos assim como os referentes às 
despesas realizadas ficarão permanentemente à disposição dos 
conselhos responsáveis, bem como dos órgãos federais, estaduais 
e municipais de controle interno e externo, e ser-lhes-á dada ampla 
publicidade, inclusive por meio eletrônico. (BRASIL, 2007, grifo 
nosso). 
 

Quem mais se aproxima do quantitativo idealizado no regimento interno de 

sua arena é Campina Grande. A justificativa para o registro de um encontro a menos 

que o previsto para um ano é que há um recesso de todos os conselhos da área de 
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educação no mês de janeiro, mas que na reunião de fevereiro procede-se à dupla 

análise mensal, além da verificação do balanço anual das contas do FUNDEB e do 

PNATE para a emissão dos respectivos pareceres conclusivos. 

Quatro dos seis Conselhos investigados – o equivalente a cerca de 67% 

(sessenta e sete por cento) do universo em questão –  promovem encontros 

bimestrais entre seus membros. Ainda que pensadas seis reuniões anuais, em 2015, 

o máximo executado por esses município foi de quatro reuniões. Nestes certames, 

há o registro da análise dos balanços acumulados em grupos de que variam de dois 

a quatro meses. Neles, a disponibilidade dos balancetes reproduz a periodicidade 

das sessões, ou seja, não são encaminhadas mensalmente como a lei determina. 

Temos, por fim, o caso do município de Gado Bravo, cujas reuniões do 

CACS-FUNDEB ocorrem apenas duas vezes por ano. Assim ocorre por força do 

costume administrativo e sem a existência de um regimento interno que exija 

postura diversa. Durante a visita, a informação é de que os conselheiros avaliam os 

balanços em blocos também semestrais, emitindo um parecer parcial e um parecer 

final das contas, este último sempre na reunião do mês de fevereiro de cada ano. 

Foi unânime a afirmação de que sempre o Conselho tem o hábito de se reunir 

para deliberar sobre as questões de sua responsabilidade com uma pauta 

previamente estabelecida. De fato, as reuniões acompanhadas pelo pesquisador 

nos municípios de Boqueirão, Campina Grande, Gado Bravo e Queimadas tinham 

pautas pré-estabelecidas, dispostas no ofício-convocação enviado aos membros. 

Alcantil e Barra de Santana disponibilizaram modelos de pautas de suas reuniões. 

É praxe que as datas das reuniões também não sejam largamente divulgadas 

– quer pelo colegiado, quer pelas Secretarias de Educação – de modo a permitir o 

acesso amplo da comunidade; o que se verifica é a presença exclusiva dos seus 

membros e, em alguns casos, servidores do poder público sem vínculos diretos com 

o CACS-FUNDEB. 

As reuniões do colegiado são reduzidas a termo em livros de atas 

específicos. Tais relatos são todos registrados na forma manuscrita, sempre após a 

aprovação de um rascunho avaliado no início da reunião subsequente. Foi outro 

ponto em comum na observação o fato de que as reuniões sempre começam com a 

leitura e aprovação da ata do encontro anterior. Há a tomada das assinaturas para 

aferição de presença em uma lista apartada, sendo colhidas as assinaturas dos 

presentes no livro de atas do último relato aprovado na plenária e para ele 
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definitivamente transcrito. 

 

5.3 OS JULGADOS, A INFRAESTRUTURA E AS FORMAS DE ACESSO DO CACS 

ÀS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDEB 

 

A forma adotada para a emissão dos julgados é o Parecer. Tal formatação 

deve-se ao comando contido no § 13º do art. 24 da Lei do FUNDEB, que fala em 

parecer conclusivo acerca da aplicação dos recursos, encaminhando-os ao FNDE. 

Já o parágrafo único do art. 27, da mesma lei, delimita que as prestações de contas 

deverão ser instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser 

apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do 

vencimento do prazo para a apresentação da prestação aos tribunais de contas de 

estados e municípios. Como a maioria dos tribunais de contas, inclusive o da 

Paraíba, regula o dia 31 de março como prazo final para protocolo da Prestação de 

Contas Anual – PCA de seus jurisdicionados, temos a convenção de que os julgados 

do CACS-FUNDEB sejam emitidos e enviados ao Chefe do Executivo até 28 de 

fevereiro do ano posterior ao exercício financeiro analisado. 

Não há uma redação padrão para os pareceres, a escrita é livre, desde que o 

colegiado se pronuncie sobre uma das três formas possíveis de registro junto ao 

FNDE, a saber: contas aprovadas sem ressalvas, aprovadas com ressalvas ou 

reprovadas. 

Sua inserção é realizada através de uma plataforma denominada Sistema de 

Gestão de Conselhos – SIGECON12.  

O SIGECON visa contemplar todos os procedimentos necessários para que 

os Conselhos de Controle Social dos Programas sob a égide do FNDE tornem 

públicas informações essenciais ao controle da sociedade e abarca, além do 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS, o Conselho 

de Alimentação Escolar – CAE. É uma ferramenta idealizada para que os municípios 

e estados possam efetuar o registro de seu parecer conclusivo sobre a Prestação de 

Contas de suas Entidades Executoras, dando ciência ao MEC dos seus julgados. 

Dando seguimento ao objetivo de traçar o perfil dos Conselhos do FUNDEB, 

                                                           
12

 O SIGECON pode ser acessado por qualquer computador ligado à internet. Basta o presidente do 
conselho acessar o link de nome “Sistemas” na página principal do FNDE e realizar os 
procedimentos, inclusive a geração de seu login e senha de acesso, cuja base é compartilhada do 
Sistema CACS-FUNDEB já anteriormente detalhado. 
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o questionário de pesquisa quis observar como, nos últimos cinco anos (2010 a 

2014), o colegiado avaliou as contas a ele submetidas, procedendo a análise dos 

pareceres registrados nos livros de atas aos quais teve acesso e as informações 

prestadas no ato do preenchimento dos questionários. No período em questão, 

nenhuma prestação de contas foi reprovada pelos seis (06) Conselhos que nos 

permitiram o acesso ao seu acervo documental e, apenas em um único caso, 

tivemos aprovação com ressalvas. A tabela a seguir especifica o status dos 

pareceres emitidos para cada ente federado. Observe: 

 

Tabela 07 – Especificação dos Pareceres Emitidos pelos CACS – FUNDEB às 

Prestações de Contas Apresentadas entre os Anos de 2010 e 2014 

 

Município 2010 2011 2012 2013 2014 

Alcantil Aprovada Aprovada Aprovada 

Aprovada 

com 

Ressalvas 

Aprovada 

Barra de Santana Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada 

Boqueirão Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada 

Campina Grande Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada 

Gado Bravo Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada 

Queimadas Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa. 

 

Apenas o CACS-FUNDEB de Alcantil, justificando tê-lo feito em virtude de um 

saldo em caixa na conta corrente do Fundo considerado elevado no ano de 2013 – 

ano em que, segundo o colegiado, alegando dificuldade financeira, o município 

demorou em adequar os vencimentos dos professores ao piso determinado por força 

da Lei Federal nº. 11.738/2008 – optou por deixar a ressalva registrada no parecer 

conclusivo emitido. 

As conclusões que a realidade aferida nos revela no tocante à aprovação 

sistemática das contas anuais do FUNDEB podem ser de duas naturezas. A primeira 

é de natureza metodológica: falta aos conselhos capacidade técnica e/ou 

autonomia/independência para uma avaliação criteriosa e aprofundada dos usos dos 

recursos do FUNDEB e do PNATE, apropriando-se de uma metodologia que os 

permitam desvelar eventuais artifícios que mascaram desvios e mau uso destas 

verbas, faltando-lhes também segurança jurídica para emissão de pareceres que 

materializem esta realidade. 
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A segunda é de ordem político-administrativa: nesta ótica, os conselhos 

conseguem cumprir suas atribuições com a correção deles esperada, mesmo sem 

domínio de uma técnica robusta de análise de dados físico-financeiros, e assim nos 

colocam diante de uma realidade mais complexa – aquela que nos mostra que o 

gasto apropriado, dentro dos padrões exigidos por lei, não garante que este seja um 

gasto eficiente, que culmine com impactos nos resultados da atividade fim da 

educação que é a efetiva aprendizagem. A questão levantada é ampla e abstrusa, 

merecendo um aprofundamento que será desenvolvido no capítulo seguinte. 

As disposições conflitantes contidas nos parágrafos 7º e 10 do art. 24 da Lei 

do FUNDEB, de certa forma, contribuem para essa interpretação de que pode não 

haver independência do Conselho para decidir sobre as contas da administração 

pública. Ao mesmo tempo em que impõe autonomia aos colegiados, a lei faz-lhes 

técnico e financeiramente dependentes do ente federado que irão fiscalizar. 

Vejamos sua redação: 

 
§ 7o Os conselhos dos Fundos atuarão com autonomia, sem 
vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e 
serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus 
membros. [...] 
§ 10. Os conselhos dos Fundos não contarão com estrutura 
administrativa própria, incumbindo à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios garantir infraestrutura e condições 
materiais adequadas à execução plena das competências dos 
conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais 
relativos à criação e composição dos respectivos conselhos. 
(BRASIL, 2007, grifo nosso). 
 

Para avaliar a infraestrutura e as condições materiais adequadas oferecidas 

pelo Poder Executivo, nossa visita aos municípios identificou como esta de 

caracteriza no universo pesquisado. 

Campina Grande é a única cidade que oferece ao CACS-FUNDEB uma sede 

própria para funcionamento, que o mesmo divide com outros dois conselhos da área 

afim: o de Educação (CME) e de Alimentação Escolar (CAE). O espaço chamado de 

“Sala dos Conselhos” fica localizado no interior do Museu Vivo da Ciência e 

Tecnologia Lynaldo Cavalcanti, que as secretarias de Educação e de Ciência e 

Tecnologia dividem o uso e a administração13. 

O ambiente é dotado de acessibilidade plena disponibilizada para o 

                                                           
13

 Ver fotos - apêndice H. 
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funcionamento das três arenas de controle social da educação com a seguinte gama 

de itens: sala climatizada, microcomputador com duas impressoras (uma laser e 

uma jato de tinta), acesso à rede de internet banda larga sem fio (disponibilizada 

também aos visitantes), mesa com vinte (20) assentos para uso dos conselheiros, 

dez (10) cadeiras extras para visitantes, armários e fichários em aço para arquivo e 

material básico de expediente. Há disponibilização de transporte para os 

conselheiros chegarem às reuniões. 

Também o Poder Executivo lotou uma servidora como secretária executiva 

dos conselhos. Cabe a esta profissional o controle da agenda e das convocações 

das reuniões, a manutenção dos arquivos e pastas, a responsabilidade sobre o 

recebimento e envio de correspondência – em papel e eletrônica –, a distribuição 

dos documentos para análise dos membros e a elaboração das atas e pareceres 

que são sujeitados à apreciação do colegiado. 

Para os demais municípios visitados, a estrutura oferecida é basicamente a 

mesma. Os encontros são realizados dentro do espaço da Secretaria de Educação, 

em salas típicas para reuniões, e o conselho faz uso de todo o aparato das 

secretarias – todas possuem microcomputadores com impressora, acesso à internet 

(variando entre banda larga a cabo e via rádio) e material básico de expediente. 

Barra de Santana, Boqueirão e Queimadas climatizaram os espaços das 

reuniões, o que ainda não ocorre em Alcantil e Gado Bravo. Em nenhum destes 

ocorreu a vinculação de um servidor próprio para secretariar as atividades do 

Conselho; esta é uma atividade desenvolvida por um membro do colegiado. No que 

diz respeito ao transporte para que os membros se dirijam às reuniões, apenas 

Alcantil e Queimadas o fornecem. 

Também, em todos os conselhos, o critério da gratuidade da atividade de 

conselheiro é obedecido, não havendo instituição de jetom em nenhuma das cidades 

pesquisadas. 

O passo seguinte da pesquisa foi avaliar o grau de acesso aos documentos 

financeiros que a Lei do FUNDEB obriga a apresentação ao Conselho. 

Questionados sobre a disponibilização dos registros contábeis e os demonstrativos 

gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou recebidos à 

conta do Fundo e do PNATE, bem como se são deixados, permanentemente, à 

disposição do grupo, inclusive dados e informações complementares solicitados por 

este, a resposta foi unânime: todos têm acesso. 



119 

Questionou-se a forma de encaminhamento destes registros e a antecedência 

que chega aos conselheiros em relação à reunião para sua avaliação. Neste caso, 

apenas a Secretaria de Educação de Campina Grande tem uma diretoria interna 

para cuidar de seus assuntos financeiros, sem dependência direta da Secretaria 

Municipal de Finanças. Assim sendo, esta diretoria financeira é que elabora os 

balancetes e os envia, mensalmente, à secretária do CACS-FUNDEB, que o 

reproduz e envia aos conselheiros. Segundo ela, o faz com antecedência média de 

dez (10) dias em relação à reunião subsequente. 

Em Alcantil, Barra de Santana, Boqueirão, Gado Bravo e Queimadas, a 

elaboração dos balancetes é atribuição da Secretaria de Finanças, fincando com a 

Educação a missão de distribuí-los entre os conselheiros. Todos responderam, com 

relação aos prazos, entre dez e quinze dias quando questionados quanto à 

antecedência do recebimento em relação à análise. 

Mas há diferenças significativas entre os municípios no que diz respeito à 

formatação dos balancetes remetidos ao controle social. Na Paraíba, o Tribunal de 

Contas do Estado – TCE utiliza-se de uma ferramenta chamada de Sistema de 

Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES, que na 

versão “Captura” é um módulo que permite a captura dos dados da execução 

orçamentária, licitações, obras e folha de pessoal dos jurisdicionados que devem 

enviar a prestação de contas públicas ao TCE (informações complementares podem 

ser acessadas no sítio eletrônico: <http://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/>). 

Neste sistema há dois documentos, gerados após o fechamento de cada 

balancete mensal, que conseguem suprir quase que a totalidade das informações 

exigidas pela Lei Federal nº. 11.494/2007 para acesso do controle social: os anexos 

IV e IV-A. Nestes, é possível verificar os valores de entradas e saídas de recursos 

financeiros da educação (inclusive das contas extra-FUNDEB, como a do PNATE), a 

movimentação bancária, a relação de empenhamentos, liquidações e pagamentos 

com seu devido histórico, os recolhimentos de impostos, os repasses de obrigações 

patronais; e a coleta de consignações dos servidores, se for o caso. 

O SAGRES também é capaz de gerar os valores dos índices de cumprimento 

obrigatório, como o gasto mínimo de 60% (sessenta por cento) do Fundo com a 

remuneração do magistério, bem como se o município cumpre com o percentual 

mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) de usos dos recursos de suas receitas com 

o fim de aplicação na área da educação. Para complementar as informações que o 
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SAGRES fornece automaticamente, basta a emissão em separado das relações de 

servidores pagos em cada uma das dotações contábeis possíveis do orçamento da 

educação e estará pronto o balancete para o CACS. Mas, não foi esta a praxe 

encontrada nos arquivos dos Conselhos pesquisados. 

Com exceção de Campina Grande, os balancetes são, basicamente, 

compostos das relações das despesas empenhadas e pagas, cujos históricos que 

detalham tais despesas mostram-se insuficientes para uma análise mais vigorosa. 

Sempre que paira alguma dúvida sobre determinada receita ou despesa, requisita-

se o processo integral desta (empenho, nota fiscal, transferência bancária e 

comprovante de entrada no patrimônio, se for o caso) para análise na reunião 

subsequente. 

Em nenhum município o Conselho tem acesso à relação nominal de 

servidores por cada segmento da folha de pessoal (efetivos, comissionados, 

contratados por excepcional interesse público etc.), apenas ao montante geral gasto 

com cada uma delas. O que é comum a todos é que na nomenclatura das citadas 

folhas, há alternadamente às expressões “60%” (sessenta por cento) e “40%” 

(quarenta por cento) para simplificar o entendimento sobre qual subdotação do 

Fundo foi o responsável por aquela quitação. 

Por fim, é preciso registrar que a formatação destes documentos – mesmo 

aqueles emitidos de forma automática no SAGRES – não é de leitura simplificada 

para todos os conselheiros. Parte deles não consegue compreender, integralmente, 

seu conteúdo nem consegue realizar uma absorção segura dos dados, firmando seu 

entendimento a partir da leitura realizada pela pessoa que apresenta o balancete. 

Esta é uma discussão que também ganhará mais abrangência do capítulo seguinte. 

 

5.4 OUTRAS  ATRIBUIÇÕES  IMPORTANTES  E  A  FORMAÇÃO  DOS 

CONSELHEIROS 

 

Anteriormente, quando apresentamos a estruturação do Conselho do 

FUNDEB à luz da lei de criação do Fundo, vimos que ela prevê a participação desta 

instância de controle social em diversas fases da configuração da política de 

financiamento da educação. Seja como um fiscal dos cidadãos diretamente 

interessados, seja como um verdadeiro apoiador na melhoria dos usos dos recursos, 

há uma recomendação legal para que este colegiado participe, de maneira efetiva, 
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do cotidiano da política que acompanha. 

Além do evidente acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a 

transferência e a aplicação do FUNDEB, incumbe-se ao CACS a supervisão do 

censo escolar anual, a elaboração da proposta orçamentária anual, o emprego dos 

recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

do Escolar – PNATE (artigo 24, caput, §§ 9º e 13 da Lei nº 11.494/2007). Na prática, 

nem sempre há abertura ou interesse do colegiado em compor algumas etapas que 

a lei elenca como de seu empenho capital. 

A tabela que se segue relaciona algumas destas atribuições, muitas vezes 

postas em segundo, plano e como estão configuradas nos municípios pesquisados. 

 

Tabela 08 – Acompanhamento pelo Conselho do FUNDEB de Arenas Decisórias da 
Política de Financiamento Atribuído na Lei de Criação do Fundo 

 
Acompanhamento 

Atribuído ao Conselho do 

FUNDEB 

Alcantil 
Barra de 

Santana 
Boqueirão 

Campina 

Grande 

Gado 

Bravo 
Queimadas 

Elaboração da Proposta / 

Plano Plurianual (PPA) 
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

Elaboração da Proposta/Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

Elaboração da Proposta/Lei 

Orçamentária Anual 
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

Supervisão da realização do 

Censo Escolar anual 
NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 

Realização de visitas in loco 

para verificação do 

andamento de obras e 

serviços realizados com 

recursos do Fundo 

SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM 

Participação na construção 

do planejamento estratégico 

da Secretaria de Educação 

NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa. 

 

A pesquisa aponta para uma ausência integral dos Conselhos no que diz 

respeito à participação na elaboração das leis norteadoras dos gastos públicos 

disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº. 

101/2000). Em todos os municípios visitados, não há histórico da inclusão do CACS 

no processo – que envolve mutuamente os Poderes Executivo e Legislativo – de 

delineamento da forma e das prioridades dos gastos do dinheiro público da 

educação. 

O Plano Plurianual – PPA é aquele que identifica as prioridades da gestão 
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durante quatro anos, principalmente os investimentos de maior porte. O projeto de 

PPA é encaminhado pelo Executivo ao Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano 

de cada governo, mas ele só começa a vigorar no ano subsequente. 

O legislador quis organizar para que este planejamento ficasse valendo até o 

final do primeiro ano do governo seguinte. E há um motivo para isso: essa 

passagem do PPA de um governo a outro quer garantir a continuidade 

administrativa, de forma que os novos gestores possam avaliar e, até mesmo, 

aproveitar partes do plano que está se encerrando. Deveras importante a 

participação do cidadão nesta empreitada. 

Com base no PPA aprovado, o Poder Executivo precisa encaminhar ao 

Legislativo até o fim do primeiro quadrimestre de cada ano a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LOA. É ela que estabelece quais serão as prioridades para o ano 

seguinte, em todas as áreas, inclusive na educação. 

Desta forma, tudo que for aprovado na LDO deverá ser considerado na 

elaboração e na execução da Lei Orçamentária Anual – LOA, que podemos dizer se 

tratar do orçamento propriamente dito. Será a LOA que exporá a origem, o montante 

e o destino dos recursos a serem gastos por cada ente federado. 

Além de orientar a elaboração e a execução do orçamento, a LDO tem outras 

importantes funções, como: fixar o montante de recursos que o Executivo pretende 

economizar; traçar regras, vedações e limites para as despesas; autorizar o 

aumento das despesas com pessoal; regulamentar as transferências a entes 

públicos e privados; disciplinar o equilíbrio entre as receitas e as despesas, entre 

outras. 

Em suma, os processos que forjam o PPA, a LDO e a LOA são momentos 

riquíssimos e muito importantes para o exercício da participação popular neste 

ambiente democrático. Incentivar a participação dos conselhos de controle social 

neste momento, além de contribuir para que tenhamos instrumentos cada vez mais 

socialmente legitimados, deve ser uma preocupação dos gestores e dos cidadãos 

que se comprometem a atuar nas arenas de acompanhamento das políticas 

públicas. 

Nos municípios alvo desta pesquisa, a queixa dos membros do CACS é que 

este processo fica muito restrito às secretarias de finanças e de planejamento e 

àqueles órgãos que fazem a interlocução com as Câmaras Municipais – na maioria 

deles, em virtude do pequeno porte, o próprio Gabinete do Prefeito. 
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Nas casas legislativas, o registro é de que a participação popular nas 

audiências públicas abertas para a tramitação destas leis é bem restrita. No relato 

dos entrevistados, apenas os mais envolvidos com o dirigismo sindical tomam parte 

nas discussões, que mais parecem sabatinas dos vereadores para com os titulares 

das mais diversas pastas do governo do que, de fato, com audiências públicas. Os 

próprios servidores municipais, segundo os ouvidos, só participam se, durante a 

tramitação, estiverem ocorrendo simultaneamente greves ou campanhas de 

categorias por melhorias salariais e de carreira. 

Quanto à supervisão do Censo Escolar anual, apenas Gado Bravo informou 

que um membro do Conselho é designado para a função e atua junto ao setor de 

estatísticas da secretaria de educação nesta atribuição. Perguntados, os demais 

municípios visitados foram taxativos em afirmar que lhes são apresentados os 

resultados do censo, mas não há uma supervisão de sua elaboração como delimita 

o § 9º do art. 24 da Lei nº. 11.494/2007. 

No tocante à realização de visitas in loco para verificação do andamento de 

obras e serviços realizados com recursos do Fundo, Barra de Santana e Gado Bravo 

responderam que não realizaram visitas a obras no decorrer do último mandato. 

Para Alcantil, Boqueirão, Campina Grande e Queimadas há uma disponibilização de 

estrutura por parte das Secretarias de Educação para a realização destas visitas, 

sempre que solicitadas. Campina Grande afirma que, para estas visitas, são sempre 

designadas comissões composta por dois a quatro membros do CACS, munidos de 

câmeras fotográficas e que, em caso de dúvidas quanto às execuções de obras, se 

requer a vinda de responsáveis técnicos às reuniões do Conselho, não tendo havido 

até a data da entrevista objeção por parte do Poder Executivo. 

Campina Grande foi a única que afirmou envolver o CACS-FUNDEB na 

construção do planejamento estratégico da Secretaria de Educação. O documento 

foi revisado pela atual gestora da pasta, que realizou uma série de plenárias 

envolvendo a comunidade escolar – de profissionais às famílias – para o traçado das 

metas de forma concomitante com as audiências públicas de elaboração do novo 

Plano Municipal de Educação. 

Um dos dados mais preocupantes obtido neste esforço para a caracterização 

dos Conselhos do FUNDEB foi a generalizada carência de formação inicial e 

continuada para os conselheiros na região pesquisada. Não existe uma regularidade 

formativa para os membros, que são iniciados no exercício do controle social sem o 
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arcabouço mínimo de informações sobre o mister, e assim permanecem ao longo de 

todo o mandato, conforme pudemos verificar durante a aplicação dos questionários. 

Quando perguntados sobre perspectivas de futuras formações, também estas não 

estavam no planejamento de curto e médio prazos, segundo as informações 

passadas pela gestão aos órgãos de controle. 

 No que tange à necessidade de formação dos conselheiros, Souza (2006, p. 

93) assevera que é “sabidamente um problema crucial, pois as funções a serem 

desempenhadas neste tipo de instância demandam conhecimentos técnicos 

específicos”. Formar satisfatoriamente os conselheiros do CACS é uma garantia de 

que o colegiado poderá operar de forma mais eficiente e contribuir de, forma mais 

robusta, com a gestão. Mas, na prática, esta não se mostrou uma prioridade das 

gestões municipais pesquisadas. 

Em Campina Grande, há relato de que houve uma formação inicial, realizada 

por uma Professora, ao deixar a presidência do órgão, realizou um momento com os 

novos membros para esclarecimentos acerca da sua dinâmica de funcionamento. 

Tal capacitação se deu em um único momento, funcionando como uma espécie 

posicionamento situacional aos que chegavam. 

O MEC, a partir do ano de 2010, ofereceu através do Programa Formação 

pela Escola um módulo de formação chamado “Controle Social para Conselheiros”. 

Este módulo abordava o tema acompanhamento e controle social em relação às 

políticas públicas educacionais, considerando um tema importante por tratar 

diretamente de questões relacionadas ao exercício da cidadania e à atuação do 

cidadão como conselheiro. Todos os municípios visitados fizeram a adesão ao 

Programa Formação pela Escola, mas nenhum dos conselheiros atualmente em 

exercício participou deste módulo de formação especificamente. 

Falta vontade política para estabelecer políticas contínuas de formação? Falta 

sim. Mas os conselheiros ouvidos também reclamam que lhes falta tempo para 

dedicar a um processo de formação continuada. Cheios de atribuições na vida civil, 

alguns atuando em mais de um emprego para garantir o sustento pessoal e de suas 

famílias, onde encontrar tempo para as formações? Para muitos, já é difícil não faltar 

às reuniões ordinárias do Conselho. E se muito exigidos pelos gestores, muitos 

optam por afastar-se da condição de conselheiro. 

Mas desta realidade brotam muitas outras questões. Como exercer uma 

atribuição sem a devida formação para ela? Como exigir destes conselheiros a 
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perspicácia necessária para fiscalizar o bom emprego dos recursos públicos e 

sugerir melhores formas para o seu uso sem dar-lhes os subsídios para uma ação 

efetiva? Podemos, enquanto cidadãos, na nossa constante falta de tempo, 

“lavarmos as mãos” e permitirmos que os gestores públicos administrem as verbas 

públicas da forma que lhes pareça mais conveniente, sem nossa participação? 

Minorar a importância dada pelas garantias legais para o exercício do controle 

social, ficando alheios aos processos, não nos faz coniventes com determinadas 

realidades? 

Evidente que somente uma boa formação inicial e continuada pode suprir a 

necessidade premente de mais subsídios de ação por parte dos membros do CACS 

para um mais contundente exercício do controle social. Equacionar estas 

incompatibilidades de tempo para que se tenham colaboradores cada vez mais 

cientes de suas funções é tarefa deveras complexa para todo gestor público 

compromissado. 

Antes de finalizar o instrumento norteador desta caracterização, outra questão 

foi posta aos Conselhos: nos últimos doze (12) meses o colegiado representou aos 

Tribunais de Contas, Ministério Público ou outros órgãos de controle externo, 

noticiando irregularidades na gestão do município? Estamos diante de mais uma 

unanimidade nas respostas, pois não houve este tipo de medida em nenhum deles. 

Segundo os entrevistados, não se caracterizou nenhuma irregularidade nas contas 

que permitisse tal entendimento e gerasse, por conseguinte, a necessidade de 

provocar o controle externo a tomar medidas perante a gestão. Também 

consultados, não foi registrada nenhuma interrupção de repasse dos recursos do 

FUNDEB às municipalidades por irregularidade de usos de recursos e no 

cadastramento do controle social, desde a implantação do Fundo, no ano de 2007. 

 

5.5 AS PRIMEIRAS CONCLUSÕES SOBRE CACS-FUNDEB 

 

Ao final deste capítulo, cumpre-nos tecer algumas considerações conclusivas 

a respeito da caracterização dos Conselhos do FUNDEB na Região Metropolitana 

pesquisada. Percorridas as questões postas como forma de cumprir o primeiro dos 

objetivos específicos deste trabalho, pode-se observar que, de uma maneira geral, 

os municípios já demonstram resultados significativos na construção de mecanismos 

de controle social e abertura de espaços democráticos na gestão da educação. 
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Os Conselhos estão postos e – na forma ideal/idealizada ou distante dela – 

estão funcionando. Óbvio que outras questões afeitas a sua atuação propriamente 

dita precisam ser analisadas em maior profundidade, e buscaremos contribuir com 

tais discussões nos capítulos subsequentes. Mas, institucionalmente, é possível sim 

afirmar que o controle social do FUNDEB é praxe na realidade municipal brasileira, e 

que há um campo aberto para um crescimento da participação da sociedade nesta 

política de financiamento. Certamente, este horizonte não será o mesmo se não 

persistirmos na sua consolidação e ampliação, com novas políticas que, a partir dos 

construtos já firmados, incentivem o maior número de cidadãos a se interessar pela 

atuação nestas arenas. 

Apesar das disparidades econômicas e sociais entre os municípios 

enfocados, o espaço local do CACS – e mesmo de outros conselhos da esfera 

municipal – tornou-se palco para iniciativas de desenvolvimento da inclusão da 

comunidade escolar nas decisões e na corresponsabilização pelos resultados 

pretendidos. Este poder local também adquiriu possibilidades de gerir o espaço que 

lhe é assegurado em lei de maneira mais proveitosa, tanto para o próprio governo 

municipal, quanto para a sociedade civil e o poder privado. 

No que tange às desigualdades intermunicipais, há o aspecto político que 

ainda mantém, em alguns locais, a influência de relações clientelistas entre o poder 

público e o privado. Conselhos em que o acirramento de grupos políticos 

dominantes que se alternam no poder está presente, interferindo no cotidiano dos 

trabalhos. 

Por fim, tomando como referência os indicadores selecionados e já elencados 

para a caracterização da estrutura organizacional e de funcionamento dos CACS, 

podemos verificar, no universo pesquisado, que: estão criados por leis específicas; 

os conselheiros estão nomeados na forma da lei (apesar de termos verificado 

alguma inconsistência na forma de consulta às representatividades); a questão da 

existência do Regimento Interno não é unânime e, em alguns casos, não tem sido 

um instrumento de rotina para balizar as trâmites do colegiado; a carência de 

formação dos conselheiros permeia a totalidade do campo de pesquisa (algo que se 

mostra deveras preocupante quando consideramos que a formação é vetor de 

qualificação da atividade do controle social); as reuniões têm ocorrido, mas 

majoritariamente sem obediência a periodicidade regimental; a estrutura 

disponibilizada, apesar de precarizada em alguns casos, tem sido suficiente para a 
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atividade regular dos conselhos; as informações contábeis são disponibilizadas, mas 

não atendem a expectativa do colegiado no tocante às folhas de pessoal; e a 

participação dos CACS em atribuições garantidas por lei, como no processo de 

elaboração do PPA, da LDO e da LOA não tem sido uma praxe nos municípios 

pesquisados. 

Tais achados nos fazem entender que os Conselhos do FUNDEB são uma 

realidade concreta, mas há que se amplificar sua capacidade de ação com a 

correção das incongruências anteriormente elencadas. Sua potencialização como 

um ente que possa cooperar com a melhora nos índices de qualidade do 

financiamento da educação passa pela observação de tais elementos. 

É notável que a articulação de atores sociais para a promoção do 

desenvolvimento e da descentralização de políticas públicas vem se fortalecendo 

nos últimos anos em nosso país. Se compararmos o raio de participação popular na 

efetivação de políticas públicas de três décadas atrás e o quadro atual, 

perceberemos que hoje a instância municipal tem empreendido projetos que 

representam respostas às exigências contemporâneas, e que talvez sejam bem 

antigas, como as que discutimos neste trabalho, afeitas a oferta de ensino público de 

qualidade, mas também em outros campos como: a oferta de serviços de saúde, a 

assistência social distanciando-se do puro assistencialismo, o controle na emissão 

de poluentes no meio ambiente, entre outras. 

Cabe aos cidadãos fortalecerem-se frente ao poder público para exigir 

direitos, fazendo com que os conselhos não permaneçam esvaziados de decisão 

popular. Por parte do governo, espera-se interesse efetivo em ouvir as demandas da 

sociedade. Nesta toada, pode-se pensar, num futuro próximo, em gestões 

municipais em que não haja a prevalência de interesses particulares em detrimento 

das necessidades comuns da comunidade. Os Conselhos do FUNDEB estão 

abrindo este caminho. A ideia e a vontade de partilhá-la não podem fenecer. 
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6 ATUAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEB: CONTEXTUALIZAN-DO 

ATRIBUIÇÕES E RITUAIS DOS COLEGIADOS 

 

Neste capítulo do trabalho, buscaremos oferecer o retorno ao segundo 

objetivo específico da pesquisa que é “compreender os percursos da atuação dos 

Conselhos de Controle Social do FUNDEB no cotidiano da gestão dos recursos 

destinados ao financiamento da educação”. Toda a metodologia utilizada na 

descrição das atividades das arenas investigadas terá como foco a busca desta 

compreensão, querendo, simultaneamente, transportar o leitor para dentro destas 

arenas, utilizando também como técnica a elaboração de um texto que, mesmo 

alinhado aos princípios inafastáveis da dissertação científica, busca se aproximar de 

uma perspectiva também narrativa, que projete o interlocutor para cada um dos 

espaços que sediam os conselhos do FUNDEB visitados na Região Metropolitana 

de Campina Grande – PB. 

Entre os meses de setembro de 2015 e fevereiro de 2016, foi possível 

presenciar, na condição de observador, 11 (onze) reuniões desta instância do 

controle social da principal política pública de financiamento da educação no Brasil, 

e ter uma amostragem que permitiu ao pesquisador elaborar algumas conclusões 

que, apesar de as sabermos transitórias, representam uma fotografia muito nítida de 

como estão organizados esses grupos e como se dão suas rotinas de atuação. 

Consideramos importante descrever os momentos testemunhados, relatando 

as impressões mais relevantes de cada uma destas reuniões, os acontecimentos 

peculiares de cada Conselho, os detalhes experienciados dos costumes e usos dos 

conselheiros, a postura perante as informações acessíveis e àquelas omitidas, as 

intersecções e as disparidades de representantes de mesmos segmentos em 

municípios diferentes, a “temperatura” das discussões, o grau de participação dos 

dispositivos legais reguladores e dos regimentos internos na ordem das sessões e o 

nível de comprometimento com a política pública que a arena se propõe guardiã, 

permitindo-se, ato contínuo, o estabelecimento de um paralelo envolvendo a 

disposição legalista da organização e os ritos dos CACS na efetiva prática dos 

processos de decisão dentro dos colegiados contemplados por esta investigação. 

A dinâmica do texto será a apresentação do relato e a transcrição de falas e 

evidências colhidas nas reuniões – aquelas consideradas mais relevantes ao 

cumprimento do objetivo de levar à compressão da ritualística das arenas – 
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obedecendo a ordem alfabética dos municípios visitados. Para cada ente federado, 

os encontros serão mencionados na ordem crescente de datas em que se 

realizaram. 

Ao longo das seções deste capítulo, será possível verificar, por exemplo, que 

a estrutura precarizada não impede a atividade do CACS em Alcantil. Em Barra de 

Santana, veremos um conselho muito perspicaz na detecção dos gargalos do 

sistema de ensino, diferentemente de Boqueirão, onda a atividade do colegiado 

demonstra menos força e empenho. Campina Grande aponta para uma estruturação 

mais arrojada ao mesmo tempo em que comunga de questões de pauta muito 

comuns aos demais municípios, significativamente menos populosos que a sede da 

região metropolitana investigada. Gado Bravo nos permitirá a observação do rito de 

seleção dos componentes de um novo mandato do Conselho do FUNDEB e, por fim, 

em Queimadas ganharão destaque as acaloradas discussões, abrindo espaço para 

uma análise sobre as possíveis influências político-partidárias nesta atividade 

colegiada. 

 

6.1 ALCANTIL: QUANDO A POUCA ESTRUTURA NÃO É EMPECILHO PARA A 

AÇÃO 

 

A reunião ordinária do Conselho do FUNDEB do município de Alcantil que nos 

foi autorizada a observação ocorreu na quarta-feira, dia 28 de outubro de 2015. O 

colegiado se reúne na própria sede da Secretaria de Educação, no centro da cidade. 

É, inegavelmente, entre os seis entes federados visitados, aquele cuja infraestrutura 

do órgão gestor da educação, e consequentemente do CACS, apresenta-se mais 

precarizada. 

A Secretaria funciona em um imóvel residencial adaptado, numa rua cujo 

calçamento se encerra bruscamente a poucos metros do prédio. A simples utilização 

de um espaço adaptado não é, em si, um problema. Mas, no caso de Alcantil, temos 

de fato um conjunto de ambientes deveras reduzidos, sem climatização ou forro no 

teto em nenhum dos cômodos – inclusive na primeira sala que visualizamos ao 

adentrar o prédio, localizada ao lado da recepção, onde está sediado o estoque da 

merenda escolar. 

A sala de reuniões é pequena, mas acomodou bem os sete conselheiros 

presentes ao certame, incluindo-se neste cálculo a presidente do CACS, 
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representante do Conselho Tutelar e empossada na função desde junho daquele 

ano. A pouca experiência naquela atividade fica nítida quando analisada a condução 

da reunião: nervosismo, postura hesitante, voz trêmula e uma insistente 

necessidade de confirmação pelo Secretário de Educação – presente ao certame, 

mas polidamente sem intervir no andamento dos trabalhos a não ser quando era 

solicitado – de cada novo passo a ser dado para o seguimento dos ritos. Apenas 

posteriormente soube, quando recebidas cópias das atas das reuniões realizadas no 

segundo semestre, que aquela era a primeira reunião que a presidente conduzira; 

era o primeiro encontro do CACS desde 16 de junho de 2015, quando a nova 

formação fora empossada, ou seja, após um intervalo de quatro meses sem 

reuniões. 

Os trabalhos foram abertos com as boas vindas e exatamente na hora 

previamente marcada, às nove e meia da manhã. Na pauta do encontro, a análise 

dos balancetes mensais relativos aos meses de junho a setembro, no tocante às 

receitas e gastos do FUNDEB. Os conselheiros já chegaram ao encontro portando a 

documentação, apresentada de forma bastante simplificada, mas de fácil leitura. 

Questionados pela presidente se haviam feito a leitura prévia, todos responderam 

positivamente, ao que ela sugeriu que se iniciassem as discussões com as 

eventuais dúvidas surgidas quando desta prévia análise pelos membros antes 

daquele encontro. 

Neste momento, surgiram os conselheiros mais atuantes nas discussões: as 

representantes dos professores e dos pais de alunos. Destes, partiram os dois 

tópicos mais relevantes: uma repetição de gastos de idêntico valor com manutenção 

de três ônibus escolares por três meses consecutivos (julho, agosto e setembro) e a 

ausência do detalhamento referente ao mês de julho do que eles chamam de Folha 

dos 40%, ou seja, aquela que envolve os profissionais da educação que não atuam 

no magistério, mas nas atividades em seu apoio mais direto. 

O representante de pais de alunos externou que achou os valores com 

manutenção dos veículos demasiado altos e queixou-se da redação do histórico do 

empenho, que classificou de muita lacunosa e não esclarecedora. Quis saber se 

cada um daqueles pagamentos mensais era referente a um dos ônibus – e se era, 

por que citar os três veículos em todos os empenhos – ou se os três empenhos 

representavam o valor total gasto na manutenção dos três ônibus. Por fim, criticou a 

falta do detalhamento sobre quais correções foram feitas em cada veículo, pois tal 
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esclarecimento era necessário já que se tratava de um bem público. 

Já o representante dos professores, que trouxe à baila a omissão do 

detalhamento de parte da folha de pessoal, justificou que o fez por considerar 

temerário o colegiado aprovar as contas da gestão sem as devidas especificações, 

dizendo ainda que alguns servidores da Educação o procuraram, sabendo que era 

ele o novo membro do CACS, para que observasse a provável existência de 

funcionários que não atuavam na Secretaria de Educação, mas que recebiam seus 

salários através da folha de pessoal paga com recursos do FUNDEB. 

Argumentavam que o subterfúgio era inseri-los na chamada Folha dos 40%. 

A presidente neste momento perguntou se o Secretário da pasta ali desejava 

se manifestar sobre a questão. Este usou da palavra para pugnar que a ausência do 

detalhamento apenas do mês de julho fora um equívoco na montagem dos 

balancetes, tanto que as demais folhas de pessoal constavam do acervo. 

 
O Secretário firmou diante dos presentes o compromisso de 
encaminhar a documentação da Folha de Pessoal junto com os 
futuros balancetes. Quanto aos empenhos relativos à manutenção de 
veículos escolares, o gestor afirmou que não tinha como oferecer 
resposta imediata, pois aquele pagamento foi feito diretamente pela 
Secretaria de Finanças em conjunto com o setor de transportes, e 
que precisaria consultá-los antes de se pronunciar. (Relatório da 
Observação do Pesquisador, consubstanciando em Ata Reunião do 
CACS do Município de Alcantil de 28/10/2015) 
 

A fala do Secretário não foi suficiente para que os conselheiros se 

dispusessem a emitir parecer sobre as contas remetidas. A opção da maioria – cinco 

dos seis conselheiros votantes – foi de aguardar as informações pendentes para 

somente depois de analisá-las decidir por seu posicionamento. Mesmo com o 

encaminhamento em reunião, a opção aprovada pelo colegiado foi de formalizar os 

pedidos de informação através de ofícios. Após a adoção de tais medidas, a reunião 

foi dada por encerrada. 

Apesar de observada apenas uma reunião deste colegiado, inferências 

significativas podem ser aqui documentadas. A primeira delas é que, mesmo 

funcionando em condições deveras limitadas, o CACS de Alcantil tem conselheiros 

com posturas bem definidas e segurança para tomar decisões. Dentre todos os 

colegiados visitados, foi o único em que o representante de pais apresentou-se 

como uma voz ativa na sessão, levantando questionamentos e utilizando seu poder 

de convencimento para sustar uma decisão que julgou ser precipitada. 
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Alcantil também abre uma questão que será revisitada em outros municípios 

na continuidade deste capítulo: a omissão do detalhamento das folhas de 

pagamento de pessoal ao Conselho do FUNDEB, mesmo que em forma de relação 

nominal para cada rubrica de quitação, sem todas as especificidades dos 

contracheques. Tal tema incide de forma recorrente, mas aqui o colegiado se 

posicionou por sustar a análise das contas por tal omissão. Colocou-se diante da 

gestão de forma contundente e altiva, mesmo com a presença do Secretário de 

Educação na sessão. 

Algo que somente pude registrar em Alcantil foi a menção de um conselheiro 

de que trazia para a discussão uma pauta sugerida pelos seus pares – caso do 

professor que preocupa-se com a grita dos colegas sobre a possibilidade de 

profissionais estranhos à educação estarem percebendo salários com verbas do 

FUNDEB. Não houve entre os demais municípios membro do colegiado pondo em 

pauta uma reivindicação de sua categoria que, ciente de que aquele era seu 

representante, o incumbiu de falar em nome do conjunto numa arena adequada ao 

cuidado com os recursos públicos da educação. 

Um senão que pode ser registrado foi a presença de um quorum mínimo de 

sete conselheiros ao encontro. Mesmo assim sendo, a participação de 

representação de pais, de alunos, de professores (o titular é efetivo da Rede de 

Ensino) e do Conselho Tutelar (cujo mandato é eletivo), pode ser encarada como 

que a maioria presente não representa o governo, mas os usuários e beneficiários 

mais diretos do FUNDEB, dando crédito às decisões tomadas. 

Município com as menores população e rede de ensino visitados na pesquisa, 

Alcantil reflete sua pequena dimensão na estruturação do CACS. Assim como o 

espaço para as reuniões, a disponibilidade de instrumentais para atividades como as 

inspeções in loco também é reduzida. Mas tais condições adversas não se 

configuram um empecilho que suste por completo trabalho dos conselheiros, pelo 

contrário, o olhar do pesquisador testemunhou o entusiasmo e a gana em agir e 

participar da gestão da educação na postura de cada um dos cidadãos presentes 

naquele encontro de outubro do Conselho do FUNDEB. 
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6.2 BARRA DE SANTANA: UM COLEGIADO QUE DEMARCA PRESENÇA, MAS 

NÃO COBRA RETORNOS 

 

As reuniões do Conselho do FUNDEB no município de Barra de Santana 

acontecem na sede da Secretaria Municipal de Educação, num espaço 

rotineiramente utilizado para encontros da equipe de supervisão e coordenação 

pedagógica do sistema de ensino. Trata-se de uma sala relativamente ampla, 

climatizada, com uma grande mesa capaz de abrigar até vinte pessoas. A sessão 

estava marcada para a o horário das catorze horas e teve início com um atraso de 

pouco mais de quinze minutos, naquela sexta-feira, dia 16 de outubro de 2015. 

O presidente do colegiado é um professor efetivo da rede de ensino que 

ocupa o cargo de diretor adjunto de uma unidade escolar localizada na sede do 

município. O mesmo realizou a abertura da reunião dando as boas vindas, estando 

naquele momento presentes mais quatro conselheiros além dele, sendo: duas 

representantes do Poder Executivo, uma do Conselho Municipal de Educação e um 

quarto representando os servidores do corpo técnico-administrativo, que atuou como 

secretário executivo. 

Não havia representação direta dos professores nesta reunião, embora as 

duas emissárias do Executivo sejam professoras efetivas da rede de ensino, que 

atuam em funções comissionadas na Secretaria de Educação. Também não houve 

uma preocupação na verificação efetiva de quórum antes que se iniciassem os 

trabalhos, nem leitura e apreciação de uma eventual ata da reunião anterior. 

Para o certame, nenhum dos conselheiros portava nenhum documento 

contábil relativo às contas do FUNDEB. A pauta não fazia constar a análise parcial 

de nenhum período daquele exercício financeiro, como restou confirmado ao final 

dos trabalhos. Apenas pode ser observado que a Secretaria de Finanças 

encaminhara balancete em uma única via, que o presidente não se referiu a que 

mês(es) correspondia(m), limitando-se a informar que reproduziria para distribuição 

aos conselheiros. 

Neste momento, o presidente deixou claro que naquela documentação 

recebida, mais uma vez não havia sido atendida uma reivindicação do colegiado: o 

detalhamento das folhas de pagamento pagas com o FUNDEB. Segundo ele, 

haveria um encaminhamento do grupo a esse respeito até o final daquele encontro. 

Em seguida, registrou-se presença de contadora vinculada à Secretaria de 
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Finanças do município, que representaria a titular daquela pasta em algumas 

questões promovidas pelo Conselho. A principal questão levantada e tendo sido a 

primeira a entrar em discussão foi a respeito da entrada de recursos a título de 

ajuste financeiro relativo ao ano de 2014, ocorrida na competência de abril do 

exercício de 2015, posta como uma dúvida dos professores da rede. Segundo 

relatou o presidente, 

 
O grupo de professores quer saber se 60% deste valor será 
repassado de forma direta aos vencimentos deles no atual exercício. 
Eles acreditam se tratar de uma “sobra” de recursos do ano passado 
que somente agora foi disponibilizada na conta do Fundo. Na cabeça 
deles, esse dinheiro pode logo ser rateado entre todos que estavam 
em atividade em sala de aula em 2014. (Fala transcrita no Relatório 
da Observação do Pesquisador, consubstanciando em Ata Reunião 
do CACS do Município de Barra de Santana de 16/10/2015). 
 

Com a palavra, a contadora informou que aquele ajuste é uma prática 

corriqueira do MEC e que ocorre somente naquele período, pois é o tempo 

necessário a verificação do cumprimento do valor-aluno mínimo na anualidade 

encerrada. Em sua fala, a emissária da Secretaria de Finanças asseverou que o 

aditivo financeiro não repercute num repasse direto das quotas chamadas de 60% e 

40%, sendo contabilizado em separado como uma “sobra” de exercício anterior. 

Segundo ela, os recursos do ajuste somam-se ao montante do FUNDEB do 

exercício de 2015, devendo cumprir as quotas legais na apuração de todo o atual 

exercício financeiro, e não efetuado um rateio em separado. Sem um representante 

direto dos professores na sessão, os membros presentes acolheram as colocações 

da contadora sem novos questionamentos, passando-se ao ponte de pauta 

seguinte. 

Tratava-se de uma inquirição relativa a um profissional da categoria Agente 

Condutor de Veículos (nomenclatura que o município utiliza para o ocupante do 

cargo similar ao de motorista) que percebia seus salários na folha contabilizada 

como gastos do FUNDEB – segundo se podia verificar no sítio eletrônico do TCE –, 

mas atuava também em atividade diversa, a saber: conduzindo ônibus que 

transporta servidores de todas as demais secretarias municipais, mas principalmente 

da de Saúde, entre Barra de Santana e os municípios de Queimadas e de Campina 

Grande. 

Mais uma vez, a contadora foi instada a se pronunciar e defendeu a gestão 

municipal informando que a segunda atividade realizada por aquele servidor se dá 
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além da jornada de quarenta horas a qual ele se vincula na Secretaria de Educação. 

Segundo ela, 

 
A condução de servidores de seu município de residência até Barra 
de Santana e vice-versa é feita antes do início e após o fim do 
expediente diário deste motorista e os trabalhadores conduzidos são 
quem arcam com os custos da gratificação do motorista e com o 
pagamento da locação do veículo. Tem só uma ajuda do Prefeito dá 
a eles para o combustível que não é paga com recursos do 
FUNDEB. Isso não poderia ser feito de forma nenhuma. (Fala 
transcrita no Relatório da Observação do Pesquisador, 
consubstanciando em Ata Reunião do CACS do Município de Barra 
de Santana de 16/10/2015) 
 

O colegiado neste ponto se declarou satisfeito com as colocações da 

representante das Finanças. Ou seja, sem a necessidade da verificação efetiva da 

verdade na fala da contadora – inclusive podendo-se convidar o motorista em 

questão ou qualquer dos servidores por ele conduzidos para prestar os 

indispensáveis esclarecimentos – os conselheiros encerraram uma discussão que 

poderia culminar com a confirmação de um desvio de finalidade no uso dos recursos 

do FUNDEB concedendo crédito irrestrito às explicações de uma representante do 

Governo. Igualmente não se adentrou no mérito do que foi considerada uma “ajuda” 

do Prefeito no combustível do veículo e como estava sendo contabilizada essa 

benesse. 

Desta tomada de postura, podemos inferir que o CACS se reserva em 

adentrar nas questões mais espinhosas, de esmiuçar pautas que podem culminar 

desdobramentos mais complexos. Poderíamos enunciar que o grupo faz o alerta de 

que está atento e se apercebe da realidade fática, mas considera que a advertência 

oral e o registro em ata de seu posicionamento põem a termo sua atividade 

fiscalizadora, como que se dali em diante vier a se configurar algum eventual desvio, 

o papel de apontar para a falha já encerrasse o seu papel, de alguma forma o 

resguardasse. 

Por fim, foi levantada novamente uma questão pelos conselheiros: a 

necessidade de apresentação de um balancete completo que delineasse todas as 

folhas de pagamento quitadas com recursos do FUNDEB. Neste momento, houve 

uma manifestação unânime de que a ausência deste documento comprometia uma 

análise mais aprofundada dos gastos e que o CACS precisava conhecer, 

nominalmente, os profissionais vinculados a cada uma das folhas quitadas com 
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recursos do Fundo. O encaminhamento estabelecido foi de que se levaria a questão 

à Secretária de Finanças para um posicionamento futuro. 

Desta feita, e depois de facultada a palavra aos conselheiros sem nenhuma 

inscrição para seu uso, foi encerrada a sessão, ficando pré-agendado o novo 

encontro para o dia 15 de dezembro vindouro, com pauta a ser estabelecida e 

encaminhada futuramente pela presidência. 

A segunda reunião do Conselho do FUNDEB em Barra de Santana veio a 

ocorrer um dia além do previsto, em 16 de dezembro de 2015. E a influência do 

questionário da pesquisa, preenchido no lapso temporal entre as duas sessões em 

conjunto com o presidente, ficou nítida já no documento descritor da pauta do 

encontro. Nele constavam pontos para a discussão que o conselheiro-condutor 

tomara nota para si durante nosso encontro anterior e que, visivelmente, o 

inquietaram quando respondeu ao citado questionário. 

Na pauta, estavam em discussão: o questionamento sobre a celebração de 

convênios que tiveram na sua composição ou contrapartida recursos do FUNDEB, a 

necessidade de formação para os conselheiros, a participação do colegiado na 

execução do censo escolar anual, as informações sobre licitações cuja dotação para 

quitação estivesse vinculada ao Fundo ou ao PNATE e, principalmente, a requisição 

para que a Secretaria buscasse em seus arquivos o Regimento Interno do CACS 

para distribuição e uma eventual reanálise de seus termos pelo colegiado. Todas as 

questões levantadas constavam de tópicos dos quais foram inqueridos os 

conselheiros que contribuíram no preenchimento de coleta de dados desta pesquisa. 

Completava a pauta a análise dos balancetes relativos aos meses de maio a 

agosto daquele exercício, cuja distribuição aos membros do CACS havia sido 

realizada após o encontro antecedente. 

No mesmo local da anterior, a reunião começou com cerca de vinte minutos 

de atraso em relação ao horário programado, mais uma vez o das catorze horas. 

Faziam quórum o mesmo grupo que compôs o encontro anterior, acrescidos de um 

representante dos professores e o conselheiro tutelar que compõe a arena de 

controle. Como ouvintes, também se faziam presentes a presidente recém-eleita do 

sindicato dos professores e a atual gestora da Secretaria de Educação. 

O presidente abriu os trabalhos com as boas vindas e foi realizada uma 

oração com a participação de todos os presentes. Desta vez, foi realizada a leitura e 

aprovação da ata do encontro anterior, realizada pelo conselheiro que atua como 



137 

secretário executivo, cuja representação já foi anteriormente identificada. 

A partir daí, todos os tópicos mencionados como influência do questionário da 

pesquisa foram postos em discussão, com os conselheiros dirigindo-se diretamente 

a Secretária de Educação para que a mesma oferecesse os encaminhamentos 

possíveis naquele momento. Ela se comprometeu a determinar a busca do 

Regimento Interno do CACS nos arquivos da Secretaria, a posicionar no 

planejamento do ano seguinte a formação para os conselheiros, a conversar com a 

Secretaria de Finanças sobre o envio de informações sobre licitações quitadas com 

recursos do FUNDEB e do PNATE – mesmo pontuando que os conselheiros 

poderiam ter esse acesso nos sítios eletrônicos da Prefeitura e do TCE – bem como 

sobre a existência de convênios com contrapartidas efetuadas com recursos da 

educação, os quais ela afirmou desconhecer celebração no último biênio em que é a 

titular da pasta. 

Em seguida, foi facultada a palavra à presidente do órgão sindical que, após 

um breve relato de seu histórico de serviços prestados como professora do 

município e das propostas que a elevaram ao cargo, teceu críticas à gestão da 

educação: 

 
Eu classifico como direitos adquiridos pelos professores o transporte 
para os que se deslocam para escolas de difícil acesso e a 
alimentação para aqueles com dupla jornada ou que se deslocam de 
outros municípios. Foi algo que, desde 1998, Barra de Santana 
sempre custeou e, de repente, virou algo impossível de manter. [...] 
Eu me coloco a disposição do conselho e me considero como uma 
colaboradora do colegiado, mesmo não participando de forma direta 
neste momento. Aqui já estive em outros momentos, participando de 
outras lutas da categoria dos professores e acho que este espaço é 
privilegiado para discutirmos questões muito importantes para a 
Educação de Barra. (Fala transcrita no Relatório da Observação do 
Pesquisador, consubstanciando em Ata Reunião do CACS do 
Município de Barra de Santana de 16/12/2015). 
 

Ficou nítido, para todos os presentes, o estabelecimento de uma tensão entre 

a líder sindical e a gestora da educação, que ao final da fala da primeira, pediu a 

palavra para elencar alguns de seus feitos à frente da Secretaria desde que 

assumira o cargo, revidando as críticas do discurso anteriormente proferido, 

pautando-se principalmente na não obrigatoriedade de gastos e na crise de receitas 

vivenciada pela municipalidade. 

O presidente então retomou a pauta e passou-se à análise dos balancetes. 
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Os conselheiros presentes apresentaram dúvidas pontuais sobre alguns 

pagamentos específicos, requisitaram informações mais completas sobre dois 

empenhos relativos a gastos com materiais de uso coletivo e de expediente e 

reiteraram diante da gestora a necessidade de acesso às relações nominais de cada 

folha de pagamento para uma análise que consideram mais profunda dos gastos 

com pessoal e com encargos sociais, que na discussão ficou registrado que 

consomem quase que a integralidade dos recursos do FUNDEB. 

A gestora comprometeu-se a encaminhar o detalhamento da folha junto com 

os balancetes do último quadrimestre e a tempo de análise anual das contas, que 

provavelmente ocorreria no mês de fevereiro de 2016. Mesmo com as ressalvas e os 

pedidos de informações complementares, a maioria do Conselho – cinco dos seis 

votantes – pugnou pela aprovação das contas do segundo quadrimestre de 2015 

dos recursos do FUNDEB. O sexto conselheiro apto ao voto, representante dos 

professores, absteve-se de votar. O presidente só votaria em caso de empate. Em 

seguida, deu-se por encerrada a sessão. 

Após as duas sessões acompanhadas in loco, duas considerações 

permearam a análise do pesquisador: a completa ausência dos representantes de 

alunos e pais de alunos nos dois encontros e a dinâmica comum ao colegiado do 

levantamento de questões cujos encaminhamentos do CACS não dirimem ou 

resolvem a problemática posta à mesa. 

Num exame detido dos dois encontros acompanhados e relatados, podemos 

interpretar que na maioria das vezes o Conselho propõe discussões e requisita 

documentos e providências como uma forma de alertar a gestão da educação de 

que existe e está observando sua atuação, mas contenta-se como a promessa de 

solução futura e exime-se de negar aprovação ou investigar mais detidamente os 

atos administrativos praticados, como nos casos do motorista que percebe salários 

do FUNDEB e, simultaneamente, exerce função alheia a Educação – conduz 

servidores de outras secretarias em rotas intermunicipais – e na omissão de acesso 

a dados mais detalhados a respeito da folha do pessoal do magistério. Fica nítida 

que toda a cobrança mais incisiva parte dos representantes dos professores que 

atuam diretamente na escola e não atuam na estrutura da Secretaria de Educação. 

Os que exercem funções na gestão do sistema de ensino pouco falam nas reuniões, 

tendo uma postura claramente conciliatória para todos os pontos levantados. 

No que tange à ausência dos segmentos alunos e pais, o Colegiado segue 
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sua dinâmica sem uma preocupação evidente com a participação destas 

representações. A dificuldade de comparecimento em virtude de residirem distante 

da sede do município – e ressalte-se que este é um município predominantemente 

rural, no qual apenas cerca de 15% na população reside no perímetro urbano, 

segundo dados do Censo 2010 do IBGE – conforma os demais conselheiros, que 

seguiram nas atividades aprofundamento da discussão, pelo menos nos encontros 

presenciados pelo pesquisador. 

Por fim, e apesar de todas as observações já relatadas, cumpre-me registrar 

a possibilidade de que, nas reuniões assistidas, alguns conselheiros não terem 

exercido sua postura rotineira em virtude do pesquisador já ter ocupado o cargo de 

Secretário Municipal de Educação da Barra de Santana entre os anos de 2005 e 

2012. O pesquisador, neste caso, não pode ser considerado uma figura neutra, que 

não exerça qualquer influência sobre o ambiente e os atores pesquisados. 

Outrossim, não considero que a questão desqualifique a integridade do relato 

para conjunto da pesquisa. Primeiro, porque não há omissão da variável pelo 

pesquisador e, segundo, por ter sido possível, nos momentos das visitas sem a 

presença da atual gestora da Educação do município, ouvir e registrar informações 

fidedignas sobre o funcionamento do CACS naquela unidade federativa. Por fim, 

creio que seja válido o registro de que a pesquisa no município foi devidamente 

autorizada, apenas a Secretária de Educação tendo negado a concessão de 

entrevista ao investigador em tela. 

 

6.3 BOQUEIRÃO: QUANDO A EXISTÊNCIA DE DIREITO NÃO É A MESMA DE 

FATO 

 

Primeiro município a autorizar formalmente a pesquisa na sua jurisdição, foi 

também em Boqueirão que acompanhei a primeira das reuniões dos Conselhos do 

FUNDEB visitados. Nesta edilidade também assisti aos encontros do colegiado aos 

quais tive acesso antes de ser recebido para o preenchimento do questionário de 

caracterização. Tal sistemática me permitiu uma espécie certificação de que parcela 

significativa das informações prestadas era, de fato, condizente com a realidade 

vivida por aquele grupo, pois as pude observar no quotidiano do CACS. 

O primeiro momento com o Conselho ocorreu em uma quarta-feira, dia 02 de 

setembro de 2015. A sessão, marcada para ter início às quinze horas, começou com 
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pouco mais de vinte minutos de atraso. Ocorreu no prédio sede da Secretaria de 

Educação, que funciona em espaço próprio localizado no Centro da cidade, numa 

sala climatizada, com uma mesa própria para reuniões com capacidade para cerca 

de dez pessoas. A sala usada para o encontro se localiza logo após a recepção do 

órgão. Pelo seu posicionamento no prédio, todo o movimento do expediente ocorria 

nas suas dependências enquanto a reunião se realizava. Servidores cruzavam o 

espaço a todo instante indo de um local para outro dentro do prédio, as pessoas que 

se dirigiam à Secretaria para resolução de questões de toda ordem, quando 

conduzidas às salas das gerências e coordenações, também adentravam o espaço 

da reunião do CACS. Enfim, um espaço que dificulta a concentração dos presentes, 

na visão do pesquisador, para reuniões de qualquer natureza. 

Estavam presentes seis conselheiros, sendo deles membros três titulares 

(representantes do Poder Executivo, dos servidores técnico-administrativos e do 

CME) e três membros suplentes (representantes dos servidores técnico-

administrativos, do CME e dos diretores escolares). Completavam a mesa o 

Secretário Municipal de Educação e uma servidora da secretaria que atua como 

secretária executiva do CACS. 

A reunião foi aberta pela fala de boas vindas da presidente – representante 

do CME – sem uma verificação do quórum presente. O colegiado de Boqueirão é 

formado pelo quantitativo mínimo definido por lei, de onze conselheiros. Presentes 

seis, mas sendo dois dos três suplentes representantes de categorias cujos titulares 

já estavam presentes – casos da representação do CME e dos servidores técnico-

administrativos – tínhamos, na realidade, apenas quatro representações dos 

segmentos envolvidos presentes ao encontro. O início e a continuidade da reunião 

sem a verificação do quórum necessário e sem a preocupação em diferenciar 

titulares de suplentes nos faz coligir que inexiste uma preocupação com a paridade 

das representações e que as decisões colegiadas são tomadas sem a preocupação 

de que a elas se confira a legitimidade advinda, justamente, da pluralidade na 

formação do Conselho do FUNDEB. É uma postura temerária e que não se coaduna 

com a proposta de participação social da arena. 

O art. 5º do Regimento Interno do Conselho fala apenas na presença de 

maioria simples dos membros, sem importar-se em delimitar de titulares ou 

suplentes. Desta feita, a presidente considera a presença de seis conselheiros, 

independente de serem titulares ou suplentes, um quórum que permite o início dos 
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trabalhos. Segundo a mesma, esta é uma metodologia adotada, na prática, desde a 

formação do colegiado e que assim o é principalmente em virtude da dificuldade em 

angariar pessoas aptas a efetivamente participar do CACS. 

Ainda segundo a presidente, 

 
já ocorreu de serem nomeadas pessoas que nunca compareceram a 
nenhuma das reuniões do Conselho. São pessoas que oferecem os 
nomes às suas representações, mas que não tem o compromisso 
efetivo de participar. E vejo que isso não acontece somente em 
Boqueirão. Trabalho também em outra cidade e lá não é muito 
diferente não. Querer participar mesmo, fazer acontecer mesmo, é 
coisa cada vez mais rara (Fala transcrita no Relatório da Observação 
do Pesquisador, consubstanciando em Ata Reunião do CACS do 
Município de Boqueirão de 02/09/2015). 
 

Sem leitura de apreciação de ata do encontro anterior, a sessão pode ser 

considerada célere. Não há discussões aprofundadas sobre nenhum ponto 

específico da prestação de contas. Os conselheiros já chegaram ao certame 

portando balancetes com informações referentes aos gastos dos meses de julho e 

agosto de 2015 – e, por ainda ser dia 02 de setembro, fiquei de fato impressionado 

com a celeridade da entrega dos elementos descritores de receitas e despesas do 

mês imediatamente anterior – e discutiram o conteúdo em suas mãos de forma 

bastante genérica. Debruçam-se basicamente sobre o cumprimento de percentuais 

e sobre o elevado valor que a folha de pagamento de pessoal e os encargos sociais 

tem consumido, mas, diferentemente de Barra de Santana, não se detêm a nomes 

de nenhum servidor. Nesta reunião não foram apresentados dados sobre a 

execução financeira do PNATE. Toda a dinâmica de apresentação dos balancetes 

aqui foi conduzida, diretamente, pelo Secretário Municipal de Educação. 

De forma igualmente sucinta, a presidente os coloca em discussão e 

aprovam-se os gastos de forma unânime, pedindo-se que fique registrada em ata a 

inexistência de qualquer pendência. A reunião é encerrada pouco mais de quarenta 

minutos após o seu início, com previsão de que a próxima ocorresse em 30 de 

outubro de 2015. 

Já de posse de cópia cedida da portaria de nomeação do CACS de 

Boqueirão, pude verificar a ausência de representantes das seguintes categorias: 

professores, estudantes, pais de alunos e Conselho Tutelar. Todos os conselheiros 

presentes tem ligação direta com o governo – a presidente do CACS oriunda do 

CME atua na Secretaria de Educação, assim como o representante do Poder 
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Executivo e dos servidores técnico-administrativos. Em consulta ao titular da pasta 

da Educação, fui informado de que os diretores escolares em Boqueirão 

permanecem como cargos de livre nomeação e exoneração na estrutura 

administrativa local. 

No que concerne a realização de reuniões com representantes apenas das 

categorias consideradas como governo, como ocorreu em Boqueirão, não há uma 

censura direta por parte da legislação. Esta se restringe a dividir a formação do 

Colegiado de forma a contemplar o Governo e a comunidade escolar (Art. 24, § 1º, I, 

II e III da Lei Federal nº. 11.494/2007). Efetivamente esta não se configura nem 

mesmo uma divisão paritária, pois, apenas os dois representantes do Poder 

Executivo são considerados essencialmente representações governamentais. A 

prática é que colide com essa disposição legal quando se verifica que algumas 

representações podem ser conduzidas majoritariamente ao alinhamento com o 

Governo, caso dos diretores escolares, professores e servidores técnico-

administrativos, quando não há órgão sindical que proceda às indicações e a 

seleção é conduzida pelas Secretarias Municipais de Educação, nomeando 

profissionais mais alinhados a sua filosofia de trabalho. 

O segundo encontro do Conselho do FUNDEB que acompanhei na 

municipalidade ocorreu, conforme o previsto, na sexta-feira, dia 30 de outubro de 

2015. No mesmo espaço (sede da Secretaria de Educação) e no mesmo horário 

(quinze horas) do certame anterior. E este começou pontualmente na hora marcada. 

Com exceção de mais uma representante suplente do Poder Executivo vinculada à 

gestão da educação, os participantes eram exatamente os mesmos da reunião 

anterior. 

A presidente abriu os trabalhos com as boas vindas e passou imediatamente 

a análise do balancete referente ao mês de setembro daquele exercício, único que 

seria avaliado naquele encontro. Mais uma vez, não ocorreu leitura e votação da 

redação da ata da sessão anterior. 

Tendo chegado mais cedo para acompanhar o momento, o pesquisador 

verificou que a servidora que atua como secretária executiva do CACS passa o livro 

com a ata anterior por cada um dos conselheiros presentes antes da abertura dos 

trabalhos. Por sua vez, eles o leem e assinam o documento, de forma 

individualizada. Pelo tempo tomado entre a leitura e a assinatura, podemos inferir 

que a maioria faz somente uma leitura dinâmica do texto e a outra parcela assina o 
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documento passando apenas os olhos sobre ele, sem que haja tempo para 

nenhuma forma de leitura. 

Desta vez quem conduz a leitura e apresentação das informações é a própria 

presidente do CACS, com o Secretário de Educação falando apenas quando surgem 

algumas dúvidas na interpretação de algum dado. A forma de organização do 

expediente e a celeridade na apresentação dos números se repetem. 

A apatia dos conselheiros em discutir qualquer ponto é outra característica 

muito forte do colegiado. A quem observa, transmite-se a impressão de que há 

pressa em encerrar a reunião e que, para os membros daquela arena, tudo não 

passa de mera formalidade. Não são trazidas à baila questões do cotidiano das 

escolas ou do conjunto do sistema de ensino afeitas ao financiamento deste, não se 

discutem melhorias na gestão dos gastos, não são dadas sugestões para aplicações 

dos recursos em programas ou projetos inovadores, não se debate sobre a 

qualidade e as dificuldades do transporte de estudantes. Enfim, é um conselho que 

não aconselha. 

Em Boqueirão, o pesquisador pode enxergar uma Secretaria de Educação 

vibrante, que visivelmente tem uma rotina e um planejamento estratégico notáveis a 

qualquer visitante que acompanhe pelo menos um dia de seu funcionamento. Mas a 

vibração não se repete na atuação do Conselho do FUNDEB, muito pelo contrário, 

trata-se de um colegiado em que todos os membros que nele atuam transmitem a 

sensação de “cumprimento de tabela” e de execução de atividade puramente 

cartorial. Não há no sistema de ensino uma visão da arena como um criadouro de 

boas ideias, de gestação de melhores formas de aplicação dos recursos da 

educação e de um espaço de exercício do poder do cidadão de acompanhar e 

controlar a atividade da gestão. 

Provas da visão cartorial do CACS podem ser consideradas as atas 

transcritas para o livro próprio de registros do Conselho. A pedido, o pesquisador 

teve acesso às copias das sessões que acompanhou. A redação é extremamente 

limitada e praticamente idêntica para ambos os certames. Como que, no uso de uma 

técnica, a redatora faz uma espécie de cabeçalho – no qual identifica o Conselho, 

data, modalidade, local e horário da reunião – e prossegue informando que a 

presidente abriu os trabalhos, quais os meses cujos balancetes foram analisados – 

sem apresentar nenhum número ou nominar qualquer documento – e, 

sistematicamente, aponta pela aprovação sem ressalvas e pelo encerramento da 
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reunião por nada mais haver a tratar. 

As poucas questões para discussão ou mesmo as dúvidas relevantes 

levantadas pelos conselheiros não são dignas de qualquer menção na ata. A 

transcrição do encontro de 02 de setembro de 2015 já menciona que as contas 

daquele mês – que ainda iniciava – já estavam aprovadas pelo CACS. Na ata de 30 

de outubro de 2015, onde de fato se analisou a competência setembro, omite-se no 

texto referências sobre que documentos foram apreciados pelo Conselho naquele 

momento. 

Outro fator que chama a atenção é ausência de disponibilização de dados do 

PNATE ao colegiado. Nas duas sessões visitadas, não há nenhuma menção às 

receitas e despesas do programa. Também não foram feitas críticas ou elogios ao 

sistema de transporte de estudantes. Mais tarde, consultando informalmente a 

secretária executiva do CACS, a mesma disse que as contas do PNATE são 

analisadas em dois blocos por ano, verificando-se seus gastos semestralmente. 

Segundo ela, os gastos são todos com a quitação de veículos terceirizados que 

completam as rotas necessárias ao município. A manutenção da frota própria é 

realizada com outras fontes de recursos. 

Por fim, antes de passarmos ao relato de outros municípios visitados, registre-

se que, junto com Gado Bravo, sobre o qual nos deteremos mais adiante, temos em 

Boqueirão o Conselho do FUNDEB que, na visão do pesquisador, menos se 

configura como uma arena de participação social e mais se assemelha a um grupo 

de pessoas que tão somente homologa os atos administrativo-financeiros do chefe 

do poder executivo no exercício do mandato eletivo. O compromisso do CACS, visto 

de forma crítica, parece ser maior com a gestão municipal do que com a política 

pública de financiamento da educação, embora tenhamos, como já dito, uma 

Secretaria de Educação deveras ativa e pulsante neste ente federado. 

Através da plataforma de monitoramento do CACS junto ao FNDE, acessada 

pela última vez pelo pesquisador em 09 de março de 2016, é possível verificar que 

em 08 de dezembro de 2015 tomou posse uma nova formação do colegiado, com a 

recondução de cinco dos onze membros titulares e suplentes (Poder Executivo, 

Secretaria de Educação, Diretores Escolares, Servidores Técnico-Administrativos e 

Conselho Municipal de Educação). 
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6.4 CAMPINA GRANDE: UM CONSELHO DO FUNDEB COM AUTONOMIA 

FUNCIONAL 

 

Munícipio pesquisado com a maior população e, consequentemente, também 

o maior número de escolas, de profissionais, de alunos e de orçamento, Campina 

Grande tem o Conselho do FUNDEB que mais se aproxima, na prática, a 

formatação legal desta arena. Não só por possuir uma estrutura de funcionamento 

que lhe permite trabalhar com certa independência da Secretaria Municipal de 

Educação – conforme já descrito no capítulo anterior –, mas porque foi o colegiado 

acompanhado pela pesquisa que, sem necessidade de ingerências externas, 

autorregula seu funcionamento na forma do Regimento Interno, atua para além das 

reuniões mensais que realiza e inclui na sua pauta questões que versam sobre a 

qualidade dos gastos, não versando em suas discussões apenas sobre a análise de 

dados recebidos pela turma. 

Podemos mesmo considerar que o CACS de Campina Grande personifica o 

que a doutrina do Direito Administrativo chama de autonomia funcional. Esta 

categoria, posta como um dos princípios institucionais também do Ministério Público, 

está preconizada como uma garantia do CACS pelos parágrafos 7º e 10 do art. 24 

da Lei que regulamente o FUNDEB (BRASIL, 2007). O seu entendimento conceitual 

é aclarado por Braz (2008, p. 357) que assevera que: 

 
autonomia funcional não se confunde com a independência, pois 
consiste na liberdade que determinada organização tem de exercer 
seu ofício em face de outros órgãos do Estado. [...] Quando se é 
detentor de autonomia, diante de um caso fático que o ponha diante 
do exercício de qualquer de suas atribuições, este órgão não se pode 
recusar a fazê-lo. 
 

 O Colegiado da sede da região metropolitana pesquisada exerce seu mister 

de acompanhar e controlar a execução financeira do FUNDEB em face da gestão 

municipal com liberdade de ação e detendo o poder de ditar seus ritos e sua auto-

organização, fazendo com que a gestão se adapte a responder desse modo as 

demandas atreladas ao colegiado. Não é apenas uma questão de funcionar em 

espaço distinto, mas é, para além disso, estando fora da estrutura organizacional da 

Educação, impor sobre o foco de sua atividade (a gestão do Fundo) as regras 

estabelecidas pelo CACS para fazê-lo, conforme lhe autoriza a legislação. 

Na primeira das reuniões abertas ao acompanhamento do pesquisador, 
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ocorrida em 03 de novembro de 2015, realizada na Sala dos Conselhos Municipais – 

que funciona num prédio independente da Secretaria de Educação, num espaço 

chamado Museu Vivo da Ciência e Tecnologia Professor Lynaldo Cavalcanti, onde 

além do museu em si também estão sediadas duas brinquedotecas, uma sala para 

atendimento educacional especializado (AEE), um anfiteatro, um amplo auditório, 

três grandes laboratórios de informática entre outros espaços públicos – a principal 

das pautas foi a qualidade do transporte oferecido aos alunos da zona rural do 

município, bem como a efetiva existência das rotas de condução de estudantes das 

quais era ciente o Conselho. 

Feito o rito inicial de boas vindas e leitura e apreciação da redação da ata da 

reunião anterior, a presidente registrou a presença de dois representantes da 

Secretaria de Educação: o gerente financeiro do Fundo e o gerente de transportes 

da pasta. A vinda de ambos estava atrelada à pauta daquele encontro e, de forma 

unânime, optou-se por discutir, inicialmente, sobre o transporte escolar, para só em 

seguida se fazer a análise dos balancetes do mês de setembro, já nas mãos de 

todos os oito conselheiros presentes. 

Ato contínuo, foi concedida a palavra à comissão do CACS que, em 

diligências, acompanhou por duas semanas rotas do transporte de estudantes para 

elaboração de um relatório de esclarecimentos ao colegiado. A presidência informou 

que, desde o mês de abril daquele ano, recebera da Secretaria de Educação o 

levantamento das rotas existentes para a condução de alunos, principalmente da 

zona rural, onde há a maior necessidade devido a menor capilarização do transporte 

público, como ocorre na zona urbana. Ocorre que a Curadoria da Educação do 

Ministério Público Estadual (MPE) encaminhou ao colegiado cópia de uma denúncia 

– já diligenciada também a titular da pasta da Educação – de que haviam rotas de 

transporte de alunos fictícias, que só existiam no papel, munidas dos respectivos 

contratos com prestadores de serviços, mas que não existiam de fato. 

A opção foi realizar a verificação de forma conjunta – Secretaria e Conselho – 

e oferecer uma resposta ao MPE que responder aos apontamentos da denúncia, 

com as devidas providências tomadas. A palavra foi concedida aos conselheiros 

membros da Comissão, que sendo usada por um deles, assim registrou: 

 
Cumprindo a missão que foi encarregada pelos colegas, pudemos 
verificar que todas as rotas selecionadas na amostragem de fato 
existiam. O que também vimos foi que três delas apresentam 
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diferenças em relação ao levantamento recebido em abril aqui no 
conselho; destas três, duas estão com a quilometragem alterada 
para maior e uma delas para menor. Ouvimos algumas pessoas da 
região, que disserem que as mudanças tinham acontecido para 
atender aos pedidos das comunidades. (Fala transcrita no Relatório 
da Observação do Pesquisador, consubstanciando em Ata Reunião 
do CACS do Município de Campina Grande de 03/11/2015) 
 

Descreveram ainda que os ônibus contratados cumprem as exigências 

mínimas de segurança para o transporte, mas que, em algumas rotas, o condutor 

não tem o controle sobre o que denominaram de algazarra que se estabelece entre 

os alunos. 

Foi então concedida a palavra ao gerente de transportes, que informou sobre 

a necessidade de ampliação de duas das rotas visitadas em virtude da admissão de 

novos alunos a partir do segundo semestre letivo, mudanças estas que acarretaram 

também na diminuição do deslocamento da terceira rota. No ato da reunião, o 

gerente entregou aos conselheiros uma versão atualizada do levantamento dos 

roteiros de transporte e informou que, já prevista em contrato, a redução do valor 

pactuado ou sua aditivação em até 25%, em virtude de alterações nas rotas, já foi 

refletida nos contratos mencionados na denúncia e que sua pormenorização já 

poderia ser verificada nos balancetes. 

Uma das representantes de pais de alunos fez referência a algazarra no 

interior dos ônibus, questionando se a Secretaria de Educação não poderia dispor 

de fiscais de disciplina no interior dos ônibus. A representante da pasta no colegiado 

posicionou-se afirmando ser aquela uma questão complexa sob dois aspectos: 

primeiro que um profissional desta natureza não poderia perceber salários com 

recursos da educação, posto não ser uma atividade considerada como essencial à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino; segundo, porque, ao sugerir 

contratação de pessoal, o conselho estaria propondo criação de despesa sobre 

recurso que não está sob sua responsabilidade, posto que não seria o FUNDEB o 

quitador deste profissional por uma vedação legal. 

A representante dos professores sugeriu então o encaminhamento de um 

expediente à Secretária de Educação propondo uma campanha educativa que 

contemplasse alunos e pais sobre a importância das questões de segurança durante 

os trajetos do transporte de estudantes. O encaminhamento foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes, dando-se prazo de cinco dias para que a secretaria 

executiva do colegiado promovesse a sua expedição. 
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Quanto à denúncia feita ao MPE, a opção foi a emissão do ofício ao parquet 

para esclarecer que a acusação poderia ter sido motivada em função das alterações 

de rotas, e cientificando-o de que, em verificação in loco, o CACS certificou-se da 

improcedência da denúncia. Além disso, pugnou-se pela recomendação por escrito 

à Secretaria de Educação que enviasse ao órgão do judiciário o levantamento 

atualizado das rotas e as justificativas para as mudanças. Ambos os 

encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. 

Somente após estas tratativas é que o CACS se debruçou sobre a análise 

dos balancetes de setembro, tanto do FUNDEB quanto do PNATE. Sabemos que do 

Conselho do FUNDEB exige-se apenas a apreciação da execução financeira dos 

recursos vinculados ao transporte escolar. Mesmo cientes desta condição, os 

conselheiros optaram por sugerir à gestão uma ação a respeito da segurança na 

condução dos escolares. Este entendimento de que um aconselhamento desta 

natureza pode ser expedido à Secretaria de Educação, mesmo sem vincular uma 

obrigatoriedade de ação por parte dos gestores, parece-nos uma prova de 

amadurecimento da arena, que não se limita às questões de ordem contábil e opta 

por também contribuir com medidas desta ordem e importância. Tal ação, pela forma 

consciente como foi tomada pelo Conselho, mostrou ser uma praxe, e não uma 

medida isolada. 

A representação dos professores foi aquela que mais apresentou pedidos de 

esclarecimentos sobre despesas, pontuando sobre cerca de dez empenhos. Neste 

momento o gerente financeiro era sempre exigido para a prestação de 

esclarecimentos. No balancete do PNATE, houve uma atenção especial sobre a 

quitação dos prestadores das rotas mencionadas na denúncia ao MP. Não houve 

registro, durante a análise do CACS, se este já havia se apercebido das alterações 

nos valores de quitação aos prestadores elencados na citada denúncia, donde se 

pode inferir que somente após o pedido do órgão ministerial o colegiado se 

debruçou detalhadamente sobre estas despesas, quando, na realidade, dele se 

espera que esta observação seja rotineira, posto que está elencada como uma de 

suas atribuições descrita no § 13 do art. 24 da Lei do FUNDEB (BRASIL, 2008). 

Após cerca de quarenta minutos de discussão, as prestações de contas foram 

aprovadas e a sessão encerrada. 

A segunda reunião observada ocorreu numa terça-feira, dia 15 de dezembro 

de 2015. Marcada para as catorze horas, a reunião começou com um atraso de 
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quarenta minutos. A presidente justificou a chegada com atraso em virtude do 

encerramento das atividades na escola da qual é gestora. A pauta deste encontro foi 

basicamente contábil: análise dos balancetes mensais de outubro e novembro 

daquele exercício. O quórum inicial, mesmo com o atraso, foi de seis conselheiros, 

incluindo a presidente. Mais dois membros chegaram durante o certame, em 

horários distintos. 

Após o rito regimental de abertura com leitura e aprovação da ata da reunião 

anterior – como alterações pontuais sugeridas – abriu-se o espaço para os eventuais 

avisos dos membros, mas não houve comunicações naquele encontro. Mais uma 

vez o gerente financeiro da Secretaria de Educação estava presente para 

apresentação das informações e foi registrada sua presença. 

Antes da discussão sobre receitas e despesas propriamente dita, foi colocado 

em pauta um ponto não previsto na convocatória: notificação do FNDE dá conta de 

que o membro que assinou o parecer que aprovou as contas do exercício financeiro 

de 2008 não é aquele registrado como presidente do colegiado e a autarquia, 

analisando a documentação daquele exercício – atentemos para o longuíssimo 

lapso temporal de mais seis anos entre o envio do parecer (fevereiro de 2009) e a 

notificação de sua inconformidade – pugna pelo referendo do atual CACS em 

relação àquelas contas. 

 Neste momento foi aberta uma discussão interna. Nenhum membro atual 

havia composto o CACS em 2008 e houve um temor em ratificar o parecer sem um 

processo real de análise. A representante do Conselho Tutelar lembrou que o TCE 

aprovou as contas do ex-gestor relativas ao ano em questão, mas a representante 

dos professores temeu pela necessidade de registrar alguma ressalva sobre o uso 

dos recursos. A representante do CME sugeriu uma leitura das atas daquele período 

e, em caso de haver menção à aprovação, com ou sem ressalvas, que o referendo 

expresse, textualmente, que está sendo dado com base nos arquivos do CACS do 

exercício financeiro em questão. Seu encaminhamento foi o aprovado pela 

unanimidade do quórum. 

A atividade seguinte foi a avaliação dos balancetes. A apreciação foi iniciada 

pelas contas do PNATE, tendo havido poucas considerações. Quando enfocado o 

comportamento dos conselheiros diante dos documentos contábeis, neste momento 

cumpre ressaltar a imperícia das duas representantes dos pais de alunos e do 

estudante presentes no trato com o balancete. Era visível sua reduzida familiaridade 
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com o documento; precisavam constantemente ser auxiliados para encontrar os 

empenhos postos em discussão. Algumas vezes pude registrar o balancete sendo 

folheado a esmo, sem nenhuma conexão com o ponto pautado naquele momento da 

sessão. 

Não houve demora para a emissão de parecer favorável as contas. E, mais 

uma vez, foi feito de forma unânime. Mas a discussão ficou restrita à presidência, 

aos representantes de professores e do CME e ao emissário da Secretaria de 

Educação. 

Passada à análise das contas do FUNDEB, estas mereceram um maior 

número de considerações. Da parte dos conselheiros, em virtude de somente 

naquela data ter sido quitado o 13º salário, gerando um temor de que as receitas 

restantes não quitassem o salário do mês de dezembro dentro do exercício. Esse 

temor foi descartado pelo gerente financeiro, mas com a ressalva de que muito 

provavelmente as despesas dos encargos sociais seriam empenhadas nos restos a 

pagar e passariam para o exercício financeiro seguinte. 

Pode-se observar que antes de iniciada a análise do FUNDEB, uma das mães 

de alunos já começara a guardar o balancete que tinha em mãos, imaginando estar 

encerrada a discussão. Percebendo o equívoco, rapidamente retirou o documento 

da pasta e buscou se situar na discussão, contando com o auxílio da representante 

do Poder Executivo, sentada ao seu lado. 

Quando a pauta voltou-se para o principal Fundo financiador da Educação, 

todo o colegiado mostrou-se apreensivo com as contínuas quedas de receita e o 

noticiário de que os especialistas previam um ano de 2016 de muitas limitações 

financeiras. A representante dos professores temia uma correção do piso salarial 

nacional inferior aos índices inflacionários e estranhava o silêncio de especulações 

do aumento salarial àquela altura. 

Antes de finalizar a análise das contas, que culminou com a aprovação dos 

balancetes, a representante do CME reiterou que, no balancete final, haveria a 

necessidade de repetir-se a estratégia do ano anterior e encaminhar-se aos 

conselheiros a listagem detalhada dos servidores lotados em cada uma das rubricas 

da folha de pagamento, sob pena de restar prejudicada a análise da Prestação de 

Contas Anual – PCA. O gerente financeiro se comprometeu com o envio da listagem 

junto com o balanço anual. 

A reunião daquela data foi encerrada com uma confraternização e uma troca 
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de presentes entre os conselheiros, ficando firmado que a documentação contábil 

final e a convocatória da primeira reunião de 2016 seriam expedidas na semana a 

ser iniciada em 25 de janeiro do ano vindouro. 

A terceira e última reunião do CACS de Campina Grande acompanhada pelo 

pesquisador também foi a única em que foi possível acompanhar a apreciação de 

uma prestação de contas anual do FUNDEB e do PNATE. O encontro ocorreu em 

uma terça-feira, dia 02 de fevereiro de 2016, na habitual Sala dos Conselhos. Para o 

encontro estava presente o maior dos quóruns verificados nos trabalhos registrados 

in loco no município – nove dos onze titulares, incluída a presidente – apesar de 

marcado para uma semana pré-carnavalesca. Os dois membros ausentes eram 

representantes de um mesmo segmento: os estudantes. Ainda em férias, pois o ano 

letivo só se iniciaria em 15 de fevereiro, ambos não compareceram ao que 

provavelmente seja o certame mais importante do ano. 

Como de costume e de acordo com o Regimento Interno, a presidência inicia 

os trabalhos com a verificação do quórum e a leitura e discussão da ata da sessão 

anterior. Desta vez, o texto foi aprovado sem a necessidade de qualquer alteração 

em relação à minuta lida para secretária executiva. Superada esta etapa, o 

colegiado optou por analisar inicialmente as contas do PNATE e em seguida as do 

FUNDEB, emitindo os pareceres de forma concomitante. 

Para cada uma das etapas houve uma análise do balancete mensal de 

dezembro e, a posteriori, uma apreciação da consolidação anual das receitas e das 

despesas. Com todas as despesas realizadas em favor dos prestadores de serviços 

contratados mediante licitação para complementar as rotas realizadas pelos veículos 

próprios, a revisão das contas do PNATE foi uma sistemática de verificação se todos 

os empenhos tinham como favorecidos os contratados para tal fim e se os valores 

pagos estavam em conformidade com o processo licitatório. A relação de rotas e de 

seus realizadores era confrontada com os empenhos e pagamentos. Sem nenhum 

ponto fora da curva, o balancete de dezembro e a consolidação da prestação de 

contas anual foram aprovados pela unanimidade dos conselheiros presentes. 

Quando do exame das contas do FUNDEB, chamou a atenção do colegiado o 

comprometimento total de quase 90% (noventa por cento) das receitas com 

pagamento de pessoal e encargos. O percentual foi considerado elevado, mas o 

gerente financeiro afirmou que não há como pagar o piso salarial nacional das 

categorias do magistério com um importe menor que este montante. Esclareceu que 
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a Secretaria já está pondo em prática uma reorganização das matrículas, visando 

elevar a razão de alunos por docente, segundo ele, bastante inferior aos vinte e 

cinco recomendados pelo MEC, para que com isso houvesse menor número de 

contratos temporários e também para que o próximo concurso possa abrir a 

quantidade de vagas mínimas para a cobertura integral da rede de ensino. 

O colegiado, de posse das relações nominais de servidores por folha de 

pagamento, questionou se a feitura de um recente recadastramento de servidores 

havia gerado algum impacto nas contas, ao que foi respondido que menos de uma 

dezena de servidores foi verificada em desvios de função não recomendados por lei 

nas escolas municipais. Mas apenas dois – por não terem prestado concurso para a 

Educação – foram prontamente devolvidos à secretaria de origem.  

A representante dos professores elogiou o índice alcançado pela cidade no 

índice de eficiência da educação básica, relativo ao ano de 2013, divulgado nos 

últimos dias de 2015 pelo TCE. Para a conselheira, isso representou que a gestão e 

o controle social têm funcionado de maneira satisfatória no cumprimento de suas 

missões, porém que o resultado positivo não pode acomodar o grupo na 

perseguição de gastos cada vez mais eficientes no município. 

A presidente questionou se se confirmou a necessidade de empenhamento 

de despesas com encargos sociais na competência de janeiro de 2016, como havia 

sido ventilado na última reunião. A resposta foi positiva, todavia o gerente financeiro 

informou ao colegiado que o gestor precisará realizar os ajustes para total 

empenhamento dentro do ano de 2016. Segundo ele, independente de sua 

reeleição, o Chefe do Executivo precisa fechar todas as contas neste exercício que 

encerra o seu mandato. 

A presidente então questionou a necessidade de registar alguma ressalva, ao 

que o colegiado entendeu pela não necessidade do feito. Postos em votação, o 

balancete de dezembro e a prestação de contas anual do FUNDEB, referentes ao 

ano de 2015, foram aprovados por unanimidade. A presidente ressaltou que o CACS 

efetivaria o registro textual de parecer favorável sem ressalvas na plataforma 

pertinente do FNDE até o dia 28 de fevereiro, como prevê a resolução em vigor, em 

seguida. 

Antes do encerramento da sessão, foi posta em votação uma mudança no 

Regimento Interno do CACS referente à troca do horário de realização das reuniões 

para o turno na manhã, sempre a partir das nove horas, para valer já para o 
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agendamento da reunião seguinte. Como há a exigência de dois terços do Conselho 

para votação que altere o documento regular da atividade do colegiado, primeiro 

apurou-se que os nove presentes eram o suficiente. Em votação, a alteração 

regimental foi unanimemente aprovada, pondo-se a termo a pauta estabelecida para 

aquele encontro. 

Depois de acompanhar, em três oportunidades, a dinâmica de funcionamento 

do Conselho do FUNDEB de Campina Grande, ficou consolidada a imagem de um 

órgão que efetivamente funciona. Suas rotinas não só independem da Secretaria de 

Educação, como justamente projetam o movimento contrário: é o órgão gestor que, 

ciente do funcionamento regimental do colegiado, se obriga a enviar-lhe os 

documentos e informações necessárias e que provê, sem interferir de forma direta 

em seu cotidiano, as condições para a realização da atividade do CACS. 

Diferentemente do município de Queimadas, que se destacou no universo 

pesquisado por apresentar, entre todos, a mais forte influência da questão político-

partidária dentro do colegiado, como veremos mais adiante, a ferrenha disputa 

política local que, aqui, não aparece de forma tão ostensiva. Campina Grande 

também tem uma política partidária marcada pela alternância no poder de grupos 

políticos adversários nos últimos vinte anos, mas a postura pessoal dos conselheiros 

na arena não vem tão marcada por essa demarcação de lados, como nos fez 

transparecer o outro município pesquisado. 

As tensões aqui também existem e são conduzidas dentro de uma postura 

republicana. A maciça indicação de membros do CACS por uma forte entidade 

sindical – cuja atividade é bem marcada na esfera regional, inclusive com filiados 

detentores de mandatos eletivos – não se revelou, nestes três encontros 

observados, como um indutor de discussões onde a técnica de apreciação das 

contas seja suplantada pela intransigência comum da rivalidade político-partidária. 

E por fim, apesar da notável diferença de porte entre Campina Grande e as 

demais cidades do universo pesquisado, também aqui temos um conselho que 

funciona com um apuro metodológico limitado no que tange à capacidade real de 

percepção de eventuais desvios de recursos públicos – até pela forma simplificada 

como as informações chegam ao colegiado –, mas atuante de forma suficiente a não 

permitir uma acomodação da gestão do Poder Executivo quando a matéria é a 

qualidade do uso dos recursos públicos da Educação. 
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6.5 GADO BRAVO: CAMINHOS E DESCAMINHOS PARA A FORMAÇÃO DE UMA 

ARENA PARTICIPATIVA 

 

O município de Gado Bravo, certamente, foi aquele em que surgiram as 

maiores dificuldades para sua inclusão na pesquisa ora relatada. Não porque fosse 

ele o mais longínquo entre todos os que sinalizaram positivamente para a 

participação, mas porque entre a resposta afirmativa do Poder Executivo e a efetiva 

abertura das situações necessárias à investigação – autorização para 

acompanhamento de pelo menos uma reunião do CACS e disponibilidade de um 

conselheiro membro da diretoria do colegiado para preenchimento do questionário 

de caracterização – foi aquele que mais tempo silenciou e que adiou o atendimento 

às solicitações do pesquisador e também o que mais exigiu deslocamentos in loco 

para que, num certo exercício de pressão pela presença, as pessoas pudessem se 

dispor a abrir acesso à documentação e ao cotidiano do Conselho. 

Fomos informados de que o CACS se reuniria na segunda-feira, dia 30 de 

novembro de 2015, às catorze horas, na sede da Secretaria de Educação, mas sem 

que nos fosse passada a pauta daquele certame.  Estando no local no horário 

marcado, presenciei não uma reunião de rito ordinário do Conselho do FUNDEB 

como dito, mas uma assembleia para a eleição dos membros do colegiado para o 

mandato do biênio 2015-2017. Sob a presidência de uma coordenadora pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação e não pela presidente do mandato que estava 

se encerrando – apesar de a mesma se fazer presente ao local optou-se pela sua 

atuação como secretária executiva dos trabalhos – a abertura do momento, com a 

presença de 17 (dezessete) pessoas presentes além deste pesquisador-observador, 

se deu com uma explanação sobre o que foi considerada uma ampla divulgação do 

certame, com envio de ofícios convocatórios – datados de 23 de novembro de 2015, 

portanto, a semana da assembleia em tela – à única escola municipal de ensino 

fundamental da sede do município (EMEB Padre Godofredo Joosten), à Câmara 

Municipal dos Vereadores (que não possui mais representação junto ao CACS, nem 

teve representação no certame), ao Clube de Mães local e ao Conselho Tutelar (que 

até a data não havia oferecido retorno com as suas indicações). 

Após explanar sobre a divulgação da assembleia para constituição da nova 

formação, a coordenadora fez uma síntese das atribuições básicas do colegiado e 

esclareceu a respeito dos que estariam impedidos de participar daquela câmara de 
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controle social. No entanto, na transcrição do certame para a ata – cuja cópia o 

pesquisador solicitou acesso mais adiante – esta explanação transformou-se numa 

exposição de tecnicidades que não foram pormenorizadas, de fato, na assembleia. 

Na verdade, todas as pessoas presentes ao supracitado encontro, com 

exceção de quatro senhoras representantes do Clube de Mães e que se 

apresentaram como mães de alunos da rede de ensino, eram vinculadas à gestão 

da educação municipal: a Secretária de Educação, três coordenadoras pedagógicas 

e duas técnicas da Secretaria, dois diretores escolares e quatro professores do 

ensino fundamental. Completavam os presentes duas conselheiras do mandato que 

se encerrava e já sem possibilidade de uma nova recondução. 

Após a explanação, passou-se à dinâmica de eleição dos membros da nova 

composição do CACS. E cada um daqueles presentes foi convenientemente posto 

na condição de conselheiro do FUNDEB representando um determinado segmento. 

E não eram os pares de um mesmo segmento que aclamavam entre si seus 

representantes, mas o conjunto daquele grupo que aclamava que aquelas pessoas 

ali presentes passariam a compor o colegiado, até porque só havia comparecido a 

quantidade exata de pessoas para a formação da arena – as quatro senhoras 

enviadas pelo Clube de Mães foram, automaticamente, postas como duas titulares e 

duas suplentes da representação dos pais de alunos; as duas técnicas da Secretaria 

de Educação da mesma forma foram alçadas a representantes titular e suplente dos 

servidores técnico-administrativos da pasta; e assim sucessivamente. O membro 

para representação do Poder Executivo como integrante da pasta da Educação 

também foi aclamado entre as coordenadoras presentes, visando posterior 

homologação pelo Prefeito, faltando apenas o membro que seria indicação direta do 

Gestor Municipal. Ao final, restaram apenas a Secretária de Educação e as duas 

agora ex-conselheiras que não podiam mais ser reeleitas, mas que aclamaram todos 

os demais eleitos no processo. 

Ou seja, não foram estabelecidos momentos específicos com a coletividade 

de cada segmento e o posterior envio dos escolhidos à Secretaria. Na verdade, há 

indícios que se dirigiram à assembleia todos aqueles que comporiam o Conselho do 

FUNDEB, sem que pudessem ser observadas plenárias individualizadas. Não ficou 

claro, por exemplo, se os demais professores, em algum momento, indicaram seus 

pares ali presentes para sua representação na arena. 

Desta postura adotada, pode-se entender pela presença do dirigismo do 
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Poder Executivo, através da ação da Secretaria de Educação, quando da formação 

da arena. A medida vai de encontro aos meios priorizados pela legislação que trata 

da formação do Conselho, mais especificamente ao disposto no § 3º do art. 24 da 

Lei do FUNDEB (BRASIL, 2007), que em seus incisos requer a indicação dos 

membros para além da representação do Executivo por meio de nomeação do órgão 

sindical ou pela convocação de um processo seletivo organizado para este fim 

envolvendo cada uma das representatividades. 

Após a metodologia aclamatória da eleição, os presentes decidiram, de forma 

unânime, pelos seguintes encaminhamentos: aguardar as indicações dos 

representantes do Conselho Tutelar e do segundo representante do Poder Executivo 

para só então tramitar a publicação da nova portaria de nomeação; firmar o 

compromisso de que será marcada uma nova reunião, ainda sem data definida, para 

a qual se planeja uma transição – com a entrega de documentos do Conselho; e a 

realização naquele mesmo encontro da eleição da nova mesa diretora da arena, 

mesmo sem a presença de um segmento que poderia concorrer à presidência (no 

caso, o do Conselho Tutelar). E assim se procedeu, sendo eleita por aclamação uma 

representante dos professores. 

Nem na sessão, nem na ata que tomou a termo o certame, há menção a 

eleição dos representantes dos alunos. Mesmo com a formação anterior do conselho 

tendo sido considerada em conformidade pelo FNDE, os estudantes também não 

constam da Portaria nº. 1.144/2013, de 31 de julho de 2013, que nomeou a 

formação do CACS vencida. Não foi possível observar a realização de assembleia 

com alunos da EMEB Padre Godofredo Joosten para indicação dos representantes 

dos estudantes, de acordo com o que foi relatado ser a sistemática usual, quando do 

preenchimento do questionário de caracterização. 

Na última verificação na plataforma do FNDE que disponibiliza a situação 

cadastral do CACS, realizada em 09 de março de 2016, Gado Bravo constava do 

status “Aguardando Documentação ou Análise”, mas dele já constavam os nomes 

dos quatros representantes titulares e suplentes dos estudantes, bem como do 

segundo indicado do poder executivo e da representação do Conselho Tutelar. 

No caso de Gado Bravo, nosso registro e nossas inferências ficam restritos ao 

processo de eleição dos membros do Conselho do FUNDEB. Não nos foi permitida 

uma observação da dinâmica mais usual e cotidiana do colegiado. Mas, após o aqui 

relatado, parece que não há um rito particularizado em que cada segmento elege 
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seus representantes de forma livre e que o trabalho da gestão restrinja-se à 

nomeação dos escolhidos numa portaria que consolide as indicações. 

Este município fez por divulgar o que seria uma grande assembleia eletiva 

através do protocolo de ofícios dirigidos a determinados órgãos, que não incluíam 

entre eles nenhuma forma de organização dos seus professores, como por exemplo 

sindicatos ou associações. Não as tendo, não promoveu um encontro destes para a 

eleição ou não comprovou o uso de nenhuma outra atividade do calendário que 

reúna a categoria para que quantitativo significativo desta operasse a escolha. O 

mesmo procedimento poderia ser realizado junto aos segmentos dos diretores das 

escolas públicas e dos servidores técnico-administrativos das escolas. 

Mesmo sendo uma representação válida, os emissários dos pais de alunos 

ficaram restritos às genitoras vinculadas ao Clube de Mães local, com a ressalva de 

que não houve como testemunhar uma reunião do clube para escolha destas 

representantes. Servidores que atuam na Secretaria de Educação, de forma 

praticamente automática, assumiram as posições de representação de técnicos-

administrativos. 

Ou seja, o que foi observado na prática foi uma série que poderíamos chamar 

de “encurtamento de caminhos” na seleção dos membros do CACS e a promoção 

de pessoas ligadas à gestão administrativa a todas as categorias em que poderiam 

ser “encaixadas” na formação do colegiado. 

Tal inferência encontra escopo em trechos da ata encaminhada para fins de 

registro da eleição junto ao FNDE, e cuja cópia o pesquisador teve acesso. Sobre a 

já mencionada pequena amplitude da forma de convocação dos segmentos, 

utilizando-se da expedição de ofícios dirigidos, temos: 

 
[...] Assembleia para eleição do Conselho do FUNDEB, biênio 
2015/2017, conforme ofícios de convocação amplamente divulgados 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten, 
Câmara Municipal de Vereadores de Gado Bravo, Conselho Tutelar e 
Clube de Mães, todos os ofícios datados de 23 de novembro do ano 
corrente [...] (Trecho da Ata do CACS de Gado Bravo – PB, datada 
de 30/11/2015) 
 

Note-se, reiteramos, a ausência de emissão de comunicação a qualquer 

entidade representativa dos professores, diretores escolares e servidores técnico-

administrativos (sindicato ou órgão congênere) ou mesmo o registro de ampla 

convocação a estes profissionais para participação no certame. 
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À assembleia unificada, contando apenas com 18 (dezoito) participantes, 

também foi oportunizada a legitimidade para recondução dos conselheiros da 

formação cujo mandato estava encerrando-se, contrariando também a 

recomendação de ouvir cada segmento. Vejamos: 

 
[...] Após este momento esclareceu também sobre os segmentos que 
compõem o conselho, retomando o disposto no edital de convocação 
(na verdade já se havia registrado anteriormente que eram ofícios) e 
os conselheiros do atual conselho que podem reconduzir o mandato 
(sic), conforme previsto na legislação, caso haja interesse do 
conselheiro e com a devida aprovação da assembleia. (Trecho da 
Ata do CACS de Gado Bravo – PB, datada de 30/11/2015). 
 

Outra comprovação desta condução em desconformidade com os ditames 

legais foi a escolha da presidência do CACS estando ausente, como dito, a 

representação do Conselho Tutelar, que está entre os segmentos que podem 

candidatar-se ao cargo, posto que não consta dos impedimentos citados no § 5º do 

art. 24 da Lei do FUNDEB (BRASIL, 2007). Para demonstrar tal postura, 

transcrevemos outro trecho da ata: 

 
[...] Os segmentos do Conselho Tutelar e Poder Executivo estarão 
encaminhando através de ofício nomes dos representantes que farão 
parte do conselho. [...] antes a presidente colocou para a assembleia 
a ausência dos representantes supracitados e colocou em votação 
se seguíamos sem estes representantes ou marcávamos outra 
reunião. A assembleia decidiu continuar a eleição e organizar outra 
para os segmentos que estão faltando representação e assim foi 
feito. [...] Na sequência realizamos votação entre os representantes 
do segmento e os professores que foram eleitos para compor o 
conselho foram por indicação foi eleita (sic) como presidente do 
Conselho (cita-se o nome da professora). (Trecho da Ata do CACS 
de Gado Bravo – PB, datada de 30/11/2015). 
 

O processo de formação do Conselho do FUNDEB poderá não demonstrar 

suas imperfeições relativas à adequada representatividade quando da alimentação 

das informações para o FNDE ou mesmo quando da verificação pelo Tribunal de 

Contas do Estado. Mas podemos concluir, de maneira muito clara, pela forma da 

condução na escolha dos seus membros, que são grandes as possibilidades deste 

CACS não passar de um mero agente homologador das formas de usos dos 

recursos públicos da educação daquela municipalidade, com uma contribuição 

deveras reduzida para a correção de rumos e a melhoria na eficiência dos gastos, 

atribuições tão caras postas nas mãos do Conselho do FUNDEB pela sua lei 

geradora. 
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6.6 QUEIMADAS: UMA ARENA POLITIZADA OU POLÍTICO-PARTIDARIZADA? 

 

Depois de ter-se reunido pela última vez no mês de fevereiro de 2015, o 

Conselho do FUNDEB do município de Queimadas volta às suas atividades na 

sexta-feira, dia 18 de dezembro do mesmo ano, naquele que seria o último dia de 

atividades letivas para todas as escolas do seu Sistema de Ensino. Marcado para as 

nove horas da manhã, o encontro só começara às dez horas e quinze minutos. Eram 

muitas as atribulações para a Secretaria de Educação naquele dia.  

Professores e gestores escolares circulam desde as primeiras horas da 

manhã com diários de classe a preencher em busca do apoio da inspetoria técnica; 

também vários servidores das secretarias escolares entram, sempre muito 

apressados e ofegantes, buscando fazer a impressão e a multiplicação das últimas 

provas finais, utilizando-se de uma grande copiadora localizada na sala ao lado de 

onde ocorrerá a reunião do CACS. É grande também a circulação de alunos na sede 

da Secretaria – alguns que já concluíram suas provas aguardam, todos perfilados no 

grande pátio ao lado do prédio-sede, a saída dos transportes, outros que ainda as 

farão circulam por ali agarrados às suas “salvadoras anotações”. 

Parte dos conselheiros atua na Secretaria e precisa dar vazão a toda aquela 

demanda a fim de se concentrar na reunião, e há uma concordância de todos os 

presentes em despachar as urgências antes de dar início aos trabalhos. Enquanto 

isso, alguns conselheiros revisam os balancetes que analisarão naquele encontro – 

de uma só vez serão vistos todos os gastos do primeiro semestre. Uns tiram dúvidas 

com os outros, conversas ao pé do ouvido entre professores, mães de alunos se 

inquietam com o avanço da hora, estudantes que se deslocarão nos ônibus 

escolares temem não haver tempo para participar de toda a reunião até a saída 

destes, prevista para as onze horas e trinta minutos daquela manhã. 

Ouço de uma das mães que está deveras aliviada que seja aquela a última 

reunião da qual participará, posto que o processo de renovação do colegiado está 

em vias de conclusão e ela não permanecerá como conselheira. Ela confidencia que 

muitas vezes os encontros são maçantes, cheios de tecnicidades com as quais ela 

nunca se afinou e que há sempre embates entre alguns membros, principalmente 

dos professores com a “parte que trabalha da Secretaria”. 

Quando lhe pergunto sobre o lapso tão grande entre as duas reuniões do 

CACS, ela revela que, no ano de 2014, o conselho se reuniu mais vezes – acha que 
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em quatro oportunidades – e que, mesmo estes conselheiros, segundo ela, mais 

“briguentos”, não têm a preocupação com realização menos espaçada dos 

encontros. A outra mãe, que está bem próxima de nós e nos ouve, me diz que acha 

até melhor que seja assim e que dá para fazer tudo se reunindo três ou quatro vezes 

por ano. Preciso cumprir o rito de apresentar-me a elas e dizer quais minhas 

intenções em estar presente ali. 

O espaço da reunião – o que já parece comum nos municípios visitados – é 

uma sala de dimensões medianas, com uma grande mesa de reuniões e, também 

aqui, utilizada pelas equipes de Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar. 

Não é climatizada, mas tem boa circulação de ar e acomoda sem apertos os dez 

conselheiros presentes ao encontro. A única ausência inicial é a representante do 

Conselho Tutelar. Consta que a representante não fora reeleita nas eleições de 

outubro e já avisara que não compareceria em virtude de estar envolvida nas últimas 

atividades antes de deixar o cargo. 

Aqui, a representante suplente da Secretaria de Educação no CACS é quem 

atua como secretária executiva. A principal atribuição do seu mister é manter ativos 

os conselhos municipais da pasta, inclusive os de Educação e da Merenda Escolar. 

É ela quem pede nossa compreensão para o atraso no início dos trabalhos e se 

revela bem feliz com o quórum presente. 

Logo o presidente chega ao recinto, vindo da escola em que atua como 

gestor, após os despachos para aquele último dia letivo, e convida a todos para dar 

início aos trabalhos. Abre-os com as boas vindas e todos fazem uma oração inicial. 

Solicita-se a leitura da ata da reunião anterior que, ato contínuo, é posta em 

discussão e aprovada após alguns pequenos ajustes requeridos pelo quórum. 

Tratava-se da ata em que foram aprovadas as contas do ano de 2014 e havia o 

interesse de deixar bem pontuados todos os detalhes daquele momento que, tão 

vibrante foi na discussão, parecia não terem se passado quase dez meses desde 

sua realização. 

Aprovada a ata, foi justificada a ausência do Secretário de Educação em 

virtude de compromissos fora da cidade, mas que a profissional que responde pela 

Secretaria Adjunta ali estaria para pontuar sobre questões que se fizessem 

necessárias. As duas professoras membros, nitidamente, mostraram-se satisfeitas 

que fosse a adjunta e não o titular aquele que acompanharia os trabalhos. Segundo 

elas, talvez se tivesse uma melhor fluência na reunião com esta configuração. 
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O presidente abriu as discussões e optou-se por analisar, inicialmente, os 

dados do PNATE. Neste ponto, não houve muitas dúvidas e colocações, mas uma 

opinião unânime sobre a irregularidade de datas nos repasses ao município pelo 

Governo Federal. Uma das representantes dos professores disse que ficou mais 

claro, porque a mesma irregularidade pode ser sentida no pagamento dos servidores 

terceirizados do transporte. 

Antes de fechar a discussão e aprovarem a prestação de contas parcial do 

PNATE, houve um breve debate sobre a onerosidade dos gastos com a manutenção 

dos ônibus do Programa Caminho da Escola. Para um representante dos alunos, há 

uma depreciação dos veículos em virtude do mau uso pelos estudantes, mas os 

veículos parecem menos resistentes do que se propaga e as paradas para 

manutenção estão ocorrendo de forma muito corriqueira e os custos mostram-se 

sempre muito altos. O mesmo consultou se havia verbas específicas para tal 

manutenção, no que foi respondido negativamente pela representante da Secretaria. 

O Governo Federal financia a compra, mas todos os insumos e manutenção correm 

às expensas do ente federado proprietário do veículo. 

Ato contínuo, passou-se a análise das contas do FUNDEB. Nesta as 

discussões foram um pouco mais acaloradas. As duas representantes dos 

professores questionaram o volume de recursos gastos com salários e encargos 

sociais de profissionais do magistério não efetivos. Para elas, a Prefeitura tem 

retardado a convocação dos aprovados em um concurso ainda vigente e precisa 

ampliar o número de profissionais de carreira no magistério público. 

A resposta foi que a entrada está sendo gradativa em virtude da 

reconfiguração das escolas em curso pela Secretaria. Evidenciou-se que a per 

capita de alunos por professor ainda é baixa no município e que a nomeação 

paulatina tem a ver com essa busca de equilíbrio. Neste momento da discussão, se 

percebeu a existência também de um viés político na discussão. O representante do 

Poder Executivo questionou a exigência contumaz das professoras naquele 

momento quando, segundo ele, as mesmas em nada questionavam a gestão 

anterior. Ele foi incisivo afirmando que, na sua opinião, a questão levantada era uma 

forma de adversários do atual Prefeito quererem impor-lhe algo que também não 

fizeram. 

Seguiu-se uma troca de palavras ásperas, com as professoras negando tal 

intencionalidade e afirmando-se apolíticas quando de sua participação naquela 
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arena e a reiteração pelo conselheiro e outros que com ele concordavam de que o 

CACS estava envolvido no que denominavam de “politicagem”, principalmente nas 

questões relativas a pessoal em serviços. Segundo o atual representante do Poder 

Executivo, o ex-gestor utilizou estes espaços com servidores contratados por 

excepcional interesse público numa tentativa sem sucesso de angariar votos; as 

professoras reiteraram que, independente do gestor, Queimadas precisaria evoluir 

para um quadro de profissionais efetivos maior, em detrimento das contratações 

temporárias, e que aquela era uma bandeira de luta de todo o magistério. 

Antes que o presidente solicitasse o encerramento da contenda, o 

representante do Poder Executivo afirmou ainda que as alterações promovidas no 

Plano de Cargos e Carreira do Magistério pelo ex-gestor – segundo ele com 

congelamento de progressões salariais quinquenais, redução dos percentuais de 

avanço dos vencimentos para os pós-graduados e o fim da equiparação salarial de 

professores leigos – contou com “o mais absoluto silêncio” dos professores e seu 

sindicato. Foi respondido que a posição contrária da categoria e de seu órgão 

representativo não foi suficiente para demover o Ex-Prefeito ou a Câmara Municipal 

da aprovação de tais medidas. 

Foi possível observar que durante todo esse processo de discussão, os 

representantes de pais e de estudantes mantiveram-se completamente alheios às 

colocações. Representantes da Secretaria, dos técnico-administrativos e do CME 

contribuíam com o debate, expondo opiniões, acrescentando dados e, por vezes, 

tentando acalmar os ânimos dos presentes. 

Dando seguimento a análise dos balancetes, passou-se a verificação dos 

percentuais e à análise da lista de empenhos e pagamentos. Surgiram dúvidas 

sobre alguns gastos com reprodução de apostilas para formação continuada de 

professores, material utilizado na jornada pedagógica daquele ano e pela ausência 

de empenho dos gastos com o fardamento escolar. Os pontos foram esclarecidos 

pela Secretária Adjunta, com destaque para o último ao qual ela respondeu que não 

estava listado entre as despesas apresentadas ao CACS por não ter sido quitado 

com recursos da Educação em virtude da vedação legal. 

As representantes dos professores reiteraram o pedido, segundo elas já feito 

em reuniões anteriores, pelas folhas de pagamento da Secretaria detalhadas com 

relação nominal e valores dos vencimentos dos servidores. Novamente ocorre um 

princípio de acaloramento quando o representante do Poder Executivo informa que 
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poderá haver o compromisso de encaminhamento da relação nominal por rubrica, 

mas que o detalhamento do pagamento só interessa ao empregador e servidor. 

Segundo ele, a lei da transparência não prevê abertura dos contracheques 

individuais aos conselhos de controle social. 

Rebatido pelas professoras, que entendem que essas informações são 

necessárias ao bom julgamento dos usos dos recursos, a conselheira acaba 

concordando com a Secretária Adjunta, que diz que se pode enviar ao CACS os 

nomes dos profissionais lotados em cada unidade da folha de pagamento e em que 

vencimento cada um se encaixa, conforme estabelecido no Plano de Cargos e 

Carreira, sem que se exponham os detalhamentos dos contracheques, pois nestes 

vão constar, também, eventuais empréstimos, pensões alimentícias, terço de férias e 

outros descontos e/ou benefícios de naturezas diversas que são considerados 

sigilosos. Este encaminhamento foi aprovado e firmou-se que, somente com sua 

entrega, o Conselho poderá emitir parecer sobre a prestação de contas anual. 

A prestação de contas do semestre foi então posta em votação, tendo sido 

aprovada com sete votos a favor, nenhum contrário e duas abstenções, justamente 

das duas professoras presentes ao certame. O núcleo essencial da reunião se 

encerra sem nenhuma intervenção das representantes dos pais de alunos e uma 

única fala de um dos estudantes relativa à manutenção dos ônibus escolares. No 

restante da sessão permanecem em silêncio e manuseiam os balancetes com 

visível dificuldade em localizar os dados postos em discussão. Na votação, observa-

se que acompanham sistematicamente o que pensa a maioria. 

Depois de conclusa a etapa de aprovação da prestação parcial, opta-se por 

registrar que aquela é a última reunião do Conselho com aquela formação, 

concordando todos com a sua destituição para a formação do novo colegiado. As 

representantes dos pais, conforme me confidenciaram no início, agradecem pela 

participação e registram que vão “dar a vez a outras pessoas”, mas que foi muito 

bom participar das reuniões. Outros também se posicionam louvando o aprendizado 

que tiveram e esperando que retornem em oportunidades futuras. Assim sendo, 

encarra-se a sessão com os tradicionais votos de boas festas e uma troca de doces 

comuns ao período em que a mesma ocorreu. 

Findo este primeiro encontro, é possível inferir que a maioria destes 

conselheiros que encerra suas atividades, mesmo “pecando” pela falta de ação 

quanto à regularidade das reuniões, mostra-se ciente das atribuições que assumiu e 
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que houve a promoção de discussões que enriquecem o colegiado e oportunizam à 

gestão, se a mesma reflete sobre os pontos levantados no certame, um debate que 

só tem a contribuir para a melhoria da eficiência nos gastos da Educação. 

O que se espera é que as discussões pautadas pelo CACS reverberem na 

gestão municipal, que esta não se limite a voltar atenções apenas ao julgamento das 

prestações de contas proferido na arena. Quando debate sobre questões relevantes 

e emite um aconselhamento, uma sugestão ou mesmo um encaminhamento ao 

Poder Executivo, há que se cuidar em observar seu acolhimento a as ações 

empreendidas para seu atendimento. Mesmo posicionando-se de forma mais detida 

à contabilidade, o CACS tem legitimidade para acionar outras instâncias de controle 

– internas ou externas – visando ver satisfeita a observância de postura tomada em 

favor da melhoria dos indicadores educacionais do município sob sua jurisdição. 

Um manual, elaborado pela Coordenação-Geral de Operacionalização do 

Fundeb e de Acompanhamento e Distribuição do Salário-Educação do MEC, em 

2013, mostra como o CACS deve agir na hipótese de constatação de irregularidades 

relacionadas à utilização dos recursos do Fundeb. O mesmo espectro de órgãos 

também pode ser acionado para que se cobre uma postura que não seja 

necessariamente diante de uma irregularidade, mas uma ação de que o colegiado 

esteja convencido de sua importância. O CACS tem legitimidade para se dirigir a 

todas elas e não manter-se na dependência de ser ouvido pela gestão. Vejamos: 

 
Na hipótese de constatação de irregularidades relacionadas à 
utilização dos recursos do Fundeb, são recomendadas as seguintes 
providências: em primeiro lugar, reunir elementos (denúncias, 
provas, justificativas, base legal, etc.) que possam esclarecer a 
irregularidade ou a ilegalidade praticada e, com base nesses 
elementos, encaminhar, por escrito, pedido de providências ao 
governante responsável (se possível apontando a solução ou 
correção a ser adotada), de modo a permitir que os problemas 
sejam sanados no âmbito do próprio Poder Executivo responsável; 
na sequência, se necessário, procurar os vereadores do 
Município para que estes, pela via da negociação e da adoção de 
providências formais, possam buscar a solução junto ao governante 
responsável; ainda se necessário, recorrer ao Ministério Público 
(promotor de justiça) e ao respectivo Tribunal de Contas (do 
Estado, do Município ou da União) para apresentar o problema, 
fundamentando sua ocorrência e juntando os elementos e 
documentos de prova disponíveis (BRASIL, 2013). 
 

A interferência política, levantada por eles mesmos, neste caso, permite que 

não haja um espírito de letargia por parte de nenhum dos segmentos envolvidos – 
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algo como um alerta de que não se poderá agir de qualquer maneira sem a 

presença de um contraditório – e, nesta sessão vivenciada pelo pesquisador, tal 

interferência agiu como uma indutora de movimento e como uma promotora de 

discussões realmente válidas e propícias ao que se coloca como missão elementar 

do Conselho do FUNDEB. 

O segundo encontro do CACS acompanhado, em Queimadas, em muito se 

diferiu do primeiro. Tratava-se de uma convocação extraordinária cuja pauta era o 

procedimento de posse dos novos conselheiros eleitos para o mandato 2016-2018 e 

a eleição da nova mesa diretora, neste caso, composta por Presidente, Vice-

Presidente e Secretário Executivo. Não foi franqueado ao pesquisador o 

acompanhamento do procedimento de escolha dos novos cidadãos que passaram a 

compor o colegiado, tendo sido somente informado do dia, local e horário da sessão 

supracitada. 

Na segunda-feira, de 18 de janeiro de 2016, também às nove horas da manhã 

– desta vez com início pontual – e no mesmo local da reunião anterior, estavam 

presentes ao certame os onze conselheiros titulares e três dos suplentes da nova 

composição. A sessão foi conduzida pelo presidente do Conselho Municipal de 

Educação, um professor do quadro efetivo da rede municipal de ensino, e contando 

com a presença de um bom número de servidores da secretaria. 

Os trabalhos foram abertos com a declaração de posse pelo condutor dos 

trabalhos e de uma posterior apresentação pessoal de cada novo conselheiro, que 

apresentava em rápidas palavras suas expectativas em relação à atividade que seria 

iniciada a partir daquele encontro. As linhas gerais do discurso foram, basicamente, 

as mesmas entre os que compunham o colegiado pela primeira vez: entusiasmo em 

contribuir com a melhoria do trabalho da Secretaria de Educação e responsabilidade 

em ser os olhos de seus pares no acompanhamento da gestão das verbas da 

educação básica pública. 

Quatro membros da formação anterior estavam ali, reconduzidos para o 

mister. De dois deles vieram as palavras que mais se diferenciaram dos demais 

discursos. Uma das representantes dos professores pediu aos colegas que não 

permanecessem naquela missão se o intuito fosse o de atuar em favor de algum 

grupo político, de situação ou de oposição. Segundo ela, haveria a necessidade de, 

numa certa forma, despersonalizar o cidadão político-partidário, para dar lugar ao 

cidadão apenas politizado e ciente de que sua atuação naquela arena, mesmo não 
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se arrogando das prerrogativas do Poder Executivo, deveria estar ao seu lado para 

que não se repetissem equívocos do passado ou se consolidassem no futuro ações 

que fossem de encontro aos principais interesses da comunidade escolar. 

A segunda fala mais contundente foi a do representante do Poder Executivo – 

também reconduzido – que afirmou que a postura dos conselheiros precisa ser 

combativa, mas no combate construtivo em favor da educação. Num tom de 

brincadeira, preveniu os novos membros da possibilidade de discussões mais 

acaloradas no dia a dia do Conselho, mas ressaltando que elas nunca devem ser 

conduzidas para o campo pessoal. E encerrou com uma colocação de efeito ao dizer 

que, mesmo indicado pelo Prefeito Municipal, naquele momento seu partido seria a 

educação. 

Passada a fase das apresentações, seguiu-se para o processo de eleição da 

mesa diretora que, diferente do que se poderia imaginar pela temperatura das 

discussões anteriores, foi consensual e por aclamação. Foi solicitado que os que 

tivessem interesse se dispusessem diante do grupo e, sem formação de mais de 

uma chapa, foram aclamadas de forma unânime as representantes do Conselho 

Municipal de Educação, Professores e Servidores Técnico-Administrativos para as 

funções de Presidente, Vice-Presidente e Secretária Executiva, respectivamente. 

Eleita a mesa, deu-se por encerrada a sessão. Até o dia 09 de março de 2016, 

quando verificada pela última vez a situação do CACS na plataforma do FNDE, as 

informações sobre a nova formação e mesa diretora ainda não haviam sido 

alimentadas naquele sistema. 

Fica a expectativa de que o colegiado queimadense prossiga na sua atividade 

com os mesmos ímpetos verificados quando de nossas visitas, e que tais ímpetos 

venham a ser aprimorados pela prática republicana cotidiana das atividades do 

CACS e transformados em competência técnica, através de uma formação 

continuada que contribua para uma maior equidade na capacidade de julgamento 

por parte de cada um dos conselheiros da execução orçamentária da educação 

daquela cidade. 

 

6.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEB 

 

No decorrer do presente estudo, já conceituamos a analisamos a categoria 

poder local e inserimos os Conselhos do FUNDEB como uma das formas de sua 
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manifestação. Dentro desse contexto, compreendemos que o poder local tem sido 

visto como um espaço privilegiado para a realização da democracia, da participação 

do cidadão e de iniciativas econômicas e sociais que, espera-se, contribuirá para o 

desenvolvimento da participação social nas decisões sobre as políticas públicas, que 

proporcionará uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

Cada uma das arenas de participação tem a sua importância neste conjunto 

articulado de instâncias em que a lei tornou obrigatória a efetiva participação cidadã 

no processo de execução das políticas de Estado. A participação popular, desta 

forma, passa a assumir uma importante função dentro da elaboração de políticas 

públicas, a Educação entre elas. Vimos que, com a participação, a tendência a 

romper com a ideia de administração tradicional – e essencialmente clientelista – de 

que “quem governa é só o governo”, passando a incluir, nos atos de governança, a 

comunidade e seus anseios e lutas (PINHO e SANTANA, 2002). 

A participação popular, na visão de Graziano (1992), se traduz em uma das 

principais questões das políticas públicas no Brasil. Para o estudioso, apesar dos 

avanços pós-Constituição de 1988, essa é uma questão geralmente negligenciada 

nos diagnósticos governamentais e os resultados por ela oferecidos pouco 

aproveitados pelos órgãos de controle externo do país. Este pesquisador considera 

que 

 
o Estado, nos seus diferentes níveis, não se encontra aparelhado 
para oferecer respostas “as questões levantadas pelas populações 
locais. E não se trata apenas das carências de meios técnicos, 
recursos humanos ou financeiros suficientes para enfrentar os 
problemas. Também não basta diagnosticar a questão. É preciso ir 
mais fundo e reconhecer que, depois de séculos de regimes 
autoritários, nem a sociedade, nem os governos federal, estadual e 
municipal estão acostumados à “prática de consertação”, ou seja, de 
processos participativos que tenham por objetivo formar consensos – 
condição necessária para que as políticas públicas sejam bem 
sucedidas (GRAZIANO, 1992, p. 24). 
 

Todo este aparato advindo de estudos anteriores sobre a dificuldade do 

Estado Brasileiro em se abrir à participação popular e também de sua réplica – a 

dificuldade do cidadão brasileiro em se inserir ativamente na atividade do Estado 

como uma ação inerente à Democracia para dele exigir qualidade nas políticas 

públicas de seu interesse – pode ser verificado in loco sob um de seus prismas, 

quando da ida aos municípios para acompanhamento da rotina dos CACS. 

Considerando o FUNDEB como uma segunda experiência decenal (sendo 
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2016 seu nono ano de vigência) de um fundo contábil, nacionalmente criado para a 

garantia de dotação orçamentária destinada à Educação Pública, a forma de 

exercício do seu controle social pode ser considerada um avanço para o Estado 

Democrático de Direito no Brasil, mas encontra-se deveras distante do patamar que 

se poderia subentender que estivesse, se somados aos seus nove anos de 

existência aos dez anos do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) que o antecedera, também 

dotado da mesma prática de formação de um conselho de acompanhamento e 

controle. Em dezenove anos, é inegável que a política poderia ter avançado de 

forma mais significativa. 

Mas era preciso analisar a prática destes colegiados, ver de perto a estrutura 

disponibilizada para o funcionamento, conhecer os espaços e os ritos adotados nas 

reuniões. Para o empoderamento deste conhecimento, foi imprescindível estar 

diretamente nos municípios, se inserir no campo de atuação dos CACS e deste 

“diálogo” poder compreender a realidade que este estudo deseja expressar, mesmo 

sabendo-a dinâmica e mutável. 

Ao final deste percurso de visitação e observação dos Conselhos do FUNDEB 

aos quais foi franqueado ao pesquisador o acesso às reuniões do colegiado, e ainda 

sem a intenção de estabelecer parâmetro opinativo-conclusivo, creio que seja 

possível dizer da importância para este estudo do contato direto com as rotinas tão 

diversificadas que se colocam ante o cumprimento de um dispositivo legal que 

decreta uma obrigatoriedade de um controle social dos recursos da Educação 

Pública. 

Cada um dos municípios pesquisados, mesmo geograficamente tão próximos, 

possui uma realidade particular que interfere diretamente nas dinâmicas de seus 

CACS. Às vezes, os reflexos da dimensão dos municípios transparecem de forma 

muito direta nas arenas, como na questão de quanto mais precária a estrutura físico-

financeira do município (estado e conservação de prédios e equipamentos públicos, 

capacidade de arrecadação tributária e nível de dependência do Fundo de 

Participação dos Municípios – FPM), mais precárias as condições de trabalho dos 

conselheiros do FUNDEB. 

Por outro lado, há variáveis que não se colocam na proporção do tamanho 

dos municípios – tomando-se que para o IBGE, mais que o critério geográfico, vale o 

critério populacional para definir a estatura de cada ente federado, inclusive para a 
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distribuição dos fundos de participação: não são necessariamente os municípios 

menores aqueles em que a interferência político-partidária se transpõe para as 

discussões do colegiado, apesar de neles também se fazer presente. 

Já no que tange à aproximação da atividade do CACS com uma função de 

caráter cartorial, há um escala deveras proporcional para que se infira que tal 

realidade é mais vivenciada nos menores municípios. Entretanto esta não é um 

escala absoluta, mostra-nos o nosso universo pesquisado. Encontramos conselhos 

ativos e cuja atividade passa à margem da cartorialidade em cidades consideradas 

de pequeno porte como Alcantil, Barra de Santana e Queimadas. A descrição de 

suas rotinas e ações, realizadas ao longo deste capítulo, podem comprovar que não 

é absoluto o critério de que municípios menores detêm CACS menos proativos. 

Em outro diapasão, cabe o registro de que a observação das posturas dos 

conselheiros – quando em ação nas respectivas arenas – sempre observada com o 

foco no segmento que ele representa, e porque não no sentido de pertencimento a 

determinada categoria, foi de relevância ímpar para o construto dos resultados da 

investigação a ser detalhados oportunamente. 

 É possível, ao final do detalhado relato sobre a ritualística de estruturação e 

funcionamento dos CACS, tecer alguns arremates que permitam abrir caminho 

sobre o entendimento obtido a partir das visitas in loco. No conjunto dos municípios, 

é realidade fática a existência das arenas de controle social preconizadas pela Lei 

do FUNDEB. Da mesma forma, é notória a heterogeneidade na instalação e 

funcionamento destes fóruns. 

 Campina Grande, a maior entre as cidades pesquisadas, dispõe do CACS 

mais bem estruturado e também daquele que consegue funcionar com a 

independência e autonomia em relação ao Poder Executivo. Foi também onde 

pudemos verificar uma obediência mais estrita aos processos de seleção dos 

membros. Quanto às reuniões, comprova as ter realizado em maior quantidade e 

frequência mais equilibrada em relação ao ordenamento regimental. 

 Alcantil aparece no limite negativo no que tange à questão infraestrutural, que 

é compensada com um conselho atuante e de posturas firmes. Também não pode 

ser considerado assíduo no quantitativo de encontro anuais. No caso de Barra de 

Santana, temos um conselho que dispõe de uma boa estrutura disponibilizada pelo 

órgão gestor da Educação Municipal, entretanto foi que mais deu por encerradas as 

pautas propostas sem um exame mais apurado que a legislação concede ao 
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colegiado. Para ambos municípios, os ritos de seleção dos conselheiros mostrou-se 

frágil na forma de acionar representação de pais, alunos e servidores técnico-

administrativos. Neste último caso, pelo fato dos sindicatos locais serem exclusivos 

do magistério, foi possível inferir a interferência na seleção dos servidores para a 

função. 

 Queimadas, o segundo maior entre os municípios visitados, disponibiliza boas 

condições ao funcionamento do CACS. Foi, de longe, onde a efervescência político-

partidária se mostrou mais presente, contudo, contribuindo mais para um ganho da 

atividade do conselho, que se alimenta desta mútua vigilância dos opositores para 

operar com tenacidade. Outrossim, se junta ao rol da prática de sessões muito 

espaçadas temporalmente, o que eventualmente contribui para análise menos 

detalhada dos dados disponibilizados. O referido Conselho realizou quatro (04) das 

seis (06) reuniões previstas, sendo duas muito próximas, no primeiro semestre, e 

mais duas, também próximas, no segundo semestre, acumulando matérias para 

apreciação. 

 Boqueirão e Gado Bravo se assemelham na atividade de controle onde pode-

se verificar menos paridade entre representações governamentais e da comunidade 

escolar, com as primeiras se sobrepondo. Todavia, são CACS com estruturas 

qualificadas para o funcionamento. No caso do primeiro, há que se registrar o 

volume de informações disponibilizadas ao Conselho e a assiduidade mediana das 

reuniões. Já em relação a Gado Bravo, com reuniões realizadas semestralmente, 

temos que pugnar pela superficialidade da análise, pelo volume que se absorve para 

apreciação de uma única vez. 

 No que concerne à construção das pautas, vimos que há uma tendência 

generalizada ao foco nas questões contábeis. A maior parte do tempo é consumida 

com a verificação de despesas e suas comprovações, além da conferência do 

cumprimento dos percentuais exigíveis. Neste ponto, não há uma fuga em relação 

ao disposto como atribuição do colegiado. Mas é nos debates que circundam tais 

análises e nas formas do exame da possibilidade de eventuais desvios que a arena 

cresce, que emergem as ideias e os encaminhamentos que contribuem para manter 

as gestões em estado de alerta e se coadunam com a intencionalidade da legislação 

– embora mais intrínseca que expressa na Lei do FUNDEB (BRASIL, 2007) – de 

fazer do CACS um contribuinte para melhoria na qualidade dos gastos da educação 

e, consequentemente, dos índices educacionais dos municípios. 
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 Foi possível notar descumprimentos de ritos estabelecidos na legislação que 

se repetiram em diversos municípios: abertura das reuniões sem verificação de 

quórum (Alcantil, Barra de Santana, Boqueirão e Queimadas), realização de 

apreciação de contas com ausência integral de representantes da comunidade 

escolar nas reuniões (Barra de Santana e Boqueirão), eleição para presidência do 

CACS sem que uma parte das representações estivesse presente e devidamente 

nomeada (Gado Bravo), ausência de detalhamento nominal da folha de pessoal nos 

balancetes postos à apreciação do colegiado (Alcantil, Barra de Santana, Campina 

Grande e Queimadas) entre outros. 

 É razoável concluir que tais questões põem em xeque a atividade do 

conselho, pois lhes usurpam, principalmente, a legitimidade da representação social 

como dominante nas decisões daquele grupo. Sem a existência de um controle 

externo da atividade do CACS, tais questões precisam compor sua autorregulação, 

conformando-o sempre, nas ações empreendidas, com os instrumentos legais que 

lhes dão base para existência e pleno exercício. 

 É bem verdade que esta autorregulação está muito ligada à formação inicial e 

continuada dos conselhos, e vimos que esta não é uma fortaleza dos colegiados. 

Quem responsabilizar? O texto da lei assenta a capacitação dos conselheiros como 

uma das atribuições da União, através do Ministério da Educação. É o que 

estabelece o inciso II do art. 30 da Lei do FUNDEB (BRASIL, 2007). Organizar o 

curso e dispor dele numa plataforma, sem uma política de fomento – ou mesmo de 

cobrança – para que município e estados façam uso desse meio tem permitido que 

se passem mandatos inteiros do CACS sem membros efetivamente preparados para 

o exercício de sua missão. 

 Outro ponto que vale salientar, nestas conclusões prévias, é a nítida 

diferenciação na participação entre as representatividades do CACS. Verificamos 

que os representantes dos professores – estando investidos como tais ou como 

gestores escolares – é aquela que pode ser considerada mais ativa, de forma 

unanime entre os conselhos da amostragem. Pelo histórico que possuem na 

militância por seus direitos e garantias trabalhistas, os emissários do magistério 

nitidamente têm um conhecimento mais aprofundado das questões a que se liga a 

arena e se conduzem com maior desenvoltura neste espaço. 

 O oposto se dá em relação às representações de estudantes e de seus pais. 

De uma maneira geral, é deles a participação mais tímida e limitada – e também 
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menos estimulada, é preciso registrar – nos fóruns abertos dentro dos CACS. Com 

as exceções anteriormente mencionadas, há nestes membros uma tendência 

sistemática a acompanhar a opinião da maioria e de poucos questionamentos ou 

levantamento de dúvidas quando das reuniões. Temos aqui outro gargalo que uma 

capacitação de conselheiros poderia apontar para uma mudança significativa de 

panorama. 

 Quanto às situações que exigem um aprofundamento da ação fiscalizadora 

do CACS, testemunhamos dois exemplos distintos. Campina Grande formou uma 

comissão e levou conselheiros in loco para acompanhar a investigação de uma 

denúncia sobre possível superfaturamento no pagamento do transporte escolar 

encaminhada pelo Ministério Público. O trabalho do Conselho contribuiu para a 

elucidação da questão e gerou ainda uma recomendação de ação educativa sobre 

segurança no transporte para a Secretaria. 

 No polo oposto, Barra de Santana, que recebeu a denúncia de pagamento de 

salários com FUNDEB de um motorista não-exclusivo da Educação. Mesmo tendo 

convocado a representante da Secretaria de Finanças para tentar aclarar a situação, 

o colegiado contentou-se com sua explanação na reunião, não evoluindo a questão 

para uma investigação aprofundada da denúncia relativamente gravosa. 

 Evidencia-se que é preciso uma uniformização de postura quando o fato exige 

que o colegiado se detenha mais fortemente na fiscalização do bom uso dos 

recursos do Fundo. Há que se combater a postura adotada de crer que o conselho 

se resguarda em somente apontar para os equívocos, sem efetivamente agir 

cumprindo seu mister. Ir a fundo, acompanhar a ação da gestão em cada detalhe da 

aplicação dos recursos é atribuição do CACS e dela a legislação não deixa esta 

câmara refutar-se. 

Por fim, quanto à questão da forma dos balancetes e as vias para sua 

interpretação nos Conselhos visitados para a emissão de seus julgados, esta é uma 

temática que o próximo capítulo irá adentrar com mais solidez. 

Torna-se preciso registrar ainda que visitar os Conselhos foi essencial para 

observar e poder abranger, dentro deste estudo, as técnicas utilizadas pelos CACS 

pesquisados na apreciação das contas, que serão mais detalhadas no capítulo 

seguinte. Está entre os objetivos da pesquisa a busca de uma compreensão de 

quais caminhos se percorrem e quais meios são utilizados para a aferição dos juízos 

de valor – aprovação ou reprovação, com ou sem ressalvas – às formas de uso e à 



173 

destinação das verbas do FUNDEB. 

A riqueza desse contato, mesmo que guardada a devida distância, serviu 

para reorientar posturas, compreender fenômenos e instituir caminhos que só 

contribuem para que o produto do trabalho seja mais plural e cumpra seu papel de 

abrir caminhos para investigações cada vez mais amplas e contundentes sobre a 

presença e personificação do controle social no cotidiano das políticas públicas 

brasileiras. 
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7 CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB: PARA QUAIS PERSPECTI-VAS 

DIRECIONA A ATUAL CONJUNTURA 

 

 Pluralidade. Eis uma das mais marcantes características das sociedades 

modernas. O percurso histórico da humanidade, com a transição de um mundo rural 

para um mundo predominantemente urbano – potencializada a partir da Revolução 

Industrial iniciada na Europa do século XVIII – e o consequente aperfeiçoamento das 

ciências, trazendo-nos um notório avanço das técnicas de saneamento básico e 

controle de doenças, permitiu um crescimento exponencial da população mundial, 

principalmente nos últimos dois séculos. Com o crescimento do contingente 

populacional, cresceram junto às demandas sociais e também às particularidades de 

grupos humanos, separados pelos mais diversos critérios – raça, etnia, gênero, 

religião etc. – mas reunidos num grande caldeirão global. 

 Essa pluralidade de grupos, com anseios, culturas e visões de mundo tão 

distintas, como vimos, não é uma particularidade da chamada aldeia global, mas 

está do mesmo modo corporificada na esfera local – na rua, na comunidade, no 

bairro, no município. Notório que as políticas públicas precisam avançar para a 

satisfação das aspirações comuns e também daquelas específicas destes grupos. E 

esse tem sido o desafio dos governos, desde aqueles dos menores territórios aos 

das grandes nações do mundo. As políticas públicas precisam incorporar a 

pluralidade. Neste sentido, ensina-nos Cury (2006): 

 
As políticas de educação são plurais porque nascem de uma 
realidade social e política que se rebela em atender desígnios únicos. 
Grupos sociais e políticos dos vários níveis de governo não se 
conformam com orientações verticais. [...] As políticas de educação 
são plurais porque fatos novos e recentes atestam o ímpeto e a 
pressão exercidos por novos sujeitos sociais, e nem podem ser 
formuladas à revelia de tais atores (p. 153). 
 

 Neste estudo, cujo enfoque é a análise detida de uma arena de participação 

social no controle da principal política pública de financiamento da Educação Básica 

– o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – num espaço 

geográfico delimitado – a Região Metropolitana de Campina Grande/PB – é possível 

notar, sob qualquer foco que se detenha a observação, a presença marcante e a 

influência inconteste desta pluralidade que é marca do mundo moderno. E mesmo 

adstritos a um território focal para a pesquisa, os resultados obtidos traduzem-se 
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como um microcosmo que ajuda a compreender uma conjuntura mais ampla, porém 

identicamente plural, de como o Brasil tem posto em prática essa estratégia de 

convocar os atores e os beneficiários da Educação Pública a contribuir com a gestão 

de seus recursos. 

 Neste sentido, sobre a importância e o dimensionamento da participação da 

sociedade nas políticas de estado, Carvalho (1998, p. 14) argumenta que 

 
participar da gestão dos interesses coletivos passa então a significar 
também participar do governo da sociedade, disputar espaço no Estado, 
nos espaços de definição das políticas públicas. Significa questionar o 
monopólio do Estado como gestor da coisa pública. Significa construir 
espaços públicos não estatais, afirmando a importância do controle social 
sobre o Estado, da gestão participativa, da cogestão, dos espaços de 
interface entre Estado e sociedade [...] Esse é o significado de participação 
social que se consolida no Brasil dos anos 1990. 

 

 Ao longo dos capítulos anteriores, foi possível discorrer sobre as 

circunstâncias de formulação dessa política de controle social, partindo de seus 

antecedentes até uma caracterização dos Conselhos do FUNDEB e de suas 

dinâmicas de funcionamento. Neste capítulo que encerra o estudo – mas nem de 

longe esgota as questões atinentes ao tema – a intenção é avançar sobre o que 

propõe o terceiro objetivo específico da pesquisa: identificar as técnicas utilizadas 

para a apreciação das prestações de contas, bem como dos impactos desta 

produção para os julgamentos técnicos realizados pelos órgãos de controle externo. 

 Em outras palavras, vamos nos debruçar sobre os resultados oferecidos pelos 

CACS à sociedade, retomando questionamentos importantes abertos pelos capítulos 

quinto e sexto, aprofundando sobre o tema da autovisão dos conselheiros e 

examinando sob qual prisma a arena é considerada pelos gestores municipais de 

educação e pelo Tribunal de Contas do Estado. Por fim, trataremos das perspectivas 

que se podem traçar para a atividade destes colegiados, inclusive com a 

proximidade do fim da vigência legal do Fundo ao qual se vinculam. 

 

7.1 CACS: SUA CONDIÇÃO DEPENDENTE DO PODER EXECUTIVO E OS 

REFLEXOS NA ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS 

 

 Vimos que o Conselho do FUNDEB é um colegiado, cuja função principal é 

proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a 

transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito de cada esfera – 
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municipal, estadual, distrital ou federal. A lei regulamenta que os trabalhos a cargo 

do CACS não são remunerados e deixa claro que o colegiado não integra a 

estrutura administrativa do Governo. Sua ação deve ser independente e, ao mesmo 

tempo, harmônica com os órgãos da Administração Pública local. 

 O § 10 do artigo 24, da Lei nº 11.494/2007 (Lei do FUNDEB) institui como um 

dever do Poder Executivo o oferecimento ao Conselho do necessário apoio material 

e logístico, disponibilizando, se necessário, local para reuniões, meio de transporte, 

materiais, equipamentos etc., de forma a assegurar a realização periódica das 

reuniões de trabalho, garantindo assim, condições para que o CACS desempenhe 

suas atividades e, efetivamente, exerça suas funções. Observar como estas 

questões estão postas é demanda importante para compreender os impactos da 

atuação do colegiado. 

 Em cinco dos seis municípios pesquisados – Alcantil, Barra de Santana, 

Boqueirão, Gado Bravo e Queimadas – pudemos observar que a independência 

preconizada pela lei se configura de fato numa relação de dependência. Os 

Conselhos do FUNDEB dependem quase que integralmente das Secretarias 

Municipais de Educação para o seu funcionamento. 

 O órgão gestor da educação é também o local das reuniões; os equipamentos 

necessários à preparação dos expedientes do CACS (computadores, impressoras, 

copiadoras etc.) são patrimônios da Secretaria utilizados eventualmente pelos 

Conselheiros. As reuniões são agendadas pelo Conselho, mas somente realizadas 

quando a gestão encaminha os documentos necessários à analise das contas – não 

há um calendário fixo para que o colegiado receba os balancetes e sistematize 

encontros em datas ou períodos específicos do mês. 

 A única exceção é Campina Grande, cujo espaço para reuniões do CACS é 

apartado da Secretaria – todos os Conselhos da Educação dividem a estrutura – e 

possui equipamentos próprios. O local é reabastecido de insumos de forma 

periódica ou atendendo a requerimento da secretária executiva, que é uma 

profissional posta à disposição destas arenas de controle social. Há uma previsão 

fixa para a realização das reuniões – primeira terça-feira de cada mês – e é a 

Secretaria que precisa organizar-se para enviar os documentos fiscais a tempo para 

análise dos conselheiros. 

 Nos municípios onde a sistemática é dependente das Secretarias Municipais 

de Educação, podemos concluir que não há um posicionamento efetivo do colegiado 
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para que se altere a citada condição. Acompanhando as reuniões, e mesmo nos 

momentos das visitas para preenchimento dos questionários a quatro mãos, é 

perceptível que a parcela dos membros que representa o governo – e, portanto, 

mais próximas da gestão – não cobra por esse calendário mais rígido. E os motivos 

são diversos, mas podemos delimitar dois preponderantes. 

 Primeiro, esses conselheiros acumulam a atividade com outras atribuições na 

gestão, e alegam que a sobrecarga de trabalho (muitos precisam atuar em mais de 

um município para ter uma renda considerada satisfatória) não os compele a cobrar 

mais assiduidade dos encontros. Segundo, em consequência da primeira motivação, 

temos que a atividade no CACS não é posta em patamar de igualdade de prioridade 

com o trabalho para o qual esses profissionais se vinculam (contrato de trabalho). 

Por não ser remunerada, a atuação como conselheiro é costumeiramente associada 

a uma prestação de um favor, a uma doação pessoal daquele conselheiro ao 

município em que trabalha ou mesmo ao gestor da vez. 

 Para a parcela de conselheiros que representa a comunidade dos usuários do 

Sistema de Ensino, a distância do contato direto com a gestão é o principal fator da 

não cobrança por reuniões mais assíduas. Essas pessoas, na maioria das vezes, 

estão mais envolvidas com a escola específica em que estudam ou em que mantem 

seus filhos – e, destarte, mais vinculados aos conselhos escolares – do que à gestão 

da educação como um todo. Não por acaso, como vimos, parcela significativa dos 

membros do CACS emergem dos conselhos das escolas. 

 Por fim, em virtude de uma questão de comodidade, as Secretarias 

Municipais de Educação também não obstam essa relação de dependência. 

Contando com equipes profissionais cada vez mais reduzidas em virtude dos 

contingenciamentos financeiros que sofrem e, simultaneamente, assumindo, de 

forma gradual, a gerência sobre um número maior de políticas e programas de ação, 

as Secretarias do mesmo modo enfrentam dificuldades operacionais para 

disponibilizar a contento a matéria-prima para o exercício do controle social sobre 

sua atividade. Ademais – e esclareça-se que não pudemos inferir com exatidão se 

este é o caso nos municípios pesquisados – há ainda a conveniência de manter nas 

sombras eventuais desvios e mau uso dos orçamentos relativos à Educação. 

 Outro foco de observação importante para o entendimento das decorrências 

da atividade do Conselho do FUNDEB é ficar atento à forma de eleição/seleção de 

seus membros. Cumprido o primeiro e mais básico rito que é a aprovação da lei de 
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criação do CACS, os representantes eleitos deverão ser indicados pelos segmentos 

que representam ao Chefe do Poder Executivo que, por meio de ato específico, os 

designará para o exercício de suas funções, como estabelece o § 4º, do art. 24, da 

Lei nº 11.494/2007 (Lei do FUNDEB). 

 Dos 10 (dez) componentes mínimos de um Conselho do FUNDEB na esfera 

municipal, teoricamente apenas dois estão sujeitos à indicação direta: os 

representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 01 (um) sendo 

da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. Para os 

demais membros a lei subentende uma eleição entre os pares. Ou seja, cada uma 

das categorias – a saber: 01 (um) representante dos professores da educação 

básica pública; 01 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 01 

(um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas 

públicas; 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 

02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais 

indicado pela entidade de estudantes secundaristas – deveria reunir-se em 

assembleia para selecionar seus representantes titulares e suplentes. Como visto, a 

promoção desse momento bienal com os segmentos para a eleição dos 

conselheiros não tem sido a praxe em nenhum dos municípios pesquisados. 

 Como regra, a escolha da representação dos professores ocorreu sob duas 

vertentes: ou por indicação do órgão sindical da categoria, sem comprovada reunião 

colegiada para decisão, ou mesmo por escolha direta – e não questionada – dos 

próprios gestores municipais da educação. Pode-se observar que os representantes 

do magistério estão entre os mais atuantes conselheiros nos CACS visitados. E a 

sua participação é notadamente mais vigorosa quando erigidos ao posto pelo seu 

sindicato profissional. Nos municípios em que são escolhas do gestor, nitidamente 

temos profissionais mais propensos ao não questionamento das prestações de 

contas e mesmo a uma participação apática nas discussões mais relevantes. 

 Um aspecto merece registro quanto às escolhas dos professores para o 

CACS: o silêncio dos profissionais sindicalizados quanto à indicação efetivada 

apenas pela diretoria do órgão, sem consulta ao conjunto dos filiados – como se 

este poder estivesse tacitamente delegado aos ocupantes desta linha de frente da 

representação da categoria – e o mesmo silêncio dos professores dos municípios 

sem sindicatos organizados para a escolha direta do membro do Conselho pelo 

gestor da educação, permitindo uma representação, de fato, carente de 
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representatividade. 

 Situação semelhante a dos professores ocorre com a escolha dos 

representantes dos diretores das escolas de educação básica. Entre os municípios 

pesquisados, somente em Campina Grande há lei municipal que rege processo de 

eleição para os gestores das escolas. Em todos os demais, a direção escolar 

compõe a estrutura de cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração pelo 

Chefe do Poder Executivo. 

 Entre os municípios com gestores comissionados, apenas os planos de 

cargos e carreira de Barra de Santana e de Queimadas vedam a assunção de 

servidores não vinculados ao quadro efetivo do magistério ou de profissionais não-

licenciados ao cargo de gestor escolar. Em Alcantil, Boqueirão e Gado Bravo não há 

dispositivos expressos que impeçam a escolha de profissionais de qualquer 

natureza, ou mesmo sem formação mínima, para os cargos de gestão nas escolas. 

 Nos casos de diretores nomeados pelo Prefeito Municipal, mesmo quando 

reunidos para elegerem entre si o conselheiro do FUNDEB, teremos a inclusão de 

um novo membro com vínculo teoricamente mais próximo da gestão que 

efetivamente atrelado aos anseios dos profissionais do Sistema de Ensino. 

 É também curioso observarmos que, quando do levantamento sobre a 

predominância dos ocupantes da presidência do Conselho do FUNDEB, tivemos os 

diretores liderando com 47,4% das presidências na Região Metropolitana de 

Campina Grande/PB. Sendo amplo o quantitativo de municípios com diretores 

comissionados, podemos concluir que o exercício do comando dos CACS é 

predominantemente exercido por representantes conectados ao governo em 

detrimento aos representantes mais diretos da comunidade escolar. 

 Quanto aos representantes dos servidores do corpo técnico-administrativo 

das escolas de educação básica, mais uma vez apenas Campina Grande os 

nomeou a partir de indicação do sindicato da categoria, que neste caso é mais 

amplo e abrange outros grupos profissionais além dos professores. A regra aqui 

novamente foi a indicação pelo Prefeito ou Secretário Municipal de Educação. Cabe 

a observação que Alcantil, Barra de Santana e Queimadas conduziram ao posto 

Secretários Escolares de suas unidades de ensino – servidores que atuam no 

suporte da gestão escolar e conhecem a fundo a sistemática de funcionamento das 

escolas – o que conduz ao CACS profissionais ligados à administração escolar e, de 

certa forma, minimiza os efeitos da não comprovação do referendo dos demais 
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servidores técnico-administrativos. 

 Por fim, temos as indicações dos dois representantes de pais de alunos e dos 

dois estudantes da educação básica: este é visivelmente o espaço em que os 

municípios têm mais dificuldade em comprovar a mobilização social para a eleição 

dos membros do CACS. Os pais e os estudantes são, na prática, os maiores 

representantes da comunidade escolar no colegiado. Mas foi aqui que todos os 

municípios queixaram-se do pouco interesse na participação o que, como vimos, os 

leva a se utilizarem de artifícios para suprir a falta de motivação dos verdadeiros 

legitimados a participar. 

 Pais, na maioria das vezes, são eleitos entre aqueles que já compõem os 

conselhos escolares – dando-lhes dupla jornada no controle social – ou indicados 

por clubes de mães e outras formas de associação comunitária. Eis aqui um grande 

“gargalo” para as redes municipais que atendem prioritariamente o ensino 

fundamental, com perspectiva de conclusão aos 14 anos de idade: encontrar alunos 

juridicamente capazes para composição do Conselho do FUNDEB. 

Predominantemente, ou são estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

pela faixa etária condizente, ou jovens com direito a voz, mas sem direito a voto, nas 

decisões do colegiado. 

 Uma das mais inquietantes questões emergidas como resultado deste 

trabalho de pesquisa é a cogente necessidade de uma ação mais contundente sobre 

a participação da comunidade nestes fóruns de acompanhamento das políticas 

públicas. Urge conscientizar e convencer a sociedade de que postos que requerem 

sua participação e intervenção estão abertos e que ela deve buscar estes canais de 

inclusão para efetivamente participar do norteamento do conjunto das políticas 

públicas vigentes no país. É um conceito no qual estamos visivelmente evoluindo, 

mas há muito que avançar na conscientização de que a participação política não 

pode ficar adstrita às eleições bienais. 

 Esse fomento mais amplo à participação será essencial se não quisermos 

permanecer com a ideia – persistente e imperiosa – de que, mesmo instalados e 

atuantes, conselhos como o do FUNDEB selecionam seus membros por meios 

pouco-democráticos e apenas “cumprem tabela” em resposta a mandamentos 

legais, quando deveriam contribuir mais significativamente com as políticas públicas 

as quais se vinculam. 

 Quando enfocamos a questão da legitimidade das eleições para 
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representantes dos Conselhos do FUNDEB, é importante destacar que as 

atribuições destes colegiados somam-se ao trabalho das tradicionais instâncias de 

controle e fiscalização da gestão pública. Essa abertura legal para o 

acompanhamento, configurando-o não como uma instância de controle, mas como 

uma representação social coloca os conselhos do FUNDEB – e também outros 

congêneres – numa condição sui generis: exercer controle sobre política pública 

sem o encaixar como um órgão de controle interno nem externo da Administração 

Pública no seu território. 

 Quem afasta o CACS da personalidade jurídica de ente de controle interno ou 

externo é o próprio Ministério da Educação. Em manual elaborado como forma de 

subsidiar os Ministérios Públicos Federal e Estadual na vigilância sobre os recursos 

do FUNDEB, o MEC assevera que o Conselho: 

 
não se constitui numa nova instância de controle, mas sim de 
representação social, não devendo, por conseguinte, ser confundido 
com o controle interno, executado pelo próprio Poder Executivo 
(quando este dispõe de unidade administrativa com essa atribuição), 
nem com o controle externo executado pelo Tribunal de Contas na 
qualidade de órgão auxiliar do poder legislativo, a quem compete à 
apreciação das contas do Poder Executivo (BRASIL, 2008, p. 21). 
 

 Dito isto, revela-se deveras complexa a caracterização jurídica do colegiado: 

não pode ser considerado um órgão da Administração Pública Direta, mas precisa 

funcionar de forma harmônica com esta, mantendo com ela uma relação de 

independência; seus componentes não podem ser remunerados nem pode haver 

dotação orçamentária específica para o fomento de sua atividade; não se personifica 

como instância de controle interno nem de controle externo; a ausência de seu 

parecer sobre a prestação de contas do FUNDEB sujeita o ente federado a 

bloqueios e suspensão dos recursos do Fundo e à rejeição das contas pelos 

Tribunais de Contas dos Estados. Podemos concluir, então, que a lei que instituiu o 

Conselho do FUNDEB adjudicou-lhe atribuições amplas, mas conferiu-lhe frágil 

personalidade jurídica, como que hesitando conferir aos posicionamentos do órgão o 

poder de mando de outros espaços de controle da Administração. 

 

 

 

 



182 

7.2 INTERFERÊNCIAS  INTERNAS,  EXTERNAS  E  A  FORMAÇÃO  DOS 

CONSELHEIROS 

 

 Outro importante viés a ser observado quando debatemos as questões 

relacionadas ao Conselho do FUNDEB é a existência de interferências de ordem 

política (pela atuação dos gestores, seus partidários e adversários nos bastidores do 

colegiado) e de classe (quando se aponta que há por parte da representação do 

magistério – incluindo professores e gestores escolares – uma condução do CACS 

para predominância exagerada na observação do cumprimento dos percentuais 

voltados ao pagamento dos salários destes profissionais em detrimento de outras 

questões relevantes, como a eficiência dos gastos). 

 No âmbito da pesquisa empreendida, foi possível observar que ambas as 

colocações são válidas, mas que, ao contrário do que se possa imaginar num 

primeiro momento, elas mais contribuem para a efervescência da atuação do CACS 

do que para sua existência meramente cartorial. Parece ser óbvia que é sempre 

danoso para o ente federado quando a interferência política consegue atingir um 

nível em que todo o colegiado simplesmente age como uma arena de validação da 

gestão dos recursos do FUNDEB, sem a observância mínima do cumprimento das 

responsabilidades incumbidas ao Conselho. 

 Ocorre que em municípios como Queimadas, por exemplo, no qual foi mais 

notável a presença das duas formas de interferência, estas contribuem para manter 

o colegiado vigilante e extremamente atento ao seu mister. Há discussões que 

enveredam pela seara político-partidária em que aliados e adversários do gestor da 

vez cobram posicionamentos que reverberam num estado de constante atenção 

para com os gastos da educação. Por sua vez, a firmeza da postura da 

representação dos professores garante que o Poder Executivo não poderá ignorar a 

política do piso salarial nacional da categoria, uma bandeira de luta consolidada pela 

Lei Federal nº. 11.738/2008 (Lei do Piso) que veio para regulamentar um dispositivo 

também afiançado pela Lei Federal nº 11.494/2007 (Lei do FUNDEB). 

 Em Campina Grande, a força do órgão sindical denominado SINTAB na 

indicação de representações – professores, diretores e servidores técnico-

administrativos – impõe ao CACS o que o pesquisador chamou de “instabilidade 

salutar”. Há sempre uma inquietação nas reuniões, querendo-se conhecer a fundo 

demandas, como: a folha de pessoal, a correção do cumprimento dos planos de 
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carreira e o comprometimento orçamentário com as despesas com servidores. 

Entendemos que a interferência das categorias representadas na arena evita um 

possível “estado de letargia” no CACS e tira os gestores de uma situação de 

comodidade no momento da execução dos gastos e na clareza das prestações de 

contas a sociedade. 

 Nos últimos dez anos, Campina Grande passou a experimentar uma 

alternância no poder que não vivenciava havia quase três décadas. Os últimos três 

pleitos municipais foram deveras acirrados e esperava-se que este quadro 

mostrasse reflexos no Conselho do FUNDEB. Contrariando a expectativa do 

pesquisador em virtude da evidência citada, vimos na cidade um espaço em que 

ficam bem evidenciadas as representações de governo e sociedade, mas com um 

debate que não se apega às questões político-partidárias e uma arena 

majoritariamente focada em cobrar gasto eficiente dos recursos da educação. 

 Sabemos que cada conselheiro trará ao Conselho seu histórico de vida e 

profissional. Junto a ele, seguirão suas tendências políticas, ideológicas, filosóficas e 

mesmo religiosas. Não há como apartá-las totalmente dos cidadãos que compõem 

um Conselho. 

 Mas há como transformar essa pluralidade – como, aliás, destacamos no 

início deste capítulo – numa aliada da atividade do controle social. A observação das 

práticas nos evidenciou esta assertiva. Os conselhos que, na “fotografia” desta 

pesquisa, pareceram mais apáticos e cartoriais foram justamente os que 

apresentavam ausência de conflito; daquele conflito saudável que impulsiona à 

curiosidade e à atividade efetiva e dinâmica que se espera do conselheiro, gerando 

na gestão a “instabilidade salutar” que, por sua vez, a impulsiona a gastar melhor e 

de forma legal as verbas da educação. 

 Outro entre os aspectos eleitos pela pesquisa para a caracterização dos 

Conselhos do FUNDEB foi o grau de participação da formação inicial e continuada 

dos conselheiros para os resultados pretendidos pela política. A inexistência de uma 

sistemática de formações na universalidade do campo pesquisado foi um dado 

preocupante que se somou aos resultados da investigação. 

 Nos últimos anos, principalmente no campo das políticas educacionais, a 

necessidade de estar constantemente formando e atualizando os atores do processo 

ganhou força de cláusula pétrea. Investir na formação inicial e continuada dos 

partícipes mostra-se como condição fundamental para o sucesso de uma política. 
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Incorporou-se essa necessidade aos setores profissionais da educação, mas 

também às demais estruturas ligadas à organização da Educação no país – 

principalmente os Conselhos de Educação, do FUNDEB, da Merenda Escolar e os 

próprios Conselhos Escolares – o que exigiu o desenvolvimento de políticas 

nacionais ou regionais em resposta a problemas característicos de nosso sistema 

educacional. Assevera Géglio (2006, p. 23): 

 
Nos últimos anos do século XX, tornou-se forte, nos mais variados 
setores profissionais e nos setores universitários, especialmente em 
países desenvolvidos, a questão da imperiosidade de formação 
continuada como um requisito para o trabalho, a ideia da atualização 
constante, em função das mudanças nos conhecimentos e nas 
tecnologias e das mudanças no mundo do trabalho e das relações 
entre Sociedade e Estado. Ou seja, a educação continuada foi 
colocada como aprofundamento e avanço nas formações dos 
profissionais. 
 

 O caminho da constante formação é um vetor para o sucesso de qualquer 

política pública, mas na contramão deste consenso, nenhum dos municípios 

encampados pela pesquisa constituiu uma ação de formação de conselheiros dentro 

de sua plataforma de trabalho e, para os detentores dos mandatos vigentes, também 

não ocorreu a vinculação à formação disponibilizada pelo MEC através de seu portal 

na internet já anteriormente citada. 

 A observação dos Conselhos em ação nos permitiu aferir algumas 

consequências desta ausência de preparo para a atividade do CACS, tais como: 

dificuldade na leitura e compreensão dos documentos contábeis disponibilizados 

para análise, gerando a necessidade de apresentação dos dados por parte da 

Secretaria de Finanças (ou do setor financeiro da Secretaria de Educação); 

discrepância entre os membros no entendimento da atividade própria de 

conselheiro; representantes da comunidade escolar (principalmente de pais e de 

estudantes) alheios aos parâmetros mínimos de avaliação das prestações de 

contas; enfoque do colegiado no mais das vezes limitado à verificação do 

cumprimento dos percentuais de 60% e 40% dos recursos do Fundo; e uma 

tendência à aprovação sistemática das contas das gestões sem o devido apuro na 

análise da correção e da qualidade dos gastos. 

 A formação inicial e continuada é, num primeiro momento, o caminho único 

para que o colegiado se liberte dos vícios e das amarras da apreciação rasa das 

prestações de contas do FUNDEB. Somente fortalecendo o nível de conhecimento 
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dos cidadãos que compõem as arenas é que, de fato, o controle social poderá 

ganhar força e se estabelecer como um guardião do bom uso das verbas da 

Educação. 

 A iniciativa de fortalecimento dos predicados técnicos dos membros do CACS 

somente beneficia aquela gestão verdadeiramente interessada em gerir com 

qualidade os recursos em suas mãos. Diferentemente do que formula o senso 

comum, formando-se um Conselho forte, haverá um parceiro da gestão naquele 

ente federado, inclusive quando esta gestão for confrontada com anseios dos 

profissionais e da comunidade e com outras questões delicadas que não couberem 

dentro do orçamento disponível. Será o próprio controle social, atuando como 

parceiro da gestão, sabendo como conduzir tais processos, enfim, fazendo o seu 

papel de aconselhamento. 

 Sobre esse papel de aconselhar, é muito válido o ensinamento de Cury (2006, 

p. 47): 

 
Conselho vem do latim Consilium. Por sua vez, consilium provém do 
verbo consulo/consulere, significando tanto ouvir alguém quanto 
submeter algo a uma deliberação de alguém, após uma ponderação 
refletida, prudente e de bom senso. Trata-se, pois, de um verbo cujos 
significados postulam a via de mão dupla: ouvir e ser ouvido. 
Obviamente a recíproca audição se compõe com o ver e ser visto e, 
assim sendo, quando um Conselho participa dos destinos de uma 
sociedade ou de partes destes, o próprio verbo consulere já contém 
um princípio de publicidade. 
 

 Mais um fator que a pesquisa se deteve quando empreendeu as visitas aos 

municípios para acompanhar as reuniões dos Conselhos do FUNDEB foi a dinâmica 

para apresentação dos dados financeiros ao colegiado. A ideia era perceber se 

havia uma leitura livre da documentação recebida, ou se a predominância seria de 

uma leitura orientada dos dados, que pudesse mascarar uma intencionalidade de 

dirigir a interpretação das informações. 

 Tal observação somente não foi possível em Gado Bravo, onde só foi 

facultada a presença na reunião de posse da nova formação do CACS.  Nos demais 

cinco municípios foi possível acompanhar reuniões ordinárias com análise de 

prestações de contas do FUNDEB, sejam análises parciais – Alcantil, Barra de 

Santana, Boqueirão e Queimadas – ou anuais, como foi o caso da Campina Grande. 

 Considerando que em todas as edilidades houve uma entrega prévia dos 

balancetes, podemos ponderar que foi facultada aos conselheiros a oportunidade de 
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uma leitura prévia da documentação. No momento das reuniões, houve sim um 

direcionamento da leitura, mas em linhas gerais ele foi mais com intuito didático – 

visando nortear uma sequência lógica para apreciação dos dados – que 

propriamente pensado para corroborar para um entendimento pretendido pela 

gestão da educação municipal. 

 A condução dessa leitura orientada variou de município para município, entre 

o presidente do Conselho e um emissário da Secretaria de Educação ou de 

Finanças. No primeiro modelo, destacou-se o CACS da cidade de Queimadas, no 

qual o presidente conduziu a ordem dos trabalhos responsabilizando-se 

simultaneamente pela apresentação das informações e pelo controle das falas e 

votações pertinentes. No segundo modelo, seguramente, Campina Grande é o 

principal expoente. Ficou nítido que a leitura geral dos balancetes é habitualmente 

conduzida por um profissional que atua no setor financeiro da Secretaria. Os 

conselheiros mostraram-se habituados à dinâmica, aguardando a pontuação de 

cada dado para apresentar suas dúvidas e posicionamentos. À presidência coube 

cuidar das questões de ordem e da delimitação do tempo das contestações, visando 

a não perda do foco ou a prolongada discussão que prejudicasse o conjunto da 

reunião. 

 Decerto cabe ressaltar que, havendo conselheiros bem preparados e 

conscientes de seu papel na arena, não será a condução da apresentação dos 

dados financeiros que impedirá a percepção de eventuais malversações dos 

recursos. Em todos os Conselhos visitados, os conselheiros mais ativos contestaram 

dados, requisitaram informações complementares, tiraram dúvidas sobre legalidade 

de despesas e, em alguns casos, chegaram mesmo a suspender a análise até o 

recebimento dos elementos que consideravam imprescindíveis à formação de seu 

entendimento. 

 O que diferiu, de forma mais significativa, os Conselhos foram os formatos 

dos balancetes apresentados ao CACS. Acessando os documentos com a 

permissão dos conselheiros, foi perceptível que cada um dos municípios em que foi 

possível acompanhar reuniões ordinárias lança os dados ao colegiado em formas 

diversas. 

 Há casos de planilhas elaboradas especificamente para o atendimento do 

Conselho do FUNDEB e que, por isso, tornam-se leituras mais simplificadas. Há 

também as municipalidades que reproduzem os anexos-padrão do Sistema 



187 

SAGRES do TCE, mas apoiados em outras orientações e documentos que buscam 

facilitar a compreensão dos dados. E há ainda os que encaminham apenas os 

anexos-padrão, que possuem todos os dados exigíveis, mas cuja leitura não é 

plenamente compreensível por qualquer pessoa que com eles tenha contato. 

Nesses casos, há sempre um suporte nas reuniões para destrinchar os números. 

 Não houve casos em que o balancete já se fizesse acompanhar pelas cópias 

documentos de detalhamento das despesas, tais como: notas de empenhos, notas 

fiscais, recibos, comprovantes de quitação e notas de liquidação, conforme o caso. A 

praxe é que, em caso de dúvidas no histórico do empenhamento contido nos 

anexos-padrão, requere-se a completude da comprovação da despesa. Ou seja, 

majoritariamente os balancetes são documentos curtos e apresentam dados de 

forma simplificada. 

 Outra informação que o CACS recebe de forma genérica, apenas pelos totais 

empenhados e pagos, é a folha de pagamento de pessoal. Há uma grita geral pelo 

detalhamento nominal da informação, pois os Conselheiros sentem-se na obrigação 

de conhecer os servidores da pasta e evitar a inclusão de profissionais de outras 

áreas em despesa com recursos do FUNDEB. Tal informação é negligenciada de 

forma unânime nos municípios pesquisados. 

 É compreensível que cada município se utilize de uma forma diversa para 

apresentar suas prestações de contas, afinal, são muitos os sistemas à disposição 

no mercado que adaptam sua exportação de dados para acolhimento pelo sistema 

do TCE. A eiva somente passa a existir quando a informação não é repassada ou é 

disponibilizada de forma incompleta, obstruindo o trabalho do Conselho. 

 Entre as evidências registradas pela pesquisa, fica a repreensão aos gestores 

que não se adaptaram aos princípios da transparência no que tange às informações 

da folha de pessoal. Os CACS deixam claro que não querem a violação do sigilo dos 

holerites, solicitam apenas a relação nominal e funcional (identificando os cargos de 

cada servidor) separada para cada rubrica orçamentária da folha de pessoal. Com 

isso, poderão verificar se o Fundo, de fato, quita apenas os vencimentos de quem 

deve quitar, na conformidade da lei. 
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7.3 OS PARECERES DO CACS: A APROVAÇÃO SISTEMÁTICA DAS CONTAS DO 

FUNDEB E A DIVERGÊNCIA COM OUTROS INDICADORES DOS SISTEMAS 

DE ENSINO 

 

 Em linhas gerais, a observação realizada nas reuniões dos Conselhos do 

FUNDEB detectou o que podemos chamar de aprovação sistemática das prestações 

de contas do Fundo. De forma predominante, as arenas se constituem num rico 

espaço para debates sobre os usos dos recursos da educação pública, mas tais 

debates convergem para uma unanimidade de pareceres favoráveis, que, no 

máximo, apontam ressalvas à aprovação. 

 A partir desta assertiva podemos encaminhar o raciocínio para duas 

vertentes: primeira, os municípios realmente cumprem, majoritariamente, com a 

legalidade na execução orçamentária do Fundo e o Conselho referenda as 

prestações de acordo com as possibilidades que tem e, portanto, eventuais 

resultados abaixo do esperado apresentados pelos sistemas de ensino em análise 

estão mais afeitos à qualidade do gasto – variável de julgamento mais complexo 

pela arena; segunda, os municípios cumprem apenas parcialmente a legislação 

vigente, mas falta aos Conselhos subsídios técnicos e respaldo político e/ou social 

para imputar-lhes uma reprovação de contas. 

 Numa pesquisa que não juramentou a realizar uma segunda análise dos 

pareceres emitidos pelos Conselhos do FUNDEB, mas apenas a conhecer do 

percurso até a sua emissão, é impossível negar que esta é uma inquietação que 

persiste. Não se demarcou aqui um compromisso de emitir juízo de valor sobre a 

correção dos pareceres – até porque tal ação demandaria o acompanhamento de 

pelo menos um exercício financeiro integral para a tomada e análise dos dados – 

mas não seria honesto com o leitor não pontuar esta questão e suas variáveis, 

abrindo-se-lhe a possibilidade de buscar outros estudos complementares ou mesmo 

para fomentar uma iniciativa vindoura de apreciação nestes termos. 

 A aprovação dos gastos do FUNDEB pode ser entendida como contrastante 

com os resultados apurados pelo próprio Tribunal de Contas do Estado numa 

pesquisa intitulada “Indicadores de Desempenho dos Gastos Públicos na Paraíba – 

Educação – IGDPB-E”, que reuniu uma série de importantes elementos apurados 

pelas auditorias de contas públicas entre os anos de 2007 e 2014, associados a 

achados também do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
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Teixeira – INEP e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A citada 

pesquisa foi publicada no último mês de dezembro de 2015 em versão impressa 

(PARAÍBA, 2015) e disponibilizada para a sociedade por meio do módulo IGDPB-

Web (disponível em: http://idgpb.tce.pb.gov.br/) com intuito de ampliar o 

accountability (controle social) e subsidiar a gestão dos municípios. 

 Para estabelecer um parâmetro situacional da educação nos municípios, o 

TCE baseou-se em 13 indicadores, descritos na tabela que se segue: 

 

Tabela 09 – Indicadores Presentes no IDGPB-E – Rede Municipal de Ensino 

 

Indicadores Fonte Ano Frequência 

1. Despesa corrente na função educação por 

aluno 

TCE, CE, 

IGP-DI 
2014 Anual 

2. Taxa de aprovação escolar no ensino 

fundamental 
ED 2014 Anual 

3. Taxa de abandono escolar no ensino 

fundamental 
ED 2014 Anual 

4. Índice de precariedade da infraestrutura 

escolar 
CE 2014 Anual 

5. Taxa de professores docentes temporários CE 2014 Anual 

6. Percentual de professores com ensino 

superior 
CE 2014 Anual 

7. Razão de alunos por docente CE 2014 Anual 

8. Participação da despesa com pessoal e 

encargos sociais nos gastos da função 

educação 

TCE 2014 Anual 

9. Índice de eficiência da educação básica TCE, CE, PB 2013 Bienal 

10. Taxa de analfabetismo CD 2010 Decenal 

11. Taxa de atendimento escolar CD 2010 Decenal 

12. IDEB – 5º ano do ensino fundamental PB 2013 Bienal 

13. IDEB – 9º ano do ensino fundamental PB 2013 Bienal 

Legenda: CE = Censo da Educação Básica; ED = Educacenso; PB = Prova Brasil; CD = Censo 
Demográfico; TCE = Tribunal de Contas do Estado; e IGD-DI = Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas. 
Fonte: IGDPB Educação (PARAÍBA, 2015) (adaptação do autor). 

 

 Para cada um dos indicadores, é possível verificar o status de cada um dos 

223 (duzentos e vinte e três) municípios paraibanos, estabelecendo-se parâmetros 

comparativos regionais (micro, meso e macro regiões geográficas do Estado) ou em 

ordem crescente ou decrescente dos índices alcançados por cada um deles. 

Interessou-nos investigar o posicionamento de cada um dos municípios visitados, 

apontando aqueles com maiores e menores índices para cada indicador, dentro do 
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universo pesquisado. Vejamos: 

 

Tabela 10 – Indicadores de Desempenho da Educação dos Municípios Enfocados na 
Pesquisa IGDPB-E 

 

Indicadores Alcantil 
Barra de 

Santana 
Boqueirão 

Campina 

Grande 

Gado 

Bravo 
Queimadas 

Taxa de atendimento 

escolar (2010) 
87,02% 91,30% 90,93% 94,52% 91,28% 93,09% 

Taxa de analfabetismo 

(2010) 
32,01% 34,06% 24,22% 11,79% 34,62% 22,17% 

Despesa da educação por 

aluno (2014; em R$ 1,00) 
4.127,11 4.026,22 3.626,98 4.377,63 3.226,87 3.348,71 

Participação da despesa 

com pessoal e encargos 

sociais na função 

educação (2014) 

67,02% 83,34% 80,53% 89,34% 68,73% 76,43% 

Razão de alunos por 

docente (2014) 
16,50 14,02 16,11 20,15 18,09 17,77 

Percentual de docentes 

com formação superior 

(2014) 

78,33% 93,22% 69,83% 83,94% 70,21% 57,63% 

Percentual de docentes 

temporários (2014) 
11,67% 11,86% 30,17% 28,12% 23,40% 65,27% 

Taxa de aprovação total 

do ensino fundamental 

(2014) 

87,10% 79,90% 79,10% 85,10% 82,00% 85,60% 

Taxa de abandono total do 

ensino fundamental (2014) 
1,70% 3,80% 6,90% 3,70% 2,80% 4,60% 

IDEB – 5º ano do ensino 

fundamental (2013) 
3,80 4,10 3,90 4,20 3,90 4,20 

IDEB – 9º ano do ensino 

fundamental (2013) 
4,50 2,80 2,90 3,40 3,40 3,40 

Índice de precariedade da 

infraestrutura escolar 

(2014) 

30,07% 44,42% 41,60% 23,87% 46,10% 43,81% 

Índice de eficiência da 

educação básica (2013) 
0,69 0,66 0,71 0,86 0,67 0,84 

Sendo: índices grafados em azul os mais bem classificados e em vermelho os mais mal classificados 
Fonte: IGDPB Educação (PARAÍBA, 2015) (adaptação do autor). 

 

 Entre os indicadores que mais chamam a atenção no estudo, destacamos 

aquele chamado “índice de precariedade da infraestrutura escolar”, que congrega a 

observação de 17 (dezessete) subitens que podemos considerar essenciais ao bom 

funcionamento de uma unidade escolar, ou seja, o citado índice refere-se à taxa 

média das variáveis que sinalizam a existência de problemas de infraestrutura das 
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escolas no município, cujo elenco consideramos deveras relevante. Ele é constituído 

pelas seguintes variáveis acerca do funcionamento das unidades escolares: 

 
1) se funciona em prédio compartilhado, 2) se tem localização 
precária, 3) se não dispõe de água filtrada para uso dos alunos, 4) se 
não tem abastecimento d'água, 5) se não possui esgoto, 6) se não 
tem energia, 7) se não tem coleta de lixo, 8) se não existe sala para 
diretor, 9) se não dispõe de sala para professores, 10) se não possui 
laboratório de informática, 11) se indispõe de laboratório de ciências, 
12) se não apresenta biblioteca e nem sala de leitura, 13) se não 
existe cozinha, 14) se não possui internet, 15) se não oferece 
merenda, 16) se não existe sanitário dentro das instalações e 17) se 
não tem quadra de esportes. Caso o indicador seja igual a 100%, 
então todas as escolas da rede de ensino desse município 
apresentam todos os problemas de infraestrutura acima listados. 
Caso o indicador seja igual a 0%, então todas as escolas da rede 
desse município não sofrem de problemas graves de infraestrutura 
(PARAÍBA, 2015, p. 05). 
 

 Diante dos resultados do IGDPB-E, podemos realizar algumas ponderações a 

respeito do universo de nossa pesquisa. Justamente os dois extremos populacionais 

visitados – Alcantil e Campina Grande – possuem o maior número de melhores 

colocações nos indicadores considerados. Observe: 

 Campina Grande é a cidade que apresenta os melhores índices em 07 (sete) 

dos 13 (treze) indicadores avaliados. Possui maior taxa de atendimento escolar 

(94,52%), a menor taxa de analfabetismo (11,79%), o maior razão de alunos por 

docente (20,15) – o que aponta para uma distribuição equânime de matrículas 

por escola – e o maior IDEB entre os alunos do 5º ano do ensino fundamental 

(nota 4,20). No que tange aos indicadores com viés mais afeito ao caráter 

financeiro, é do mesmo modo a cidade que apresenta a maior despesa da 

educação por aluno (R$ 4.377,63) e a que possui o menor índice de 

precariedade da infraestrutura escolar (23,87%). Tudo isso a coloca também com 

o melhor índice de eficiência da educação básica (0,86) não só da região 

pesquisada, mas de todo o Estado da Paraíba. Mas Campina, por fim, lidera um 

indicador negativo: a participação da despesa com pessoal e encargos sociais na 

função educação totaliza 89,34%. Para o TCE, tal índice reduz o seu poder de 

investimento na rede de ensino e limita ações de capital, deveras importantes 

numa cidade que conta com mais de uma centena de prédios escolares. 

 Alcantil destaca-se positivamente em 05 (cinco) dos indicadores avaliados no 

IGDPB-E. Trata-se do município com o menor percentual de docentes 
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temporários (11,67%), o que revela uma predominância de funcionários de 

carreira na Educação. É o detentor da maior nota no IDEB para o 9º ano do 

ensino fundamental (4,50), da menor taxa de abandono total (apenas 1,70%) e 

da maior taxa de aprovação entre alunos da mesma modalidade de ensino 

(87,10%). Por fim, tem a seu favor menor índice de comprometimento na função 

educação de despesas com pessoal e encargos sociais (67,02%), o que, 

teoricamente, lhe permite um maior potencial de recursos para investimentos. 

Infelizmente, é preciso registrar que essa “folga de caixa” para investimentos não 

se pode visualizar na prática quando da visita ao município – ele é o detentor da 

Secretaria de Educação menos infraestruturada (física e tecnologicamente) entre 

os seis (06) entes federados pesquisados, e consequentemente a que 

disponibiliza mais precariamente os insumos para o funcionamento do CACS. 

Apesar disso, tem o segundo menor índice de precariedade da infraestrutura 

escolar (30,07%), um dado muito positivo diante de outros quatro municípios, 

todos com índices superiores a 40%. Por fim, Alcantil detém a menor taxa de 

atendimento escolar dos entes enfocados (87,02%), um índice que urge ser 

melhorado em tempos que tratamos da universalização da oferta educacional. 

 Barra de Santana lidera o 13º indicador com larga folga sobre os demais: é o 

município com o maior percentual de docentes com formação superior, com um 

índice de 93,22%. Para que se tenha uma ideia, o detentor do segundo melhor 

indicador é Campina Grande, com 83,94%. Para um município com população 

inferior a dez mil habitantes, é um índice respeitado, configurando-se como o 

terceiro melhor de todo o Estado da Paraíba. Com tal índice, prova-se a 

qualidade do quadro do magistério a serviço da população barrasantanense. 

Entretanto, pesam contra a cidade três piores indicadores preocupantes: o menor 

IDEB para o 9º ano do ensino fundamental no universo pesquisado (nota 2,80) – 

um contraste com uma nota entre as maiores quando analisados os alunos do 5º 

ano (nota 4,10) –, a menor razão de alunos por docente (14,02) – o que configura 

a urgente necessidade de um reordenamento na distribuição de matrículas – e é 

seu também o pior índice de eficiência da educação básica (0,66). O CACS 

marcado na observação por melhor diagnosticar a realidade da Educação 

Municipal, mas que também é o que menos cobra retornos da gestão, precisa 

apoiar o Poder Executivo para efetuar uma mudança significativa no quadro 

atual. 
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 Boqueirão não lidera positivamente nenhum dos indicadores no universo 

pesquisado, sendo detentor de 11 (onze) itens em posição mediana. Esse 

quadro “morno” dos dados é confirmado pela observação in loco daquele sistema 

de ensino. Sua maior preocupação está associada a problemas mais afeitos a 

qualidade do ensino que a questões de ordem financeira: o município é líder da 

mais alta taxa de abandono total (6,90%) e da menor taxa de aprovação total 

(79,10%), ambas para o ensino fundamental. Junto com Barra de Santana 

(79,90%) possui os únicos índices de aprovação inferiores a 80% e precisam, 

urgentemente. formatar políticas para a reversão do quadro. 

 Gado Bravo é outro município cujos destaques no IGDPB-E variam entre 

medianos e ruins. Lidera negativamente dois indicadores sintomáticos da 

necessidade melhoria na qualidade dos gastos da Educação: o pior índice de 

precariedade da infraestrutura escolar (46,10%) e o menor gasto da educação 

por aluno (R$ 3.226,87). Nos limites da pesquisa, encabeça também um 

indicador persistente dos sistemas de ensino mais carentes: a taxa de 

analfabetismo. Em Gado Bravo, quase 35 de cada 100 habitantes ainda não 

sabem ler ou escrever. 

 Queimadas empata com Campina Grande como município detentor do melhor 

IDEB no 5º ano do ensino fundamental (nota 4,20). Mas detém a dianteira em 

dois indicadores que apontam para uma rede que precisa investir mais no seu 

quadro do magistério: 65,27% dos seus docentes são temporários – portanto, 

sem cobertura de um plano de cargos e carreira – e apenas 57,63% do seu 

magistério é exercido por professores com formação superior. Apesar do bom 

IDEB para os anos iniciais, questionar a qualidade do ensino que é ofertado nas 

salas de aula do município é uma propositura de urgência para o Conselho do 

FUNDEB. 

 A análise dos resultados dos municípios enfocados nesta pesquisa diante do 

levantamento realizado pelo TCE ajuda a compreender melhor a realidade vivida 

pela educação local. O conjunto significativo de informações disponibilizadas pela 

Corte de Contas também é um vetor que nos coloca diante das dificuldades 

enfrentadas pelos Conselhos do FUNDEB em aferir um juízo de valor sobre a 

qualidade da execução orçamentária sob sua competência e outros indicadores 

importantes para avaliar a Educação Pública Municipal, tendo sob seus cuidados 

analíticos majoritariamente planilhas de gastos, que pouco dizem sobre a qualidade 
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do ensino. 

 Ou seja, torna-se notável que, com os instrumentos que a lei estabelece como 

de obrigatória apresentação ao CACS, não é possível um aprofundamento sobre a 

qualificação do uso dos recursos. Com os subsídios que possuem, dão conta 

apenas de uma verificação sobre a legalidade dos gastos, desde também que estes 

dados sejam disponibilizados na sua máxima totalidade e clareza. 

 Para melhor opinar sobre a qualidade da execução orçamentária, o CACS 

precisa ter acesso a dados mais relevantes sobre o ensino e a aprendizagem, que 

permitam estabelecer uma ligação entre as despesas educacionais que convergem 

para melhores resultados por parte do sistema de ensino. E para adquirirem esta 

experiência, é essencial uma formação inicial e continuada atenta a estas questões 

e comprometidas em tornar a arena uma colaboradora eficiente da gestão 

educacional dos municípios. 

 Será que estamos sendo utópicos quando creditamos uma mudança de 

paradigma após o fortalecimento de uma política de formação para conselheiros? 

Talvez não seja esta a solução pronta e acabada. Contudo, é inegável que sua 

ausência tem se mostrado como um fator decisivo para a limitação das atividades 

dos Conselhos visitados e para estagnação dos métodos de análise das contas 

públicas da Educação. 

 

7.4 UM PANORAMA DA AUTOVISÃO DOS CONSELHEIROS DO FUNDEB E 

COMO VEEM O CACS OS GESTORES DA EDUCAÇÃO E O TCE 

 

 Durante o processo de observação das reuniões dos Conselhos do FUNDEB 

nos municípios visitados por esta investigação, o pesquisador procurou ouvir 

informalmente os conselheiros para conhecer de sua autovisão sobre a participação 

nesta tarefa. Os momentos que antecediam e sucediam as reuniões foram sempre 

tomados por esta conversa mais direta com a clara intencionalidade de perceber 

como os membros do CACS dimensionavam a importância daquela arena e seu 

papel dentro dela. 

 Encontramos conselheiros cheios de entusiasmo com a missão e motivados 

pelas mais diversas finalidades. Transcrever algumas delas, tomadas nas anotações 

ou gravadas em áudio com prévia autorização, pode contribuir para delinearmos um 

pouco esta já citada autovisão destes cidadãos que compõem os CACS. 
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Uma das representantes dos professores da cidade de Queimadas, tratando 

de seu ímpeto em representar a categoria do Conselho do FUNDEB foi taxativa: 

 
Vejo isso aqui como uma missão que assumi em nome dos meus 
colegas. A maioria deles é muito passiva e tem medo de se 
expressar. Medo mesmo. Encaram o serviço em uma sala de aula, 
que é muito mais difícil, mas não querem se expor nisso aqui. Alguns 
pensam que ‘se queimam’ estando aqui. Se não tiver quem fale pela 
categoria, nada que interessa a gente passa aqui, sem nenhum 
embate. E isso é que me dá medo. Por isso eu venho, eu me ofereço 
e já tenho temor pelo dia em que não puder mais estar aqui para 
‘botar a boca no trombone’ mesmo (Fala captada em 18/12/2015). 
 

 Também em Queimadas, com um discurso de viés mais político-partidário, o 

representante do Poder Executivo expressou-se no sentido de legitimar que a 

presença de quem vem para defender as posturas do governo é essencial. Disse 

ele: 

 
Tem muito conselheiro aqui que posa de defensor da categoria, mas 
é ‘pau-mandado’ (sic) dos ex-gestores. Tem a função somente de 
tumultuar e achar erro onde não existe. E criam ‘chifre na cabeça do 
cavalo’ (sic). Sei que minha presença aqui não deixa esse discurso 
parecer a verdade absoluta. [...] Claro que tem que ter alguém para 
mostrar que isso do governo estar sempre errado não existe (Fala 
captada em 18/12/2015). 
 

 No município de Campina Grande, capturei a fala de uma mãe de um aluno. 

Ela expressa muito orgulho com a posição de conselheira, mas também diz que é 

sacrificante cumprir à risca o calendário do CACS: 

 
Tenho o maior prazer de vim praqui (sic). Eu me sinto importante em 
ser desse Conselho. As pessoas aqui são muito legais, a presidente 
já foi professora de um filho meu, conheço de longa data e me sinto 
valorizada em dividir isso aqui com pessoas que acho que são 
autoridades. [...] Não vou lhe dizer que entendo tudinho o que é 
falado, mas já sei que tem que cumprir o salário dos professores, que 
já vem dito qual é pelo Governo Federal; que não pode gastar 
dinheiro do FUNDEB com merenda porque tem outra verba pra isso, 
e que o dinheiro do transporte não pode ser gasto de jeito nenhum 
com outra coisa. Com o tempo, tô (sic) começando a entender os 
papéis que a gente recebe e se precisar, vou falar quando achar que 
tá (sic) errado. [...] Mas não pense que é fácil para mim vim praqui 
(sic), não. A gente tem muita luta em casa, e mesmo sendo só uma 
vez por mês, tem vez (sic) que não dá pra conciliar, não (Fala 
captada em 15/12/2015). 

 

 Em Gado Bravo foi também a conselheira avó de um estudante que falou da 

falta de vontade de outras mães em participar da arena, e diz muito sobre como 
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pensa a comunidade escolar e como enxerga o CACS. Sua fala é coberta de um 

notório carinho pela participação no colegiado e mostra que a atividade a faz 

permanecer ativa em sua comunidade. Vejamos: 

 
A gente do Clube de Mães é quase tudo aposentada. Aquilo é uma 
distração pra gente. E a Secretária de Educação manda sempre pra 
gente os convites para participar dessas reuniões. Tem mais vó (sic) 
de aluno do que mãe. As mãe (sic) tudo trabalha. Não tem como vim 
(sic) pra isso não. Eu mesmo tenho neto estudando no município, e 
me interesso em vim (sic) para o Conselho porque é também uma 
maneira de me manter ativa. Eu sempre participei dessas coisas 
comunitárias. Eu gosto mesmo, sabe? Sou ministra da comunhão na 
Igreja de São José, ensino vagonite no Clube de Mães (espécie de 
bordado executado sobre um tipo de tecido que possui fios que se 
sobrepõem, produzindo efeitos especiais no desenho) e ainda 
participo do Conselho. Mas não são muitas assim que se interessam. 
Vejo colegas que só vão na escola no fim do ano ou quando o filho 
faz uma traquinagem. Que dirá iam querer esse compromisso de vim 
(sic) todo mês e assinar sobre as contas do Prefeito. Mas não 
querem de jeito nenhum! (Fala captada em 30/11/2015). 
 

 Em Alcantil, foi a fala da representante do Conselho Tutelar no CACS que 

apontou para como o conselheiro que, espontaneamente, toma a iniciativa de 

participar da arena se enxerga nesta empreitada: 

 
Sou conselheira tutelar aqui do município. Todo dia enfrento o 
desgaste de precisar interferir na rotina das famílias para auxiliar em 
casos de vulnerabilidade social. Vejo como a desestruturação dos 
lares interfere na escola e, por isso, fiz questão de dizer que queria 
ser membro do Conselho do FUNDEB quando chegou lá o ofício 
pedindo um representante. Meus colegas concordaram. Nem sei se 
outro também queria, mas eu fui a escolhida. [...] Eu vejo isso aqui 
como uma forma da gente estar de dentro das coisas, de saber como 
se gasta o dinheiro de uma coisa tão importante que é a educação. 
Mas uma coisa também é certa, esse monte de papel que a gente 
analisa diz muito pouco sobre o que de fato acontece nas escolas. 
Por mais que se gaste direito a verba, a educação, pra mim, 
acontece é na sala de aula, na troca do professor com o aluno e 
numa escola que seja organizada, que não pareça que tudo é feito 
de qualquer jeito. Acredito que estando nos dois conselhos me 
enriqueço e posso fazer de um, aprendizado para o outro. E me acho 
importante de ocupar esses espaços, mesmo que muita gente não 
saiba disso, mesmo dentro da minha família. E vou ficando calejada 
pra nas próximas eleições não acreditar em promessas que sei que 
não mudam nada no dia-a-dia das escolas e das famílias. É de uma 
mudança grande que esse país precisa (Fala captada em 
28/10/2015). 
 

 Em Boqueirão pude captar uma fala de uma representante dos servidores 

técnico-administrativos que nos apresenta outro foco sobre o autoconhecimento da 
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função de conselheiro: 

 
Eu participo do Conselho do FUNDEB, mas hoje penso que ele é 
mais uma formalidade do que uma coisa que tenha utilidade. A gente 
tem acesso aos gastos, nuns papéis que na verdade a gente não 
entende direito. E quem disse que o Prefeito é obrigado a mudar 
qualquer coisa por causa da opinião da gente? No fundo, a 
administração faz o que quer. Esses conselhos todos falam muito e 
num resolvem quase é nada. Acho mesmo que é mais pra gente 
ouvir aquelas explicações e assinar uma ata que deixa eles em dia 
com o Tribunal de Contas. Isso vai desestimulando a gente! [...] Eu 
só vou me indispor na reunião se tiver que alguma coisa muito séria 
e que eu veja os comentários na rua. Mas não vou me meter nessa 
confusão que tem todo ano por causa de salário de professor, que é 
sempre a mesma cantilena. [...] Como não falto reunião e leio mesmo 
os documentos, acho que cumpro meu papel. Nunca precisou 
perturbar meu suplente (Fala captada em 30/10/2015). 
 

 A presidente do CACS de Campina Grande teve a fala mais precisa entre os 

conselheiros que pude ouvir. Note que ela se posiciona como um agente público e 

político e, portanto, compromissada com sua representação, mas também com sua 

consciência cidadã. Assim ela se expressa: 

 
Não é fácil dirigir uma escola com mais de quinhentos alunos, quase 
quarenta professores, numa comunidade que cobra bastante de nós 
e ainda presidir o CONDEB (nomenclatura que o município utiliza 
para o colegiado). Mas meu nome foi uma indicação da minha 
categoria de professora, pois apenas estou diretora, e a experiência 
em gestão escolar me fez acreditar na relevância de estar aqui. [...] A 
relação com a Secretaria é sempre muito amistosa. As informações 
chegam do cronograma acordado, o espaço para nossos encontros é 
bom e quando acho que o tema exige, convoco a própria Secretária 
de Educação a comparecer nas reuniões. E ela sempre vem. [...] 
Pauto os trabalhos com toda seriedade; tenho ideologia partidária, 
mas procuro não exercê-la aqui nem permitir que outros o façam de 
forma ostensiva. [...] Sou consciente que, na condição de presidente 
do CACS, sou um agente público, com uma resposta a dar em razão 
de estar aqui. E também sou um agente político, pois por trás de 
minha figura existe um sindicato e uma categoria que me cobra sobre 
como exerço o mandato. E não sou cética quanto à utilidade do 
CONDEB. Dentro do lugar que a lei nos reservou, muito pouco 
poderemos ir além de apontar erros nos gastos da educação. Mas a 
gente cumpre nosso papel. Há questões mais complexas que a 
gestão não divide conosco e jamais dividirá. É do jogo democrático. 
Assim como há cobranças por resultados do CONDEB que, diante do 
que realmente temos acesso, jamais daremos respostas à 
sociedade. Contudo, eu sigo acreditando no que faço e em dias mais 
felizes para a educação do meu país. Não visto aquela carapuça da 
professora cansada e desiludida. Ah! Isso não! (Fala captada em 
15/12/2015). 

 

Ainda na perspectiva de obter um apanhado sobre a autovisão dos 
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conselheiros do FUNDEB, ouvi o então presidente do CACS de Barra de Santana, 

que se pronunciou com muita segurança sobre temas espinhosos atinentes à sua 

atividade. Diz ele: 

 
O povo precisa querer participar mais. Quanto mais a sociedade 
participa destas questões do controle das finanças, melhor é para o 
povo. Se deixar nas mãos de uma pequena minoria o controle, mais 
difícil será mudar alguma coisa. [...] Eu não concordo que seja 
remunerada (a atividade de conselheiro). A gente sabe que haveria 
mais interesse, mas abriria também uma disputa. Acho que o povo 
precisa participar daquilo que é dele por consciência, não por 
remuneração. [...] Acontece que, de uma forma geral, o Poder 
Executivo não tem interesse em ouvir a opinião do povo. E muito do 
que se faz é para cumprir formalidades (Fala captada em 
07/12/2015). 
 

Creio que o conjunto de falas aqui transcritas corrobora para alguns 

arremates a respeito da visão geral que os conselheiros têm de si e do seu trabalho. 

Primeiro, eles são conscientes de que sua atividade tem uma importância para o 

bom uso dos recursos da Educação, porém a maioria não credita força às ações do 

CACS como determinantes de mudanças de rumo por parte das gestões municipais. 

Segundo, há uma ciência de representação de classes e de segmentos muito bem 

delimitada. Os conselheiros sabem que falam em nome de um conjunto maior de 

pessoas do qual fazem parte, desde aqueles que representam os governos e se 

empenham em defendê-los, até os que representam sindicatos, comunidades do 

entorno da escola e os próprios estudantes e precisam dar voz a estes dentro da 

arena. 

Ouvindo os conselheiros e conhecendo suas falas, notamos que a maioria 

acredita que uma remuneração, ou jeton, na linguagem mais técnica, seria um 

incentivo maior à participação. Ocorre que temem em mesmo grau que tal ação 

mercantilize a atividade e possa a desviá-la de sua essência. Há uma consciência 

nos membros da própria transitoriedade na função, ao mesmo tempo em que essa 

não se apresenta como um empecilho para ação. Neste aspecto, a maioria dos 

conselheiros crê que outros exerceriam melhor a tarefa que eles próprios. O que já 

nos remete a inferir por uma autoconfiança reduzida, que precisa ser trabalhada e 

mais incentivada pelas formações continuadas. 

Em linhas gerais, a atividade de conselheiro é cumulativa com outras e o 

discurso do cansaço, da participação penosa e feita a base de renúncias é muito 

comum entre os membros da arena, mesmo nas falas aqui não transcritas. Por fim, é 
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majoritário entre eles o entendimento de que, mesmo diante de tantas limitações 

impostas pela realidade cotidiana, a existência e a ação do CACS são 

imprescindíveis e a política é irretratável, sejam quais forem as formas de 

financiamento que sucedam o FUNDEB. Essa apropriação do espaço de controle e 

de acompanhamento revela nas entrelinhas que, por mais longo que seja o percurso 

para que se atinja o ápice do accountability como política de estado, esta semente já 

está plantada e pode haver esperança de dias mais auspiciosos. 

Neste mesmo intento, a pesquisa também quis verificar como anda a visão 

dos gestores municipais de educação quanto à força do controle social em seus 

municípios e, especialmente, como enxergavam, do ponto de vista em que estão 

posicionados, os Conselhos do FUNDEB. O pedido de entrevista foi remetido a 

todos os municípios inicialmente pretendidos, mas acolhido apenas pelos secretários 

de educação de Alcantil, Campina Grande e Queimadas. 

A transcrição de parte de suas falas, cremos, enriquece os resultados da 

investigação, pois veremos, mesmo que num espectro delimitado, qual o discurso da 

gestão sobre o acompanhamento pela sociedade das políticas que desenvolvem e o 

seu grau de envolvimento com a política. 

O primeiro gestor a receber o pesquisador foi o então Secretário Municipal de 

Educação de Alcantil José Adeilton da Costa. A conversa ocorreu em seu gabinete 

no dia 02 de dezembro de 2015. Dias depois, soube do seu afastamento do cargo 

em janeiro do ano subsequente, por questões que nos são desconhecidas. Sua fala 

foi muito pontuada na dificuldade de encontrar cidadãos dispostos a compor o 

Conselho do FUNDEB, mas também aponta o colegiado como um facilitador nas 

negociações salariais com os professores. Diz o Secretário: 

 
Em alguns segmentos encontramos problemas para as pessoas se 
disponibilizarem a participar dos Conselhos em geral. Seria diferente 
se a participação fosse uma atividade remunerada [...] O Conselho 
do FUNDEB tem facilitado as negociações financeiras com o 
sindicato dos professores de Alcantil; como eles indicam os 
representantes e eles conhecem as despesas e limitações de 
receitas, isso desarma as cobranças inexequíveis. [...] Na população 
do campo, há uma completa falta de informação sobre participação 
social, mas sei que isto não é um ‘privilégio’ de Alcantil (Fala captada 
em 02/12/2015). 
 

O Secretário de Educação de Queimadas José Francisco de Sousa, 

conhecido pela alcunha de “Zeca do PT”, que recebeu o pesquisador em sua sala na 
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Secretaria em 09 de dezembro de 2015, é um defensor nato da participação social 

nas políticas públicas, mesmo afirmando que estamos longe de sua formatação ideal 

e crendo que o percurso será longo até sua incorporação como um direito pela 

população. Ele assim se pronuncia: 

 
Qualquer Conselho possui dificuldades de encontrar voluntários. A 
não remuneração é motivo desse desinteresse. Se você olhar bem, 
vai ver que as mesmas pessoas se repetem nos vários conselhos de 
um mesmo município. [...] É difícil encontrar pessoas que conheçam 
do assunto (financiamento da educação), que não sejam 
politicamente tendenciosas e façam o processo com certa distância 
do viés político. [...] Não é um projeto de lei, uma determinação 
jurídica que vai fazer os conselhos funcionarem à perfeição. Acredito 
que a filosofia do Conselho deve ser a do exercício pela consciência 
de que devo participar. E para despertar isso, divulgar a importância 
do conselho é essencial nesta realidade. [...] A peso de hoje, as atas 
dos CACS servem apenas para justificar projetos e satisfazer órgãos 
de controle. [...] O tema do jeton é espinhoso. Os que trabalham 
quarenta horas e tem os outros compromissos com a família, com a 
religião etc. não têm tempo de dedicarem-se a mais essa missão. O 
jeton abriria um certo interesse. Mas, particularmente, não queria 
esta disputa por um vínculo com remuneração chegasse aos 
conselhos da Educação. Veja o Conselho Tutelar, como muito já foi 
desvirtuado depois de se tornar um órgão de cargos eletivos. Aqui 
em Queimadas, por exemplo, a última eleição foi mais acirrada e 
cheia de ‘causos’ que a dos vereadores (Fala captada em 
09/12/2015). 
 

Ouvimos ainda a Secretária Municipal de Educação de Campina Grande 

Iolanda Barbosa da Silva, Professora doutora titular licenciada da Universidade 

Estadual da Paraíba – UEPB. A Secretária acredita que quanto mais autonomia se 

der ao Conselho do FUNDEB, mas isenta estará sua gestão. Seu discurso é de que 

a plena autonomia – inclusive com reserva de orçamentos – fortaleceria os 

conselhos de uma forma geral, mesmo que tais orçamentos garantam apenas o 

funcionamento das arenas, não necessariamente pagando pela atuação de seus 

membros. Vejamos como ela se pronuncia: 

 
Há um equívoco por parte de alguns gestores municipais de 
Educação em achar que a composição do Conselho estando sob seu 
olhar mais próximo isso vai lhe favorecer. Mas a proteção do gestor 
está justamente na isenção do Conselho. Quanto mais isento o 
Conselho for da interferência do governo, melhor para as ações do 
gestor. [...] O novo Plano Nacional de Educação – PNE fortalece o 
poder dos conselhos e não há como avançar em algumas metas se 
os órgãos de controle social não estiverem incluídos na sistemática. 
E a plena autonomia do CONDEB (nomenclatura que o município 
utiliza para o colegiado) nesta conjuntura é essencial. [...] Eu 
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continuo defendendo uma participação não remunerada no controle 
social da educação. A remuneração termina por gerar um processo 
de aproximação dos conselhos com a gestão, que simula a figura de 
seu empregador e, a meu ver, isso compromete a isenção. Mas 
defendo veementemente orçamentos próprios para os conselhos 
funcionarem realmente de forma independente das secretarias de 
educação. [...] Concordo com os estudiosos quando dizem que o 
enfoque tem sido muito voltado para o cumprimento de percentuais 
para a quitação dos salários do magistério. É um tema de relevo, 
sem dúvida, mas o CONDEB precisa compreender cada vez mais 
que não se pode distanciar da questão pedagógica e da garantia do 
direito de aprender, afinal, o conselho é uma ação de política 
educacional (Fala captada em 18/12/2015). 
 

Os discursos dos Secretários Municipais de Educação não se excluem, pelo 

contrário, se complementam. Mesmo com enfoques diferenciados quando 

responderam às mesmas perguntas, notamos que todos entendem da importância 

essencial dos conselhos e, especialmente, do Conselho do FUNDEB. Concordam 

que a remuneração ampliaria o interesse da participação, contudo a relação 

vinculatória a um jeton poderia, na visão deles, transformar-se numa relação similar 

a uma relação de trabalho e comprometer o âmago do controle social. 

Está nítido que as falas revelam uma consciência de que o controle social é 

um caminho sem volta e, ao mesmo tempo, um caminho seguro para a preservação 

jurídica dos próprios gestores. O acesso a informação, como disse o Secretário de 

Alcantil, facilitou até mesmo as negociais salariais e a exigência por ações que não 

cabem nos orçamentos. E como lembrou a Secretária de Campina Grande, o 

controle pelo cidadão está entranhado nas metas do PNE (Lei Federal nº. 

13.005/2014) que é a principal baliza das políticas públicas em educação para a 

próxima década. 

Enfim, é possível inferir que o Poder Executivo tem ciência de que não está 

mais, como em outros períodos históricos, agindo majoritariamente ao modo 

discricionário em suas ações. A população foi chamada a acompanhar em conjunto 

com os órgãos de controle internos e externos. E mesmo pendente de avanços, o 

controle está posto, é real, é consolidado e há de permanecer arraigado às políticas 

públicas – em execução e as que estão por vir. Os Conselhos do FUNDEB são um 

exemplo cristalino desta conjuntura. 

Para consolidar essa visão externa dos Conselhos do FUNDEB, a pesquisa 

quis ouvir como pensa o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Tendo requerido 

entrevista, fomos atendidos pelo Conselheiro Fernando Rodrigues Catão, 
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Corregedor do TCE. Ele recebeu o pesquisador no próprio Tribunal, em 16 de 

fevereiro de 2016, para uma entrevista em que discorreu sobre seu pensamento de 

que a ampliação dos conselhos de controle social, de certa forma, aponta para um 

enfraquecimento das instâncias de controle; que é meta cogente do TCE incluir, 

cada vez mais, a sociedade na fiscalização da Administração Pública; e do reduzido 

significado que os pareceres dos Conselhos do FUNDEB têm para a avaliação das 

contas anuais dos municípios por parte da Corte. 

Acreditamos na importância de transcrever trechos simbólicos de sua fala. 

Desta forma, pronuncia-se o Conselheiro Corregedor: 

 
A proliferação dos conselhos de controle social, a meu ver, denota 
um enfraquecimento das instâncias de controle, tanto do Poder 
Legislativo, como de nós que fazemos o controle externo: Tribunal de 
Contas e Ministério Público. As funções destes conselhos nos 
municípios, por exemplo, se chocam com as funções das Câmaras 
dos Vereadores. E o que fazem as Câmaras de Vereadores? [...] 
Mas defendo que há um espaço constitucional para o controle da 
sociedade que, por sua vez, não deve suprir as atribuições dos 
demais órgãos instituídos. Apesar de funcionarem, digo em sua 
maioria, cartorialmente, há casos de sucesso dessa participação 
social. [...] Hoje o grande objetivo do TCE é incluir a sociedade nesse 
processo de controle da Administração Pública. [...] A anotação sobre 
o funcionamento regular dos conselhos compõe obrigatoriamente os 
relatórios da auditoria nos municípios. Nos interessa (sic) saber 
desse funcionamento. E quanto mais independentes do Poder 
Público, melhor eles funcionam. Estou certo disso. [...] Para análise 
das prestações de contas anuais, que chamamos de PCA, os 
relatórios dos Conselhos do FUNDEB são de pouca valia. 
Dificilmente interferem nos julgados, a não ser que registrem desvio 
que mereça ser apurado. [...] O Tribunal trabalha hoje na formatação 
de instrumentos que permitam a rejeição das contas de um município 
que, mesmo tendo aplicado os 25% da Receita Corrente Líquida na 
Educação, como manda a lei, o tenha feito de forma insatisfatória e 
ineficiente, e que não tenha contribuído para o avanço dos índices 
daquela edilidade. O IGDPB-E é um dos primeiros passos deste 
trabalho (Fala captada em 16/02/2016). 
 

O discurso do Conselheiro, se refletir o da maioria da Corte de Contas, 

aponta para uma conclusão muito direta: o Tribunal não empodera, mas cobra a 

existência e o funcionamento do Conselho do FUNDEB. 

E por que não empodera? Porque deixa clara a pouca valia que o parecer do 

CACS tem para as auditorias nas contas públicas. A visão do auditor e seus 

achados, mesmo que este só visite anualmente o município, na interpretação do 

Corregedor, tem uma capacidade maior de apreciar o uso dos recursos da 

Educação que a arena local. 
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E por que cobra do Conselho? Porque usa da mesma cartorialidade que 

critica no colegiado para exigir que o CACS funcione. As condições deste 

funcionamento, os achados e as discussões do grupo, como dito, historicamente não 

interferem da análise dos auditores e, ato contínuo, do Pleno do Tribunal. 

Entretanto, emerge uma outra questão: esta espécie de “descrédito” na 

produção do CACS não seria um reflexo da aprovação sistemática da qual já 

tratamos? E deste, emerge outro questionamento: mas o Conselho tem os mesmos 

subsídios que o TCE para fazer sua avaliação? Evidente que não. Donde podemos 

concluir que esse empoderamento do Conselho do FUNDEB passa por sua inclusão 

neste interesse prolatado pelo Tribunal de conclamar a participação da sociedade 

para a constante vigilância da Administração Pública. 

 

7.5 O FIM PRÓXIMO DA VIGÊNCIA DO FUNDEB: QUAIS AS PERSPECTIVAS? 

 

Desde o enfrentamento da pesquisa bibliográfica e do debate acerca das 

influências do federalismo e do poder local para a corporificação do controle social 

nas práticas republicanas brasileiras, até o mergulho no cotidiano dos Conselhos do 

FUNDEB em seis municípios da Região Metropolitana de Campina Grande que, 

apesar de geograficamente bem delimitados, espelham uma realidade que, em 

linhas gerais, não é muito diferente em outros espaços do país, a pesquisa construiu 

um apanhado significativo sobre rotinas e modelos de organização destas arenas. 

Como se propôs a fazer, a investigação ofereceu como resultado uma 

fotografia dos Conselhos do FUNDEB, notadamente de cores fortes e de nuances 

bem nítidas. Há aqui uma robusta caracterização destas arenas: como estão postas, 

quem são seus componentes e como pensam, de que estruturas de funcionamento 

gozam, como funcionam seus encontros, de que forma recebem os dados 

financeiros sobre os quais se debruçam, em que linhas emitem seus pareceres, que 

influências externas atuam sobre o seu mister, que visão têm de si os conselheiros e 

como os gestores da educação e o controle externo – neste caso especificamente o 

Tribunal de Contas do Estado – enxergam e valoram sua atuação. 

Sem querer antecipar as considerações finais do trabalho, que como toda 

obra de cunho científico abre mais espaço a novas inquirições do que propriamente 

responde taxativamente às questões postas, é possível concluir este capítulo 

traçando algumas perspectivas para o CACS. 
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Sua existência está vinculada à vigência do FUNDEB, cujo prazo legal de 

existência já se encontra bem próximo, contando pouco mais de quatro anos 

vindouros. É de causar estranheza que não tenhamos em pauta projeções para um 

substitutivo do Fundo ou mesmo sobre sua eventual prorrogação, conscientes que 

somos de como é prolixo o processo legislativo pátrio e de como precisará ser 

debatida com a sociedade a forma da continuidade do financiamento da educação 

básica. 

Se tivermos uma ruptura do atual modelo, com um novo fundo a suceder o 

FUNDEB, certamente o acompanhamento e o controle social pela sociedade 

novamente estarão contidos na norma legal que o regulamentar. A questão que se 

coloca é: será que um novo fundo e uma nova lei terão também novos meios de 

ampliar o empoderamento da sociedade sobre esse direito de controle em relação 

às políticas a ela destinadas? Haverá formas de promover, junto ao cidadão, essa 

consciência da relevância de sua participação? Como fazer esse convite à 

participação ser atraente aos olhos dos que hoje se posicionam a margem das 

discussões e das decisões políticas mais relevantes, motivados por uma total 

descrença que tal participação tenha algum relevo, e mesmo nas próprias 

instituições? As respostas para tais questões não podem ser tangenciadas se nosso 

projeto de país queira cidadãos conscientes e também proativos. 

Dada a possibilidade de prorrogação do FUNDEB – e, analisada a atual 

conjuntura, este nos parece o caminho mais evidente – o enfoque na revalorização 

da participação social, que não seja atrelada ao exercício de cargos ou funções 

públicas ou a associação compulsória a movimentos sociais “escolhidos” para 

ocuparem as arenas que pertencem a todos, é condição sine qua non para que o 

atual patamar de desempenho seja superado pelos Conselhos do FUNDEB, nas três 

esferas de governo. 

Outro ponto que precisa ser trabalhado em perspectiva é se realmente 

queremos o CACS como um fiscal exclusivo da execução orçamentária ou se o 

queremos debatendo o uso qualitativo das verbas da educação. A pesquisa conclui 

de forma cristalina que é deveras complexo que se exija desta arena uma ação 

voltada também para a atividade-fim da educação (a aprendizagem) com uma lei 

que só lhe concede acesso obrigatório a documentos que respondem apenas a 

indicadores financeiros. Não há como ingressar em outras searas com essa 

abordagem tão contabilista. 
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Enfim, as perspectivas apontam para a continuidade do controle social nas 

políticas públicas do país. Cabe ao conjunto da sociedade brasileira, nas vias 

democráticas que possui a mão, direcionar essa continuidade a uma conjuntura de 

estagnação ou a uma realidade de ampliação quanti-qualitativa da participação 

social no Estado, este que é, ao mesmo tempo, a própria sociedade e um 

instrumento de sua representação. 

Neste sentido, Cury (2006, p.51) nos auxilia a encerrar bem o raciocínio: 

 
Participar é dar parte e ter parte. O primeiro movimento visa informar, 
dar publicidade, e o segundo é estar presente, ser considerado um 
parceiro nas grandes definições de uma deliberação ou de um 
ordenamento. Conselhos com essas características são uma forma 
de democratização do Estado. Neles torna-se possível a (re)entrada 
da sociedade civil no âmbito dos governos a fim de fiscalizá-los e 
mesmo controlá-los. 
 

 Podemos concluir que os Conselhos do FUNDEB são, de forma inconteste, 

uma representação da participação popular na administração pública. Precisamos 

avançar para que esta participação seja incorporada como uma forma de 

concretização da soberania do povo. A coletividade precisa entender a participação 

como um efetivo exercício do poder político pelo seu verdadeiro titular. Como tal, é 

inerente e indispensável à democracia contemporânea. 

Apenas em 1988 – não por acaso também depois de um regime de força – 

fez-se constar, pela primeira vez em um texto constitucional brasileiro, que a 

República Federativa do Brasil se constitui em um Estado Democrático de Direito 

(art. 1º, caput) e que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (parágrafo 

único do art. 1º). Com isso, a participação popular configura-se como uma 

característica que se coloca no cerne do conceito de Estado Democrático de Direito, 

atuando como principal elemento distintivo deste último em relação aos modelos que 

o precederam, como a tenebrosa ditadura que vivenciamos até a promulgação da 

nova ordem constitucional. 

Nas concisas palavras de Brito (1992, p. 119), colegiados como o CACS 

simbolizam 

 
o povo assumindo-se enquanto instância deliberativa. A participação, 
assim, incrementa a legitimidade do exercício do poder, na medida 
em que contribui para submeter o Estado às reais necessidades e 
aos interesses do povo e se apresenta como alternativa ao mero 
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exercício formal da democracia. 
 

A atual conjuntura nos impende reconhecer que o futuro da democracia 

passa, necessariamente, pela consolidação e pelo incremento da participação 

popular, do fortalecimento da interferência do poder local para as decisões de 

Estado e de governo. Como pontifica Bobbio (2014, p. 68), hoje o “indicador de 

desenvolvimento democrático não pode ser mais o número de pessoas que têm o 

direito de votar, mas o número de locais, diferentes dos locais políticos, nos quais se 

exerce o direto de voto”, tomando-se o voto, em observação do próprio autor, como 

o ato típico e mais comum do participar, mas sem limitar a participação ao voto. 

Enfim, com a emersão de um novo fundo para a educação a partir de 2020 ou 

com a prorrogação da vigência do FUNDEB, a instância do controle social tende a 

enraizar-se como um elemento essencial à política de financiamento da educação. 

Dotar de conhecimentos o cidadão, para um empoderamento mais efetivo deste seu 

direito é um caminho que obrigatoriamente teremos que trilhar. E a academia 

certamente tem muito a contribuir para a solidificação deste cenário promissor para 

a participação social. 

O caminho a percorrer passa, indubitavelmente, pela promoção ampla de 

formações para que cada cidadão sinta-se empoderado desta prerrogativa de 

participação nas decisões das políticas públicas que se propõem a promover o 

desenvolvimento do conjunto de nossa sociedade. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pergunta inicial parece bem simples: como a atuação dos Conselhos de 

Controle Social dos Recursos do FUNDEB contribui para o cumprimento das 

finalidades do financiamento da educação na esfera municipal? A resposta, vista a 

dimensão que tomou a investigação, mostra a extensão de sua complexidade. 

Quando falamos em educação e nos vários agentes e fatores que agem e interferem 

sobre ela, vimos que esta política – tão essencial para o desenvolvimento de um 

povo – merece toda a atenção e cuidado que para ela se voltam. E, ainda assim, 

concluímos que toda essa atenção e cuidado dedicados parecem pouco diante do 

desafio que temos em melhorar nossos indicadores quali-quantitativos. 

 A pesquisa empreendida delimitou-se a investigar a atuação dos CACS, 

buscando uma compreensão de como esta arena do controle social tem exercido 

suas atribuições e, no exercício destas, contribuído para que os recursos da 

educação sirvam à sua verdadeira e primordial missão: a aprendizagem. O fez em 

um campo estremado – a Região Metropolitana de Campina Grande, na Paraíba – e 

ocupou-se de sujeitos bastante heterogêneos – os conselheiros do FUNDEB, 

advindos de segmentos bastante diferenciados. 

 No caminho traçado, precisou caracterizar a estrutura organizacional e de 

funcionamento das arenas. Verificou o quão frágeis são os meios disponibilizados 

para os trabalhos do colegiado, amplamente dependentes das Secretarias 

Municipais de Educação. De uma forma geral, não há uma sede própria para o 

funcionamento e até mesmo a agenda dos conselheiros é estabelecida a partir da 

conveniência do órgão gestor da educação municipal. 

 Ainda assim, os Conselhos funcionam. Diferentemente do julgamento prévio 

que o pesquisador agora pode confessar, as arenas têm uma produção efetiva e, 

apesar da relativa distância daquela idealizada quando nos apegamos à letra da sua 

lei criadora, os agentes da sociedade estão cumprindo seu papel de fiscalizar as 

verbas da educação. 

 É nítido que os representantes mais ligados aos trabalhadores em educação 

– como professores, diretores e servidores técnico-administrativos escolares – têm 

uma atuação que podemos denominar de mais firme. Sua vivência diária com as 

dificuldades do fazer educacional, enxergando por dentro as engrenagens do 

sistema, garante-lhes um conhecimento de causa que, pudemos perceber, os faz 



208 

mais atuantes que outros conselheiros, como aqueles que representam alunos e 

seus pais ou mesmo aqueles que representam diretamente o governo. O que, de 

forma nenhuma, diminui a importância de também tê-los presentes na arena. 

 A contribuição destes últimos traz para o CACS dois importantes pontos de 

vista: o dos beneficiários mais diretos da política e o da gestão da educação. É 

possível colocar na pauta das discussões a visão de como o trabalho dos sistemas 

de ensino está sendo recepcionado pela comunidade e quais as intencionalidades 

do governo em exercício do mandato, quais suas ideias e projetos para a educação. 

As visões heterogêneas, podemos indicar, constituem a maior riqueza da produção 

dos Conselhos do FUNDEB. 

 Constatamos que os colegiados estão legalmente formalizados, mas não há 

uma preocupação em publicizar o produto da ação destes. Mesmo sem um 

mandamento legal que gere a obrigação, as datas dos encontros, as atas, as 

discussões e as resoluções tomadas nesta instância não são tornadas públicas 

amplamente, divulgadas nas páginas de transparência das Prefeituras ou nos 

periódicos oficiais municipais (diários, semanários ou mensários, conforme o 

tamanho da edilidade). 

 Apesar de lidar com municípios de tamanhos bem distintos – de Alcantil com 

5.239 habitantes a Campina Grande com 385.213 munícipes – verificamos que a 

dimensão do município não atua como um limitador da ação do CACS. Sistemas de 

Ensino díspares em estatura apresentaram Conselhos proporcionalmente fortes e de 

atuação vigorosa. O que de fato fez a diferença foi a eleição de conselheiros 

efetivamente representativos de sua categoria, sobre o que firmaremos conclusões 

mais adiante. 

 Quanto à questão do regimento interno – documento tão essencial para 

nortear a atividade de colegiados em geral – aqui ele não apareceu sendo a bússola 

para os trabalhos. Presente em quatro dos seis municípios visitados, suas 

disposições não são levantadas nas reuniões, que apresentam uma regra de 

funcionamento muito similar com: abertura, discussão dos balancetes, avisos e 

encerramento. Os tempos de falas, os usos de réplicas e tréplicas, enfim, a dinâmica 

geral das sessões é mais regulada pela importância da matéria e pelo bom senso 

dos conselheiros do que propriamente pelo que apregoa o regimento. 

 Quando analisamos a atuação dos Conselhos do FUNDEB a partir da 

observação atenta, realizada em 11 (onze) reuniões nos diferentes municípios, é 
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que podemos verificar que o controle social tem vida própria. Não há receio em 

inferir que a força do poder local está materializada nos CACS e que este é um 

caminho sem volta para a democracia brasileira. Os segmentos envolvidos estão 

empoderados da natureza de seu papel e da responsabilidade que possuem em 

mãos. Mesmo não podendo garantir que esta afirmativa é válida para todos os 

conselheiros e representatividades, a parcela que a convalida é forte o suficiente 

para manter garantida essa prerrogativa da participação popular na gestão dos 

recursos da educação. 

 Também pudemos observar uma influência política muito relevante no 

cotidiano dos conselhos, mas ao invés de contaminar negativamente a atuação do 

colegiado, tal influência é uma catalisadora dos trabalhos. As bandeiras sindicais de 

professores e dos demais servidores da educação, a defesa da ideologia política da 

gestão do município e o partidarismo ao qual se vinculam os membros dos mais 

diferentes segmentos servem de “combustível” para que receitas e despesas sejam 

avaliadas com o viés crítico necessário e, mais importante ainda, para que os 

Chefes do Poder Executivo não se sintam livres da sadia vigilância da sociedade em 

relação aos seus atos para com a administração da coisa pública. 

 A dinâmica dos opostos acautelando-se uns aos outros aqui funciona como 

um sistema de freios e contrapesos, similar àquele imaginado por Montesquieu para 

balancear os três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – que preconiza a 

existência de uma influência recíproca das funções dos partícipes para que se possa 

chegar ao necessário equilíbrio das forças. 

 Esta foi outra conclusão que a investigação acabou por modificar um conceito 

prévio do pesquisador: ela faz cair por terra a ideia de que todo Conselho do 

FUNDEB é predominantemente cartorial, uma encenação de controle social, uma 

interpretação fugidia da realidade por seus participantes. Como vimos, há colegiados 

imbuídos deste espírito de apenas “cumprir tabela” e referendar os atos da gestão 

pública. Mas eles não são a maioria. E se, ao final de cada exercício, ainda não é 

possível verificar segurança dos CACS em efetivamente reprovar as contas do 

Executivo que malversa as verbas FUNDEB, não faltou disposição para mostrar que 

há conhecimento sobre como fazer o bom uso destes recursos, e que Prefeitos e 

Secretários não podem se arrogar absolutos na condução da execução 

orçamentária da pasta. 

 A falta de segurança supracitada tem muito a ver com a ausência de uma 
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política efetiva de formação inicial e continuada para os conselheiros. A preparação 

técnica dos membros para o enfrentamento da atividade de acompanhamento e 

fiscalização dos recursos do FUNDEB mostrou-se uma exceção, e não a regra entre 

os municípios pesquisados. No que tange a este fato notório, permanece uma 

inquietação sobre como elaborar e colocar em prática políticas que mereçam a 

adesão dos CACS e contribuam de forma significativa para a melhoria da atividade 

do conselheiro. 

 Há outras inquietações que emergiram como resultado da pesquisa. Quero 

condensá-las em quatro principais, das quais resultam outras acessórias, mas que, 

em sendo as primeiras bem explicitadas, já contemplarão os vetores abertos para o 

aprofundamento do estudo do controle social do financiamento da educação, 

contribuição que pondero de grande valia dentro das limitações deste trabalho. 

 A primeira, e que considero a principal delas, diz respeito ao próprio futuro 

das arenas de controle social quando verificamos que estamos a pouco mais de 

quatro anos do fim da vigência do FUNDEB e ainda não está aberta a discussão 

sobre o que virá depois dele. Todos nós conhecemos o longo percurso da 

tramitação legislativa do nosso país e, pela própria experiência adquirida com 

FUNDEF e FUNDEB, sabemos que o tempo que nos resta para pensar a 

continuidade da forma de financiamento da educação – não tendo ainda sido 

abertas discussões de relevo e com uma eleição presidencial e legislativa federal 

prevista para 2018 – é curto se quisermos desenvolver uma ampla mesa de debates 

para que outros avanços possam ser incorporados por uma eventual nova forma de 

financiamento, inclusive abarcando as metas do PNE 2014-2024. 

 Quando falamos em nova forma de financiamento, o fazemos cientes de que 

uma prorrogação do FUNDEB é possível, mas não será o ideal para a causa, 

principalmente quando desde 2014 estamos sob a égide de um novo PNE (Lei 

Federal nº. 13.005/2014) que carece de uma série de regulamentações, entre elas 

de uma nova pactuação financeira que dê conta do cumprimento de metas que a 

sociedade exige e não pode mais delegar a planos futuros. Todo o envolvimento do 

governo, da sociedade e dos trabalhadores da educação para a formulação do 

nosso atual PNE não pode ser negligenciado, sob pena de danos seríssimos para o 

país e seu projeto de desenvolvimento. 

 Neste intento de pensar a educação brasileira para além de 2020 – e, 

consequentemente para além do FUNDEB – está incluída a discussão da posição 



211 

que o controle social precisará garantir, tanto como uma forma de acompanhar o 

financiamento em si, como de fiscalizar o cumprimento das metas traçadas para a 

educação pátria. Inquieta o silêncio vigente, mesmo diante do conturbado momento 

político que o Brasil vivencia. Urge dar início a este ciclo de debates. 

 Uma segunda inquietação, e não menos importante, diz respeito à 

incongruência da Lei do FUNDEB em assegurar a independência dos CACS sem 

que para isso lhe garanta dotação orçamentária e autonomia no uso dos recursos 

destinados ao seu funcionamento. É possível compreender a opção do legislador em 

tornar a atividade de conselheiro não remunerada, não atraindo a participação pela 

remuneração e sim pela relevância do mister. Mas não se concebe uma real 

independência do colegiado tendo este que amealhar junto ao órgão fiscalizado toda 

a estrutura para se manter em funcionamento. 

 O conjunto dos conselheiros é que conhece suas reais necessidades – 

transporte, alimentação, material de expediente, insumos e equipamentos básicos, 

serviços de internet e postagem etc. – e, dotado de um orçamento próprio, poderá 

abrandar seu grau de dependência das Secretarias Municipais de Educação e agir 

com mais autonomia. Quem se aproxima do cotidiano dos conselhos sabe o nível de 

dificuldade de manter uma rotina independente tendo que acionar o Executivo para 

todas as necessidades materiais do colegiado, das maiores às mais ínfimas. 

 A terceira inquietação está afeita à impossibilidade do CACS corresponder à 

expectativa social de contribuir para com melhores resultados nos indicadores da 

educação sendo obrigatório o seu acesso apenas a dados contábeis do Poder 

Público. Mesmo que a lei determine restritivamente que ao Conselho do FUNDEB 

cabe o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária do Fundo, há 

um viés de que essa atividade contribua para a realização de gastos mais eficientes. 

 Com os dados que tem em mãos, realizando a análise pontual das despesas 

da educação e verificando sua conformidade com os ditames legais, o CACS não 

dispõe de musculatura para inferir se a gestão das verbas, mesmo preservada pela 

correção, é uma gestão eficiente. O conselho precisa ter acesso obrigatório a 

indicadores de qualidade do ensino para pautar e sugerir melhores aplicações dos 

recursos. A discussão sobre o encaixe de despesas nas quotas 60% e 40% do 

FUNDEB e se de fato as quitações são todas aplicáveis à manutenção e 

desenvolvimento do ensino (MDE) é válida, mas restritiva quando vistas as 

possibilidades de contribuição de uma arena que contempla os mais importantes 
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segmentos ligados ao ensino no país. 

 Tal discussão perpassa também por uma regulamentação de como as 

informações contábeis serão repassadas aos CACS. A pesquisa relatou como são 

diferentes entre os municípios as formas dos balancetes postos em análise. Cada 

edilidade dispõe as informações no formato que lhe convém, posto que a Lei do 

FUNDEB é mesmo muito pouco específica quando aponta quais documentos 

compõem o arcabouço contábil a ser disponibilizado ao Conselho. 

 Por fim, pensamos que é preciso formular barreiras para minorar a seleção 

dos membros do colegiado atendendo a conveniência do Chefe do Poder Executivo 

– esta é nossa quarta inquietação. O atual modelo é uma janela aberta – para não 

dizer escancarada – à simulação das assembleias por segmento que indicam suas 

representatividades para o CACS. A falta de uma padronização mínima para a 

caracterização de que os segmentos foram realmente consultados no processo de 

eleição dos conselheiros – bem como no enrijecimento do aceite de comprovações 

pelo FNDE da legitimidade destes processos – podem conduzir para um quadro 

onde a institucionalidade do Conselho do FUNDEB ganhe força sobre a 

subjetividade de seus membros. Explico. 

 Sem que haja uma sistemática em que cada grupo envolvido na eleição para 

o Conselho de fato eleja democraticamente sua representação, teremos conselhos 

que, para se manter ativos, dependerão do empenho de determinadas 

representações mais que de outras. Aqueles segmentos que conseguirem 

estabelecer um representante legitimado tendem a responder pelos membros que 

alavancam a qualidade da participação do conselheiro. Mas, para um órgão 

colegiado, depender mais de um membro que de outros (qualidades subjetivas do 

conselheiro) não é uma postura esperada. O ideal é um grupo amplamente 

legitimado nos processos de escolha, que funcione com equilíbrio de forças e 

garanta uma ação consistente do todo (atividade com qualidade institucionalizada). 

 Não será somente a lei que garantirá a institucionalização da atividade de um 

conselho de controle social, mas um conjunto de dispositivos reguladores que 

garanta legitimidade na escolha dos partícipes e que, mandato após mandato, faça o 

CACS mais identificado com os segmentos que o compõe do que com determinado 

conselheiro em especial. Em suma, é preciso despersonalizar o participante, 

fortalecendo a sua representação. 

 Enfim, concluímos este trabalho com uma resposta positiva à questão 
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proposta: a atuação dos Conselhos do FUNDEB contribui para o cumprimento das 

finalidades do financiamento da educação na esfera municipal. Mas essa 

contribuição tem muitas formas de ser qualificada, seja pelo melhoramento de 

condições já previstas na Lei do FUNDEB – como formação inicial e continuada dos 

conselheiros, ampliação do grau de independência do colegiado em relação aos 

gestores da educação, acesso à informação qualificada e verdadeira da gestão 

financeira entre outras – seja pelo início de um debate em que novas atribuições e 

garantias sejam dadas ao controle social no caminho que esta nação idealizar para 

o financiamento de sua educação, para além do FUNDEB. 
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Apêndice A – Tabela com Especificação das Reuniões do CACS-FUNDEB 

Acompanhadas pelo Pesquisador 

 

Município Data e Horário da Reunião Modalidade da Reunião 

Alcantil 28 de outubro de 2015, 9h30 Ordinária 

Barra de Santana 
16 de outubro de 2015, 14h Ordinária 

16 de dezembro de 2015, 14h Ordinária 

Boqueirão 
02 de setembro de 2015, 15h Ordinária 

30 de outubro de 2015, 14h Ordinária 

Campina Grande 

03 de novembro de 2015, 14h Ordinária 

15 de dezembro de 2015, 14h Ordinária 

02 de fevereiro de 2016, 14h Ordinária 

Gado Bravo 30 de novembro de 2015, 14h Assembleia Eletiva dos Membros 

Queimadas 
18 de dezembro de 2015, 9h Ordinária 

18 de janeiro de 2016, 9h Extraordinária 

Elaborada pelo autor a partir dos dados coletados na pesquisa. 
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Apêndice B – Questionário de Caracterização Aplicado aos CACS-FUNDEB 

 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação 

Curso de Mestrado 

 

 

Centro de Educação  

Campus Universitário 

Cidade Universitária 

Recife-PE/BR CEP: 50.670-901 

Fone/Fax: (81) 2126-8327 / 8334               

 

Título da pesquisa: CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEB NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINA GRANDE – PB 

Mestrando: Fellipe Almeida de Andrade 

Orientador: Prof. Dr. Edson Francisco de Andrade 

 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS DO FUNDEB 

 

Forma de aplicação: diretamente pelo pesquisador. 

Público-alvo: todos os 19 (dezenove) municípios componentes da Região 

Metropolitana de Campina Grande – PB, preferencialmente através de membro do 

CACS Fundeb da edilidade pesquisada. 

 

1. Identificação do Município: 

_______________________________________________________________ 

 

2. O CACS Fundeb está ativo: 

(    ) SIM – (     ) NÃO 
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Em caso negativo, especificar motivo(s): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. CACS Fundeb foi criado por lei específica: 

(    ) SIM – (     ) NÃO 

Em caso negativo, especificar motivo(s): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Número e data da Lei de Criação do CACS Fundeb: 

_______________________________________________________________ 

 

5. Tipo, número e data do ato de nomeação da atual formação do CACS Fundeb: 

_______________________________________________________________ 

 

6. Organização do CACS Fundeb: 

(    ) Conselho independente 

(    ) Câmara do Conselho Municipal de Educação (CME) 

 

7. O CACS Fundeb possui a quantidade mínima de membros, conforme Art. 24, § 1º, 

inciso IV, da Lei 11.494/2007: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 

8. O município optou pela formação em dobro do colegiado, conforme Art. 2º, § 1º, 

da Portaria FNDE nº. 481, de 11 de outubro de 2013: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 

9. Duração do mandato dos membros do CACS Fundeb: _________________ 

Permitida uma recondução: (    ) SIM – (    ) NÃO 
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10. O município agregou 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação 

(CME), conforme Art. 24, § 2º, da Lei 11.494/2007: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 

11. O município agregou 01 (um) representante do Conselho Tutelar, conforme Art. 

24, § 2º, da Lei 11.494/2007: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 

12. A representação dos estudantes está efetivada nos termos do Art. 2º, § 4º, da 

Portaria FNDE nº. 481, de 11 de outubro de 2013 (maiores de idade ou 

emancipados): 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 

13. A formação do CACS Fundeb obedece aos impedimentos descritos no Art. 24, § 

5º da Lei 11.494/2007: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso negativo, identificar o(s) impedimento(s) e a motivação: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

14. As indicações para representação no CACS Fundeb foram promovidas com a 

realização de nomeação documentada (para representantes do Poder Executivo, 

publicadas em ato específico) ou eleição específica, no âmbito de cada categoria 

representada (professores, pais, estudantes, etc.), para escolha dos representantes 

(titular e suplente): 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Especificar formas de indicação: 

 02 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 01 

(um) da Secretaria Municipal de Educação: 

_________________________________________________________________ 

 01 (um) representante dos professores da educação básica pública: 

_________________________________________________________________ 
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 01 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas: 

_________________________________________________________________ 

 01(um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas 

públicas: 

_________________________________________________________________ 

 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública: 

_________________________________________________________________ 

 02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 1 (um) dos 

quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas: 

_________________________________________________________________ 

 01(um) representante do Conselho Tutelar: 

_________________________________________________________________ 

 01(um) representante do Conselho Municipal de Educação (CME): 

_________________________________________________________________ 

 

15. As eventuais vacâncias na formação do CACS Fundeb são sanadas em um 

curto espaço de tempo: 

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

Justificar respostas diferentes de “Sempre” e a média de tempo para a substituição 

dos conselheiros: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

16. O CACS Fundeb possui Regimento Interno em vigor e devidamente aprovado 

pelo colegiado: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 

17. Sob qual configuração encontra-se estabelecido o Regimento Interno: 

(    ) Resolução – (    ) Portaria – (    ) Outro. Especificar: _________________ 



229 

18. O Regimento Interno regula a eleição para Presidência do CACS Fundeb nos 

termos da Lei 11.494/2007: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 

19. O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDEB foram eleitos, nos termos 

do disposto no Art. 24, § 6º, da Lei n. 11.494/2007? 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 

20. A presidência do CACS Fundeb recai sobre representante do Poder Executivo: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso positivo, especificar motivo(s): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
21. Qual a periodicidade das reuniões do CACS Fundeb regulada pelo Regimento 

Interno: _______________________________________________ 

 
22. O CACS Fundeb se reúne na periodicidade definida em Lei e por seu Regimento 

Interno: 

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 

Justificar respostas diferentes de “Sempre”: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
23. O CACS Fundeb tem o hábito de se reunir para deliberar sobre as questões de 

sua responsabilidade com pauta previamente estabelecida: 

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) Às vezes 

(    ) Nunca 
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Justificar respostas diferentes de “Sempre”: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

24. O Regimento Interno organiza com clareza as reuniões e as votações atinentes 

ao CACS Fundeb: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 

25. Todas as reuniões do CACS Fundeb são reduzidas a termo em livro de atas 

específico: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso negativo, especificar forma de registro das reuniões: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

26. As atas do CACS Fundeb são publicizadas de alguma forma: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso positivo, especificar forma de publicação: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

27. Forma de registro das atas do CACS Fundeb: 

(    ) Manuscritas – (    ) Digitadas – (    ) Outra forma. 

Especificar: __________________ 

 

28. As reuniões do CACS Fundeb são amplamente divulgadas de modo a permitir o 

amplo acesso da comunidade aos certames: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 

29. O Regimento Interno prevê alguma forma de participação (com direito a voz) de 

membros da comunidade nas reuniões do CACS Fundeb: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 
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30. Qual a forma adotada para emissão dos julgados efetuados pelo CACS Fundeb: 

(    ) Resolução – (    ) Portaria – (    ) Parecer 

(    ) Outro. Especificar: ___________________________ 

 

31. Nos últimos 05 (cinco) anos, qual a atribuição foi dada à prestação de contas 

anual do município pelo CACS FUNDEB: 

 

Ano 
Aprovada sem 

ressalvas 

Aprovada com 

ressalvas 
Reprovada 

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

 

Observação: se possível, juntar cópias do documento de julgamento ao questionário. 

 

31. Pode-se afirmar que o CACS Fundeb tem recebido o apoio do Poder Executivo 

local (Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação ou órgão congênere) para o 

exercício de suas atribuições: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso negativo, especificar motivo(s): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

32. Identificar a estrutura e a documentação disponibilizadas pelo Poder Executivo 

para usufruto e análise pelo CACS Fundeb: 

Estrutura 

 Local para reuniões: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 Transporte para os conselheiros: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 Material de expediente: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 Microcomputador: (    ) SIM – (    ) NÃO 
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 Impressora: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 Acesso à internet: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 Servidor para atuar na secretaria executiva dos trabalhos: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Documentação 

 Registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais e atualizados 

relativos aos recursos repassados ou recebidos à conta do Fundo, deixando-

os, permanentemente, à disposição do Conselho, inclusive dados e 

informações complementares solicitados sobre o assunto: (   ) SIM – (   ) NÃO 

 

 Termos de convênios firmados com instituições não públicas (comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos) que oferecem atendimento 

à educação básica: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 

33. O CACS Fundeb obedece ao critério de gratuidade da atividade de conselheiro:  

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso negativo, especificar motivo(s) e forma de pagamento aos Conselheiros: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

34. Pode-se afirmar que os conselheiros conhecem a legislação referente ao 

FUNDEB: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 

35. Os membros do CACS Fundeb da atual composição receberam capacitação 

inicial para o exercício da função: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso negativo, especificar motivo(s): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Em caso positivo, especificar atividades desenvolvidas na capacitação inicial: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

36. Os membros do CACS Fundeb da atual composição participam de formações 

continuadas para o exercício da função: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso negativo, especificar motivo(s): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Em caso positivo, especificar atividades desenvolvidas na formação continuada: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

37. Pode-se afirmar que o CACS Fundeb tem acompanhado e execução do Fundo 

em todas as suas fases: 

 Elaboração da Proposta/Lei de Diretrizes Orçamentárias: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 Elaboração da Proposta/Lei Orçamentária Anual: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 Créditos dos Recursos Financeiros na Conta Específica do Fundo: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

 Créditos dos Recursos Financeiros à conta do PNATE – Programa Nacional 

de Apoio ao Transporte Escolar: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 Aplicação dos Recursos: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 Prestação de contas do uso dos recursos: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 

Justificar o(s) caso(s) de resposta(s) negativa(s): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

38. O Conselho supervisiona a realização do censo escolar anual, na forma do Art. 

24, § 9º, da Lei nº. 11.494/2007: (    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso negativo, especificar motivo(s): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

39. O CACS Fundeb realiza visitas in loco para verificar o andamento de obras e 

serviços realizados com recursos do Fundeb: (    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso negativo, especificar motivo(s): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

40. O Município fornece ao CACS Fundeb, sempre que solicitado, todos os 

documentos e informações referentes aos recursos do FUNDEB e do PNATE, tais 

como: editais de licitação, extratos bancários, folha de pagamento de profissionais 

da educação, notas fiscais de compras e demais documentos necessários ao 

desempenho das atividades de sua competência (artigo 25, da Lei nº. 11.494/2007): 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso negativo, especificar motivo(s) e documentos não disponibilizados: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

41. Nos últimos 12 meses, o CACS Fundeb representou aos Tribunais de Contas, 

Ministério Público ou outros órgãos de controle noticiando irregularidades na gestão 

do município: (    ) SIM – (    ) NÃO 
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Em caso positivo, especificar para quais, bem como se alguma providência foi 

tomada pelo órgão representado ou, em caso negativo, especificar o motivo: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

42. O CACS Fundeb encontra-se cadastrado junto do FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação nos termos do Art. 7º, da Portaria FNDE nº. 481, de 

11 de outubro de 2013: (    ) SIM – (    ) NÃO 

 

43. Já houve interrupção do repasse das transferências obrigatórias ou repasses de 

convênios ao município em virtude do não cadastramento do CACS Fundeb junto ao 

FNDE: 

(    ) SIM – (    ) NÃO 

Em caso positivo, qual a solução adotada em quanto tempo ocorreu a retomada dos 

repasses financeiros: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Identificação do agente que forneceu as informações: 

Nome Completo: _________________________________________________ 

Membro do CACS Fundeb: (    ) SIM – (    ) NÃO 

Cargo/Função Exercida: ___________________________________________ 

Data do preenchimento do questionário: _______/_______/2015 

Assinatura do informante: __________________________________________ 
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Apêndice C – Relação dos Documentos Coletados pelo Pesquisador nos 

Municípios Visitados 

 

Alcantil 

 

Documento nº. 01 – Cópia da Lei Municipal nº. 130/2007, de 28/02/2007, que criou 

o CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 02 – Cópia da Lei Municipal nº. 149/2008, de 11/12/2008, que 

alterou dispositivos da Lei Municipal nº. 130/2007; 

Documento nº. 03 – Cópia da Portaria nº. 053/2015, de 22/06/2015, que nomeou os 

membros do CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 04 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 16/06/2015; 

Documento nº. 05 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 28/10/2015; 

Documento nº. 06 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 16/06/2015. 

 

Barra de Santana 

 

Documento nº. 07 – Cópia da Lei Municipal nº. 240, de 11/11/2011, que altera a 

formulação do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana – PB; 

Documento nº. 08 – Cópia da Portaria nº. 174/2014, de 03/07/204, que nomeou os 

membros do CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 09 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 16/10/2015; 

Documento nº. 10 – Cópia da Pauta da Reunião do CACS-FUNDEB de 16/12/2015. 
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Boqueirão 

 

Documento nº. 11 – Cópia da Lei Municipal nº. 858/2007, de 30/03/2007, que criou 

o CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 12 – Cópia da Lei Municipal nº. 1.006/2014, de 15/04/2014, que 

alterou dispositivos da Lei Municipal nº. 858/2007; 

Documento nº. 13 – Cópia da Portaria nº. 461/2015, de 08/12/2015, que nomeou os 

membros do CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 14 – Cópia do Regimento Interno do CACS-FUNDEB atualmente 

vigente, aprovado pelo colegiado em abril de 2007; 

Documento nº. 15 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 02/09/2015; 

Documento nº. 16 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 30/10/2015. 

 

Campina Grande 

 

Documento nº. 17 – Cópia da Lei Municipal nº. 4.488/2007, de 01/03/2007, que 

criou o CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 18 – Cópia da Lei Municipal nº. 5.845/2015, de 26/01/2015, que 

alterou dispositivos da Lei Municipal nº. 4.488/2007; 

Documento nº. 19 – Cópia da Portaria nº. 095/2015, de 10/02/2015, que nomeou os 

membros do CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 20 – Cópia do Regimento Interno do CACS-FUNDEB atualmente 

vigente, aprovado pelo colegiado em 21 de janeiro de 2014; 

Documento nº. 21 – Cópia da Relação de Identificação dos Membros do CACS-

FUNDEB, contendo dados pessoais dos membros do colegiado, elaborada pela 

Secretaria Executiva; 
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Documento nº. 22 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 03/11/2015; 

Documento nº. 23 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 15/12/2015; 

Documento nº. 24 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 02/02/2016. 

 

Gado Bravo 

 

Documento nº. 25 – Cópia da Lei Municipal nº. 214, de 10/05/2013, que criou o 

CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 26 – Cópia da Portaria nº. 1.144/2013, de 31/07/2013, que nomeou 

os membros do CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 27 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 30/11/2015; 

Cópia do parecer anual de análise da Prestação de Contas do FUNDEB relativa ao 

ano de 2014, de 09/02/2015; 

Documento nº. 28 – Cópia do ofício circular de convocação para reunião de eleição 

do CACS-FUNDEB em 30/11/2015, expedido para publicação na Câmara Municipal, 

protocolado em 24/11/2015. 

 

Queimadas 

 

Documento nº. 29 – Cópia da Lei Municipal nº. 114/2007, de 05/04/2007, que criou 

o CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 30 – Cópia da Portaria nº. 164/2013, de 25/06/2013, que nomeou os 

membros do CACS-FUNDEB; 

Documento nº. 31 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 18/12/2015; 

Documento nº. 32 – Cópia da Ata da Reunião do CACS-FUNDEB de 18/01/2016. 
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Apêndice D – Relação das Entrevistas Realizadas pelo Pesquisador 

 

Entrevista nº. 01 – José Adeilton da Costa, Secretário Municipal de Educação de 

Alcantil/PB, realizada em seu gabinete na Secretaria Municipal de Educação, em 02 

de dezembro de 2015. 

 

Entrevista nº. 02 – Edvaldo Honório Ferreira, Presidente do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social de Barra de Santana, realizada na residência do 

entrevistado, na cidade de Campina Grande/PB, em 07 de dezembro de 2015. 

 

Entrevista nº. 03 – José Francisco de Sousa, Secretário Municipal de Educação de 

Queimadas/PB, realizada em seu gabinete na Secretaria Municipal de Educação, 

em 09 de dezembro de 2015. 

 

Entrevista nº. 04 – Iolanda Barbosa da Silva, Secretária Municipal de Educação de 

Campina Grande/PB, realizada em seu gabinete na Secretaria Municipal de 

Educação, em 18 de dezembro de 2015. 

 

Entrevista nº. 05 – Fernando Rodrigues Catão, Conselheiro Corregedor do Tribunal 

de Contas do Estado da Paraíba, realizada em seu gabinete no TCE, na cidade de 

João Pessoa/PB, em 16 de fevereiro de 2016. 
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Apêndice E – Relação dos Depoimentos Captados pelo Pesquisador Durante 

as Reuniões do CACS-FUNDEB que Participou 

 

Depoimento nº. 01 – Presidente do CACS-FUNDEB do município de Boqueirão/PB. 

Captado em reunião do dia 02 de setembro de 2015. Acerca do que considera falta 

de compromisso de alguns conselheiros nomeados para atuação no colegiado. 

 

Depoimento nº. 02 – Presidente do CACS-FUNDEB de Barra de Santana/PB. 

Captado em reunião do dia 16 de outubro de 2015. Acerca da cobrança que recebe 

por parte dos professores quanto ao esclarecimento do ajuste financeiro do 

FUNDEB depositado na conta do Fundo no ano de 2015. 

 

Depoimento nº. 03 – Contador(a) da Secretaria de Finanças de Barra de 

Santana/PB. Captado em reunião do dia 16 de outubro de 2015. Acerca do 

transporte de profissionais de outras secretarias de governo realizado em ônibus 

conduzido por motorista da Secretaria de Educação, cujo salário pago com recursos 

do FUNDEB. 

 

Depoimento nº. 04 – Conselheiro(a) Representante do Conselho Tutelar no CACS-

FUNDEB do município de Alcantil/PB. Captado em reunião do dia 28 de outubro de 

2015. Acerca de como se tornou conselheira do FUNDEB, de sua autovisão da 

função exercida e de como outros munícipes enxergam sua dedicação ao trabalho 

no colegiado. 

 

Depoimento nº. 05 – Conselheiro(a) Representante dos Servidores Técnico-

Administrativos no CACS-FUNDEB do município de Boqueirão/PB. Captado em 

reunião do dia 30 de outubro de 2015. Acerca de sua visão sobre os 

desdobramentos do trabalho do Conselho no que tange ao Poder Executivo e a 

valoração que este faz da produção do colegiado. 
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Depoimento nº. 06 – Conselheiro(a) Representante dos Professores no CACS-

FUNDEB do município de Campina Grande/PB. Captado em reunião do dia 03 de 

novembro de 2015. Acerca dos resultados de diligência in loco realizada por 

comissão do Conselho para verificação de denúncia formulada pelo Ministério 

Público Estadual sobre o transporte de escolares. 

 

Depoimento nº. 07 – Conselheiro(a) Representante dos Pais de Alunos no CACS-

FUNDEB do município de Gado Bravo/PB. Captado em reunião do dia 30 de 

novembro de 2015. Acerca de sua visão da importância em ser membro do 

Conselho, das facilidades e dificuldades encontradas na missão assumida. 

 

Depoimento nº. 08 – Conselheiro(a) Representante dos Pais de Alunos no CACS-

FUNDEB do município de Campina Grande/PB. Captado em reunião do dia 15 de 

dezembro de 2015. Acerca de sua autovisão da atuação como membro do Conselho 

e das dificuldades encontradas em cumprir a agenda do colegiado. 

 

Depoimento nº. 09 – Presidente do CACS-FUNDEB do município de Campina 

Grande/PB. Captado em reunião do dia 15 de dezembro de 2015. Acerca da forma 

de sua eleição para membro do Conselho entre seus pares, das cobranças que 

recebe do órgão sindical que a indicou, de sua autovisão da função exercida e do 

relacionamento com a gestão da educação municipal. 

 

Depoimento nº. 10 – Presidente do Sindicato dos Professores do município de 

Barra de Santana/PB. Captado em reunião do dia 16 de dezembro de 2015. Acerca 

dos benefícios que considera como retirados dos professores pela gestão da 

educação municipal. 

 

Depoimento nº. 11 – Conselheiro(a) Representante dos Professores no CACS-

FUNDEB do município de Queimadas/PB. Acerca da autovisão de sua atuação 
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como membro do Conselho e de como enxerga a postura dos demais colegas do 

colegiado. 

 

Depoimento nº. 12 – Conselheiro(a) Representante dos Poder Executivo no CACS-

FUNDEB do município de Queimadas/PB. Acerca das posições político-partidárias 

presentes no Conselho na sua visão e da importância do contraditório na arena de 

participação popular. 
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Apêndice F – Roteiro da Entrevista Semiestruturada Realizada com Secretários 

de Educação dos Municípios Participantes da Pesquisa 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação 

Curso de Mestrado 

 

 

Centro de Educação  

Campus Universitário 

Cidade Universitária 

Recife-PE/BR CEP: 50.670-901 

Fone/Fax: (81) 2126-8327 / 8334               

 

Título da pesquisa: CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEB NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINA GRANDE – PB 

Mestrando: Fellipe Almeida de Andrade 

Orientador: Prof. Dr. Edson Francisco de Andrade 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM SECRETÁRIOS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

 

Identificação do entrevistado: 

Nome Completo: _____________________________________________________ 

Município ao qual se vincula: ____________________________________________ 

Nomeado para a função desde: _____/_________ (mês/ano) 

Data e horário da entrevista: _____/______/_______; ____ h ________ 

Local da entrevista: ___________________________________________________ 
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1. Cumprimentos de estilo. 

2. Solicitação de autorização para gravação do áudio. 

3. Questões 

A. A introdução do chamado controle social nas políticas públicas brasileiras, 

uma bandeira evidente de luta dos movimentos sociais, só se corporificou com 

a promulgação de leis que implantaram conselhos com a participação dos 

cidadãos/comunidade. Podemos dizer que se trata de uma evidência da força 

do poder local num ambiente onde a globalização predomina. Vossa senhoria 

concorda com a visão de alguns estudiosos de que hoje o controle social é 

mais legal/cartorial do que de fato existente no que tange às políticas públicas 

no Brasil atual? Como avalia a questão no seu município? 

B. Tem sido uma tarefa complexa encontrar entre os segmentos pessoas 

disponíveis à participação nos conselhos de controle social? E no CACS-

FUNDEB especificamente? É verdadeira em sua realidade local a assertiva de 

que há uma fuga dos cidadãos quanto a esta participação? 

C. Há uma preocupação de sua gestão em manter atuante o CACS-FUNDEB? 

Que ações poderiam ser elencadas para representar o apoio ao 

funcionamento do colegiado? 

D. O CACS-FUNDEB pode ser considerado um parceiro da gestão? Que 

contribuições o colegiado tem dado para a melhoria nos usos dos recursos do 

FUNDEB no município? Como avalia o relacionamento do conselho com a 

gestão capitaneada por vossa senhoria? 

E. Na sua visão, é possível o CACS-FUNDEB atuar com independência sem um 

orçamento próprio para realização de suas atividades? Como funciona em seu 

município a dinâmica de apoio material e logístico para a atuação do 

colegiado? 

F. Qual a sua opinião sobre a gratuidade do trabalho exercido pelos conselheiros 

do CACS-FUNDEB? Na sua avaliação, quais seriam os impactos da 

remuneração desta atividade? Seria mais positiva ou negativa? 

G. Considera que há uma disparidade na atuação dos diversos representantes de 

segmentos atuantes no CACS-FUNDEB? Como avalia a questão da formação 

inicial e continuada dos atores envolvidos no controle social? Seria a formação 

um caminho para reduzir as disparidades? 
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H. O acesso a informações de caráter contábil, em sua opinião, limita de alguma 

forma a contribuição do CACS-FUNDEB para os resultados da educação do 

município? Na sua cidade é facultado acesso aos indicadores da Educação? 

I. Há uma participação efetiva do colegiado na realização do Censo Escolar e na 

elaboração da LDO, da LOA e do PPA? O conselho tem assento nas 

discussões do planejamento estratégico da Secretaria de Educação? 

J. Há uma preocupação de vossa senhoria em não politizar, no sentido da 

influência da política partidária local, o CACS-FUNDEB? Como avalia a 

interferência político-partidária no controle social? 

K. Para finalizar, em termos perspectiva, como vossa senhoria avalia o futuro do 

controle social das políticas públicas no Brasil? Estamos de fato criando 

verdadeiramente uma cultura de participação? 

 

4. Agradecimentos. 
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Apêndice G – Roteiro da Entrevista Semiestruturada Realizada com 

Representante do TCE/PB 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação 

Curso de Mestrado 

 

 

Centro de Educação  

Campus Universitário 

Cidade Universitária 

Recife-PE/BR CEP: 50.670-901 

Fone/Fax: (81) 2126-8327 / 8334               

 

Título da pesquisa: CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA 

EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEB NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINA GRANDE – PB 

Mestrando: Fellipe Almeida de Andrade 

Orientador: Prof. Dr. Edson Francisco de Andrade 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM CONSELHEIRO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB 

 

Identificação do entrevistado: 

Nome Completo: FERNANDO RODRIGUES CATÃO. 

Função Exercida na Corte: CONSELHEIRO CORREGEDOR DO TCE-PB. 

Data e horário da entrevista: 16/02/2015, 9h. 

Local da entrevista: Sede do TCE, João Pessoa – PB. 

 

1. Cumprimentos de estilo. 

2. Solicitação de autorização para gravação do áudio. 
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3. Questões 

A. A introdução do chamado controle social nas políticas públicas brasileiras, 

uma bandeira evidente de luta dos movimentos sociais, só se corporificou 

com a promulgação de leis que implantaram conselhos com a participação 

dos cidadãos/comunidade. Podemos dizer que se trata de uma evidência da 

força do poder local num ambiente onde a globalização predomina. Vossa 

excelência concorda com a visão de alguns estudiosos de que hoje o controle 

social é mais legal/cartorial do que de fato existente no que tange às políticas 

públicas no Brasil atual? 

L. Que políticas o TCE/PB tem implantado para o incentivo da participação do 

cidadão como primeiro fiscal da gestão pública? Há um interesse da Corte na 

promoção do controle social junto à população? 

M. No que diz respeito ao FUNDEB, cujo Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social – CACS figura como a instância primeira de controle social no 

uso dos recursos da Educação, o TCE possui algum instrumento para 

acompanhar o funcionamento destes CACS nos municípios sob sua 

jurisdição? 

N. Nas auditorias efetuadas nos municípios para análise de prestações de 

contas, há uma preocupação da Corte em conhecer do funcionamento dos 

CACS? De que forma isso se efetiva? 

O. Os pareceres emitidos pelos CACS de alguma forma influenciam na análise 

das Prestações de Contas Anuais pelo Tribunal? Há uma busca de acessar 

estes documentos e verificar como estão postos? 

P. O TCE já realizou ou planeja realizar alguma ação de formação com os 

conselheiros dos municípios, visando aprimorar a qualidade deste controle 

social com o olhar “menos técnico”, realizado diretamente pelo cidadão? 

Q. Como ocorre a tramitação das denúncias efetuadas pelos cidadãos junto a 

Ouvidoria do TCE/PB? É do vosso conhecimento se a Ouvidoria tem sido 

acessada com regularidade pelos Conselheiros do CACS? 

R. É possível sintetizar em algumas palavras o grau de importância da educação 

nos julgados efetuados pelo TCE? Há uma preocupação em avaliar a 

qualidade do gasto e não somente o seu uso na forma da lei (nem todo gasto 

legal é eficiente)? 
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S. Para finalizar, em termos de perspectiva, como vossa excelência avalia o 

futuro do controle social das políticas públicas no Brasil? Estamos de fato 

criando uma cultura de participação? 

 

4. Agradecimentos. 
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Apêndice H – Acervo Fotográfico da Sede da Sala dos Conselhos do Município 

de Campina Grande – PB 

 

Foto 01 – Imagem da porta de entrada da Sala dos Conselhos 

 

 

Foto 02 – Imagem dos arquivos dos conselhos municipais de controle social 
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Foto 03 – Imagem do computador e impressora próprios dos conselhos municipais 

de controle social 

 

 

Foto 04 – Imagem do colegiado do CACS-FUNDEB reunido em certame do dia 15 

de dezembro de 2015 
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Foto 05 – Imagem dos conselheiros realizando análise de balancetes do FUNDEB 

em reunião do dia 15 de dezembro de 2015 

 

 

Foto 06 – Imagem dos conselheiros realizando análise de balancetes do PNATE em 

reunião do dia 15 de dezembro de 2015 
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Foto 07 – Imagem da leitura da ata em reunião realizada no dia 15 de dezembro de 

2015 

 

 

Crédito das Fotos: Fellipe Almeida de Andrade (pesquisador) e Patrícia Luna 

(secretária executiva do CACS de Campina Grande – PB). 


