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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar os fatores que limitam e os que promovem a participação nos 
Conselhos/Câmaras de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, tendo por 
unidade de análise os municípios do Recife, Olinda e do Cabo de Santo Agostinho, no período de 
2007 a 2009, que corresponde à implementação da Lei 11494/2007 do FUNDEB. Adotando 
como referência teórico-metodológica a Análise de Conteúdo de Bardin, a investigação foi 
realizada a partir da análise documental, de entrevistas e observações. O marco teórico-conceitual 
foi construído, tomando por base os estudos sobre a participação política, elemento fundamental 
para o controle social dos recursos destinados à educação. Para melhor compreensão dos 
conceitos, as categorias fundamentais deste trabalho são: a participação, a sociedade civil e a 
cultura política. A pesquisa revelou que os limites da participação dependem tanto do grau de 
conhecimento, do compromisso e da vontade política dos conselheiros, quanto da parceria com o 
poder local. Os resultados revelaram que o controle social ainda sofre limitações: do poder local, 
em não disponibilizar documentos e informações, dificultando a análise das prestações de contas, 
e da cultura política de não mobilização dos conselheiros na busca de melhor formação, uma vez 
que o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Corregedoria Geral da União se colocam à 
disposição para tal. Revelou também que o modelo de Câmara amplia tanto o debate referente ao 
controle social quanto à participação dos conselheiros nas Câmaras, quando o Conselho 
Municipal de Educação em que está inserida é bem estruturado. 
 
Palavras chave: Financiamento da educação, participação, sociedade civil e cultura política. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the limiting factors and those that promote the practice of 
participation in the Councils/Boards of Monitoring and Social Control of the Fund for 
Maintenance and Development of Basic Education and Enhancement of Professional Education, 
considering as units of analysis the municipalities Recife, Olinda and Cabo de Santo Agostinho, 
in the period 2007-2009, which corresponds to the implementation of the Law 11494/2007 of the 
FUNDEB. Adopting as theoretical and methodological reference, the Content Analysis proposed 
by Bardin, research was carried out through documentary analysis, interviews and observations. 
The theoretical and conceptual basis was built from the studies on political participation, a key 
element for the social control of resources devoted to education. For a better understanding of the 
concepts, the fundamental categories of this study are: participation, civil society and political 
culture. The research revealed that the limits of participation depend on both the degree of 
knowledge, commitment and political will of council members, and partnerships with local 
government. The results also revealed that social control still suffers from limitations: of the local 
government, in not providing documents and information, complicating accountability analysis, 
and the cultural policy of not mobilizing the counsellors in search of better training, since the 
Court of Auditors, Prosecutor and General Union Inspection are willing to provide such 
training.The results also revealed that the model of Boards extends both the debate on social 
control and the participation of counselors in the Chambers, when the Municipal Council of 
Education in which it operates is well structured.  
 
Key Words: Education financing, participation, civil society and political culture. 
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1 INTRODUÇÃO    

 

Nosso trabalho trata de investigar o processo de participação nos Conselhos de 

Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB, implementado pela Lei 11494/2007, que 

propõe o controle social dos recursos educacionais por representantes da sociedade civil e do 

Estado.  

O objetivo da pesquisa é analisar como se dá a ação participativa nos Conselhos de 

Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB, e as possibilidades e limites da atuação de 

seus membros na efetivação do controle social.   

A motivação para tal estudo surgiu de inquietudes vividas em uma experiência de estágio 

numa escola pública, onde haviam sido identificadas irregularidades na utilização dos recursos 

financeiros. A escola em questão era tida como referência no município do Recife e atendia do 

ensino fundamental ao Normal Médio, mas, diante das irregularidades, tornou-se palco de 

vandalismo e de marginalização. 

 Procuramos, a partir da literatura sobre o tema, compreender quais os órgãos e 

mecanismos responsáveis pela fiscalização da gestão dos recursos destinados à escola, 

delineando uma proposta investigativa no âmbito do financiamento da educação. 

O estudo foi marcado pela busca de respostas a vários questionamentos: quais os órgãos e 

mecanismos responsáveis pela fiscalização e pela gestão dos recursos destinados à escola? Que 

respaldo legal orienta as políticas educacionais? Como são distribuídos os recursos? Com base 

em que critérios? Após o contato com a disciplina Financiamento da Educação, no curso de 

graduação em Pedagogia, na UFPE, aos poucos, fomos delineando uma proposta investigativa no 

âmbito do financiamento da educação, especificamente sobre o controle social dos recursos. 

Consideramos que o financiamento da educação é um campo relativamente novo da 

política educacional do nosso país. O Controle social dos recursos, especificamente, passa a ser 

contemplado a partir da Lei nº 9424, que implanta o FUNDEF, promulgada em 1996, passando a 

vigorar em janeiro de 1997, com vigência de 10 anos. 

Essa medida faz parte da lógica de Estado, adotada durante o governo de FHC em que é 

dado novo direcionamento às políticas públicas, em particular, no campo educacional. O 

FUNDEF vem atender a uma série de exigências sociais e políticas em prol do atendimento dos 

direitos sociais, dentre eles, a educação, com o objetivo de corrigir as deficiências na distribuição 
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dos recursos entre as diversas regiões e diminuir as desigualdades na rede pública de ensino. O 

FUNDEF apresenta um saldo positivo, parecendo ter atingido seus objetivos; justiça social, 

equidade, valorização do magistério e descentralização do ensino, promovendo um alto índice de 

municipalização do ensino fundamental (ARELARO, 2007).  

Em 2007, a Lei 11494, que institui o FUNDEB, entra em vigor, buscando sanar as lacunas 

apresentadas pelo FUNDEF e algumas delas tratam de redirecionar o modo como o controle 

social se efetiva na política de financiamento.  

 O FUNDEB preceitua a democratização do uso dos recursos públicos, com intuito de 

estabelecer maior nível de diálogo entre Estado e sociedade, via exercício da participação, tendo 

a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/1996 

como norteadoras da proposta democrática.  

O controle social dos recursos na educação ainda é pouco tratado. Investigando os 

Conselhos do FUNDEF (Fundo de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério) temos Souza Junior (2008), que analisa três municípios paraibanos, 

João Pessoa, Cajazeiras e Pombos; Silveira (2008), que investiga as práticas do Conselho e o 

cumprimento da Lei 9424/1996 nos municípios de Duque de Caxias e Rio de Janeiro; Barbosa 

(2008), que analisa a participação nos Conselhos do FUNDEF, em Valparaíso, Goiás e, 

analisando a questão da natureza e prática dos Conselhos do FUNDEF no Paraná Gouveia e 

Souza (2008) debatem o que está previsto como tarefa do conselho e qual o efeito dessa política 

para a população.  

 Na busca de analisar a temática nas produções acadêmicas realizadas no período de 1996 

a 2009, na Universidade Federal de Pernambuco, o levantamento bibliográfico identificou no 

Centro de Educação, algumas pesquisas que tiveram como objeto de análise a política do 

FUNDEF. Alves (2002) e Arruda (2003) investigam a valorização do magistério na política do 

FUNDEF. ALVES foca o olhar em três municípios Pernambucanos e ARRUDA, apenas no 

município de Panelas. Pereira (2006) analisa as práticas discursivas na política do FUNDEF. 

Santos (2008) estuda a política do FUNDEF no Piauí. 

 Discutindo a participação, encontramos os trabalhos de Araújo (2003) e Melo (2005). 

Araújo discute a participação na política educacional do município de Camaragibe em 

Pernambuco e Melo enfoca a participação da sociedade civil no Conselho municipal de Recife.  
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Nossa pesquisa, cujo recorte é o controle social no FUNDEB, pretende contribuir para 

enriquecer o debate sobre o potencial da participação nos processos democráticos no uso dos 

recursos públicos, tendo como locus os Conselhos/Câmaras de Acompanhamento e Controle 

Social dos Municípios de Recife, Olinda e Cabo de Santo Agostinho, a partir do seguinte 

questionamento: Quais os limites e possibilidades da atuação dos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, enquanto instância de participação 

social?  

Partindo do entendimento de que a participação pode ser de diferentes modos e, 

acreditando em sua potencialidade para a construção da gestão democrática, podemos supor 

possibilidades de fortalecimento dos Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social na 

educação, através dos processos participativos.  

Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar as formas de participação dos 

Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB, e como objetivos específicos: 

1. Analisar como se efetiva o processo de participação dos diversos segmentos no interior 

dos Conselhos/ Câmaras do FUNDEB 

2. Investigar como os conselheiros percebem sua participação 

3. Conhecer a condução e a distribuição das atividades entre os conselheiros. 

Para tal, o trabalho se organiza da seguinte forma:  

Inicialmente, tratamos da democracia, enquanto forma de organização social, traçando a 

trajetória percorrida nos debates hegemônico e contra-hegemônico nos quais se insere a 

participação como um de seus pilares.  

 Problematizamos o conceito de participação sobre as bases epistemológicas, políticas e 

da prática social, apresentando uma revisão de literatura sobre as diferentes concepções teóricas. 

Rompendo a linha dura do período militar, delineamos a trajetória da participação e apresentamos 

uma retrospectiva histórica da participação expressa nas propostas de ação governamental na 

educação brasileira.  

Tratamos da emergência da sociedade civil e sua importância no processo de 

redemocratização do Estado e a institucionalização de espaços participativos pela Constituição 

Federal de 1988, particularmente nos Conselhos Gestores de Políticas Públicas.  

No terceiro tópico, contextualizamos a evolução do financiamento da educação no Brasil, 

apontando os rumos tomados com a implementação da Lei nº 9424/ 1996, que institui o 
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FUNDEF, e da Lei nº 11494/2007, que institui o FUNDEB, discutindo seus avanços e limites. 

Articulamos a discussão com as diretrizes propostas pela lei do FUNDEB quanto à atuação dos 

Conselhos/Câmaras de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB face às limitações 

impostas a esse colegiado. 

No quarto tópico, registramos o percurso metodológico percorrido para a apreensão da 

realidade, apresentando a abordagem adotada no estudo dos Conselhos /Câmaras de 

Acompanhamento e de Controle social do FUNDEB, nos municípios do Recife, de Olinda e do 

Cabo de Santo Agostinho.  

 O quinto tópico contextualiza o objeto em estudo para melhor entendimento de suas 

particularidades. 

 O sexto tópico, trata da análise dos dados coletados, desvelando os significados 

atribuídos à participação pelos conselheiros dos Conselho/Câmaras, tendo, como eixo norteador 

as entrevistas, analisando também as condições e os modos como ocorre a participação nesses 

espaços.  

Por fim, apresentamos nossas conclusões que refletem um momento de amadurecimento 

das ideias iniciais do trabalho, fazendo-nos perceber a relevância da ampliação dos processos 

participativos nas políticas públicas, sobretudo nos Conselhos/Câmaras de Acompanhamento e de 

Controle Social. Os conselheiros da Câmara de Olinda e do Conselho do Cabo de Santo 

Agostinho demonstram dificuldades em exercer o controle social por desconhecimento do papel 

de conselheiro e por apresentar uma cultura política guiada pelas relações de poder que se 

refletem nas formas de participação.  

Há um diferencial quanto à Câmara do Recife, que expressa ter uma cultura política 

participativa, conhecimento do seu papel e compromisso com a causa, articulando-se de modo 

mais estrutural e coeso na busca de efetivar o controle social, quando evidencia uma participação 

pautada em objetivos e direcionamentos planejados coletivamente. 
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2 CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO  

 

2.1 O debate clássico da democracia 

 

A democracia, enquanto forma de organização social, tem na participação um de seus 

pilares. Então, discutir a democracia implica inevitavelmente tratar da participação. 

Historicamente, a tônica da democracia vem mostrando que o contexto sociopolítico-econômico 

de determinada sociedade origina as diversas perspectivas teóricas que abordam a temática. 

Assim, o século passado centra o pensamento sociológico e político na reflexão de duas 

questões: a desejabilidade da democracia como forma de governo e suas condições estruturais 

para se adequar ou não ao capitalismo. Tal debate partia do pressuposto de que, à medida que 

certos países avançavam pela democracia enquanto forma de governo, passavam a usufruir de 

certa propensão distributiva (SANTOS, 2005). 

Nesse embate, duas abordagens ganham força: a democracia liberal (que se torna 

hegemônica) e a concepção marxista. A democracia liberal restringe as formas de participação ao 

procedimento eleitoral, surgindo, assim, uma tensão entre capitalismo e democracia. Nessa 

tensão, a democracia acaba prevalecendo, mas estabelece limites à propriedade e implica ganhos 

distributivos para os setores sociais desfavorecidos, fato que, para a concepção marxista, seria 

uma descaracterização da democracia, uma vez que era impossível democratizar a relação entre 

capital e trabalho. Para os marxistas, o eixo dessa relação são os indivíduos como produtores, 

tendo o mundo do trabalho como o centro do exercício da soberania por parte dos cidadãos. 

 

A disputa entre essas visões vai acrescentar três questões ao debate da 
democracia: a relação entre procedimento e forma, o papel da burocracia e a 
representação nas democracias de grande escala. A primeira questão privilegia a 
forma em detrimento da substância, o que a torna alvo das críticas marxistas 
(SANTOS, 2005, p. 41). 

 

Tratando essas três questões, temos, em Kelsen (1929 apud SANTOS, 2005), a origem do 

procedimentalismo. Em Schumpeter e Bobbio, vamos encontrar resposta ao procedimentalismo 

Kelsiano, transformando-o em uma forma de elitismo democrático. Tanto Shumpeter quanto 

Bobbio têm, como ponto de partida para sua reflexão política, o questionamento da soberania 

popular. Em seu livro “Capitalismo, socialismo e democracia”, Schumpeter questiona a 
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possibilidade de o povo governar e acredita nessa impossibilidade, porque defende o processo 

democrático no sentido oposto, como um método político – um arranjo institucional pelo qual as 

decisões políticas, legislativas e administrativas são tomadas sem a participação popular. Para ele, 

o cidadão comum não tinha interesse político a não ser para eleger seus representantes 

(SANTOS, 2005). Em Bobbio, a resposta ao procedimentalismo é traduzida em regras para 

formação do governo representativo, em que a democracia é um conjunto de regras para 

constituição de maiorias, destacando o peso igual dos votos e a ausência de distinções 

econômicas, religiosas e étnicas na constituição do eleitorado. Por esse prisma, Bobbio acredita 

na participação ampliada dos indivíduos.  

A discussão da burocracia é trazida para o debate por Weber, que a coloca como 

inevitável pela ligação que estabelece com o desenvolvimento do Estado moderno. Para Weber, o 

desenvolvimento do Estado moderno faz com que o cidadão perca o controle sobre o processo de 

decisão política. Bobbio (2000) corrobora o argumento weberiano ao afirmar que o cidadão, ao 

fazer a opção pela sociedade de consumo de massas e pelo Estado de bem-estar social, sabe que 

está abrindo mão do controle sobre atividades políticas e econômicas por ele exercidas em favor 

de burocracias privadas e públicas. Essas formas burocráticas são incapazes de indicar soluções 

plurais e muito menos de inserir, no debate democrático, os arranjos participativos.  

Analisando a trajetória do embate entre Kelsen, Schumpeter e Bobbio, Santos (2005) 

destaca que tais proposições não possibilitam a ampliação do jogo democrático, face sua redução 

ao processo eleitoral de modo elitista, no entanto, se tomarmos por base a concepção de 

autorização1 existente no interior do debate da democracia clássica, a questão da 

representatividade tem, no pensamento de Dahl (1984), a percepção de que ela constitui a única 

solução possível para o problema da autorização, sustentada por duas premissas: a do consenso 

dos representantes e a possibilidade de a representação exprimir opiniões diferentes, perspectiva 

defendida por Stuart Mill, ignorante em relação às três dimensões que a representação envolve: a 

da identidade, a da autorização e a da prestação de contas.  

Ao mesmo tempo em que, no período pós-guerra, ocorre a consolidação do elitismo 

democrático, fortalecendo a concepção hegemônica de democracia, enquanto prática de 

                                                 
1 A autorização seria um mecanismo sustentado pelo consenso, que surge como alternativa às formas adotadas no 
processo de tomada de decisão da democracia direta, em oposição ao sistema de rodízios existentes no exercício da 
gestão das cidades-estado ou repúblicas italianas que envolvia a falta de autorização de ocupar cargos 
administrativos. 
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legitimação de governos, surge um conjunto de concepções denominadas de contra- 

hegemônicas, que, embora não provoquem o rompimento com o procedimentalismo, apontam 

para o reconhecimento da pluralidade humana. E é, na ideia da pluralidade humana, que Santos e 

Avritzer (2005) atestam a construção de uma nova gramática social e cultural e, com ela, a 

possibilidade de uma nova institucionalidade democrática. 

Já, nas concepções não hegemônicas, percebe-se a negação da questão substantiva da 

razão e as formas homogeneizantes de organização da sociedade, com o reconhecimento da 

pluralidade humana. Esse reconhecimento irá além das concepções elitistas de Shumpeter, 

Downs e Bobbio focadas na ideia do bem comum, a partir de dois critérios distintos: a ênfase na 

criação de uma nova gramática social e cultural e o entendimento da inovação social, articulada 

com a inovação institucional. Em síntese, uma nova institucionalidade da democracia. 

Pensando o procedimentalismo como prática social e não como método de constituição de 

governos, Jürgen Habermas (1992) coloca a capacidade argumentativa no campo do político, 

com o objetivo de transformar a estrutura da esfera pública. Essa possibilidade descortina uma 

conexão entre procedimentalismo e participação. Acrescenta, ao debate da democracia, a 

concepção de esfera pública enfocada enquanto espaço diferente do Estado, como um lugar de 

discussão coletiva sobre as decisões políticas e as demandas deliberadas pela agenda estatal.  De 

uma dinâmica política que impede a concentração de poder e a dominação por parte de alguns 

indivíduos, vincula argumentação pública à participação e faz vir à tona um novo sujeito, capaz 

de tomar decisões e defendê-las com propósito coletivo, através do debate no espaço público. 

 Com a teoria da ação comunicativa de Habermas, observa-se a edificação de uma 

concepção societária da democracia, apontando uma perspectiva dialógica entre Estado e 

sociedade civil. Essa concepção teórica sobre a dimensão da democracia possibilita mudanças 

mediante a ação discursiva e a articulação entre direito e poder. O discurso passa, então, a ser um 

mecanismo que gera uma ação de busca e realização dos objetivos dos participantes do processo. 

Sob o princípio da racionalidade, a autoridade se vê submetida a justificações e à reflexão crítica 

de seus atos, colocando a relação Estado e sociedade civil num novo patamar de dialogicidade e 

de entendimento, vislumbrando formas igualitárias de participação, mesmo considerando a 

influência do jogo de interesses na vontade estatal, passíveis de uma regulamentação 

procedimental no âmbito do Estado Democrático de Direito.  Habermas amplia, assim, a relação 

Estado e sociedade civil.   
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Boaventura de Souza Santos (2005), por sua vez, destaca a centralidade que a democracia 

vem ocupando na política. Sua crítica recai sobre a necessidade da democracia, como mecanismo 

de inclusão nas múltiplas dimensões, vinculando o local, o regional e o global. Aponta, também, 

caminhos para a ampliação do campo político e a renovação da teoria democrática, designada por 

ele de pós-moderna, através da participação política, articulada à democracia representativa.  

Dentre os países estudados por Santos, ele demonstra que o Brasil e a Índia são os que 

mais manifestam as potencialidades da democracia participativa. Em nosso estudo, deter-nos-

emos em analisar as experiências da democracia participativa no Brasil que, segundo o autor, é 

realizado por meio da "invenção" do orçamento participativo, que constitui um mecanismo de 

compatibilização entre o processo de participação e de deliberação e o poder público, 

combinando representação e participação de forma bem sucedida. 

As bases da participação começaram a se solidificar enquanto objeto de estudo, durante a 

discussão da democracia hegemônica e da democracia contra-hegemônica, destacando aqui o 

conceito de procedimentalismo kelseniano, dado por Habermas, ao vislumbrar que a esfera 

pública é um espaço, no qual, os indivíduos podem problematizar uma condição de desigualdade 

na ordem privada. Santos (2005) expõe que Habermas, ao postular o princípio de deliberação 

ampla, recoloca, no interior da discussão democrática, um procedimentalismo social e 

participativo, traçando uma reconexão entre procedimentalismo e participação. A teoria 

democrática deliberativa sustenta-se na validade das normas e das ações decorrentes de processos 

de decisão coletivos e deliberação. Esse princípio faz emergir a ideia de um procedimentalismo 

societário e participativo, afirmado por Santos e Avritzer (2003). É a partir dessas premissas que 

a ideia de arranjos institucionais articuladores: “participação, deliberação e resultados é colocada 

no centro do debate” (CUNHA, 2007).    

 

2.2 Cultura política e democracia: novas perspectivas  

 

A preocupação com a consolidação da democracia, suas condições favoráveis, 

manutenção e estabilidade foi também objeto de estudo dos cientistas políticos Almond e Sidney 

Verba2, (apud CARNEIRO, 1999), tendo por referência a visão culturalista, que é tida como uma 

articulação de padrões de comportamentos apreendidos socialmente através da transmissão de 

                                                 
2  A obra The culture civic de Almon e Verba é referência no debate da cultura política 
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tradições e ideias sem qualquer determinação biológica. É com base, no culturalismo, a 

designação dos autores da expressão “cultura política” para os estudos que efetuaram sobre o 

comportamento político dos indivíduos. 

Verba (1963) considera, como sendo influenciadores na configuração das crenças 

políticas dos indivíduos e dos grupos sociais, os condicionantes ambiental, psicológico e os da 

estrutura econômica que expressam três tipos de orientação política: a orientação cognitiva, a 

afetiva e a avaliativa. 

Os diferentes tipos de cultura política são derivados do cruzamento de duas dimensões. 1- 

Das relações que estabelecem com o objeto político (F1)  

       2- Do tipo de objeto político a que se destinam essas relações (F2) 

 

Figura 1 Dimensões da cultura política 

                      F1                                                 F2 

 

 

A dimensão cognitiva reflete o grau de conhecimento e a crença que os cidadãos têm de 

determinado sistema político, dos seus titulares, como as demandas políticas dos cidadãos 

chegam ao sistema e são processadas o que ele denomina de “inputs” e, como o sistema político 

responde às demanda, de “outputs”. A dimensão afetiva se traduz pelos sentimentos sobre o 
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sistema político, seus papéis e desempenho. A dimensão avaliativa se refere ao julgamento e às 

opiniões sobre o sistema político 

Essas constatações se deram após investigação comparativa do comportamento e das crenças 

políticas de cinco países3, distinguindo a cultura política em seis estilos de acordo com a 

interação e as crenças políticas dos sujeitos. Os estilos ideológico, pragmático, aberto, fechado, 

implícito e explícito.  

- O estilo “ideológico” foi definido como o que mantém uma vinculação afetiva profunda 

com um conjunto explícito de valores políticos.  

- O “pragmático” avalia os problemas de acordo com os méritos individuais e não pela 

perspectiva global.  

- No “aberto”, os indivíduos partilham compromissos com os que professam outras 

crenças com intuito de mudar as suas, ou negá-las para alcançar um cargo ou posição.  

- No estilo “fechado”, é pouco provável que as crenças sejam mudadas sem enfrentar 

obstáculos.   

- No estilo “explícito”, os sistemas de valores se expressam claramente de modo reflexivo 

e específico, enquanto que, no “implícito”, os valores não estão bem especificados e definidos.   

As dimensões citadas originam os tipos de cultura política paroquial, de sujeição e a 

participante. A cultura política paroquial seria caracterizada por baixos níveis de participação 

associativa e política, seus agentes apresentam uma visão limitada das demandas individuais e 

coletivas, representam esse tipo as sociedades mais simples, nas quais não há clareza e separação 

entre instituição religiosa e política. A cultura política de sujeição é caracterizada por estruturas 

autoritárias, com ausência dos indivíduos no espaço político. E a participante se caracteriza por 

um sentimento de inclusão do indivíduo na esfera pública. Ao estabelecer esse critério analítico. 

os autores objetivavam inferir o conteúdo das culturas democráticas a partir das atitudes 

individuais observadas empiricamente nos diferentes sistemas políticos democráticos analisados. 

  Com base nos comportamentos dos indivíduos das democracias latino-americanas, 

Verba conclui que a cultura política tem, nas crenças individuais e coletivas, seu núcleo central, 

considerando as crenças primitivas de cada indivíduo sobre o funcionamento dos sistemas 

políticos que são partilhadas e aceitas por outros indivíduos. Outro aspecto importante, destacado 

                                                 
3 Os estudos de Almond e Verba apresentam um caráter normativo. Sendo muito criticado pelo determinismo 
cultural imposto em sua metodologia e pela falta de clareza na definição das  relações entre cultura política e 
instituições públicas.  
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pelo autor em discussão sobre a cultura política são suas implicações educativas no processo 

participativo, a cultura política tem a capacidade de reter ou não os ensinamentos e direcioná-los 

para as instituições políticas. Na sua concepção, a educação formal é a grande aliada na 

constituição da cultura política.  

 

Nossos dados têm mostrado a educação ser o mais importante determinante das 
atitudes políticas; e também o mais manipulável. A grande vantagem da 
educação é que habilidades que podem levar anos para desenvolver pela 
primeira vez podem ser transmitidas muito mais facilmente sempre que haja 
alguém que as transmita. (VERBA 1996, apud FAGUNDES, 2008, p.141) 
 

A educação é vista por Verba como um disseminador natural e espontâneo das questões 

políticas, pelo processo comunicativo que se desencadeia entre os indivíduos. Desse modo, os 

dados de suas pesquisas evidenciam a educação como um elemento importante na transmissão 

dos elementos constitutivos da cultura política, formada esta por crenças, ideologias e posições de 

determinados grupos sociais.  

A análise das pesquisas não considerou as características das instituições e das relações 

entre os sujeitos e estas. Desse modo, a proposta de Verba apresenta um hiato, ao não considerar 

os aspectos globais que permeiam a cultura política na relação sujeito e instituições políticas. Os 

críticos afirmavam que a teoria tinha uma visão fetichista da realidade por priorizar as pesquisas 

com base em atitudes, comportamentos e opiniões, em detrimento das estruturas: econômica e 

política. Em 1990, Almond publica uma obra revisando a teoria anterior e amplia o conceito de 

cultura política, incluindo os valores políticos e a realidade política, as crenças, os conhecimentos 

e os sentimentos. 

Nos estudos de Maria da Glória Gohn (2008) sobre cultura política, percebemos que ela 

se utiliza do conceito de Verba como base, ampliando-o. Desse modo, concebe a cultura política 

como sendo um conjunto de percepções, de ideologia e de representações simbólicas que o grupo 

constrói ou adota no processo de experiência histórica, ao atuar coletivamente, forjando assim sua 

identidade.  

 Suas concepções corroboram numa nova cultura política, definindo-a como cultura 

política pública que tem a ver com a argumentação e com o debate sobre os temas e problemas 

políticos, resultante da interlocução do exercício da vida política e cultural na esfera pública. 

Uma cultura baseada na ética, na civilidade e no respeito ao outro, contrapondo-se ao 
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clientelismo e ao corporativismo. Nesse aspecto, opõe-se à tradição autoritária, ao ser “gerada por 

processos nos quais diferentes interesses são reconhecidos, representados e negociados, via 

mediações sociopolíticas e culturais” (GOHN, 2008). Essas mediações, juntamente com as 

crenças, valores, ideologias e formas de conceber e de fazer as ações sociais coletivas constrói 

valores que são compartilhados por seus membros e originam projetos políticos formatados pelo 

grupo. Dele deriva a habilidade em realizar parcerias e articular-se com outros movimentos de 

valores similares, o sentido que irão tomar, os objetivos, resistências, metas e valores.  

 
A força política de um movimento ou grupo é dado pelo projeto político que ele 
constrói pelos valores que o sustentam, pelo impacto que suas ações provocam 
na sociedade civil e política, pelos desafios que enfrenta e a forma como faz 
isso; pelos resultados qualitativos e quantitativos que obtém com suas ações. A 
diferença entre as forças políticas presentes em dado momento histórico se faz 
pela linha programática que o coletivo organizado adota e a base sociopolítica 
que o sustenta, (GOHN, 2008, p.38-39).    

 

Por essa via, a autora avalia a força político-social e cultural de grupos ou movimentos 

através de uma análise crítica pautada na compreensão dos limites e possibilidades das ações 

coletivas e do desenrolar dos acontecimentos: entender por que um determinado grupo avança, 

enquanto outros se perdem nas redes e nas relações cotidianas e como um grupo constrói um 

mínimo de consenso sem abrir mãos de seus princípios. Entender os mecanismos que fazem com 

que os cidadãos passem de atores sociais do espaço público, na sociedade civil, para atores 

políticos, atuando institucionalmente, junto às políticas públicas. 

 As discussões apresentadas pelos autores citados nos oferecem subsídios para analisar 

nosso objeto de estudo e responder à questão de pesquisa quanto aos limites e às possibilidades 

da participação nos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, como 

também nos dá elementos para refletir o percurso da sociedade civil no Brasil na luta pela 

democracia como forma de governo. A sociedade brasileira construiu uma cultura política 

pública e participativa ao longo do seu processo histórico à base de muita luta e mobilizações que 

culminaram num projeto democrático de governo e se consolida, paulatinamente, até os dias de 

hoje nas tentativas de estabelecer formas mais justas de qualidade de vida da sociedade. Dessa 

forma, passaremos a tratar como foi construída essa trajetória.   
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2.3 Sociedade civil no Brasil: alicerces da participação 

 

O Brasil, até o início do processo de democratização, foi considerado um país de baixa 

propensão associativa, devido ao processo de colonização vivenciado. O modo como se deu a 

colonização brasileira constituiu uma esfera pública fraca e uma esfera privada que ampliou a 

desigualdade social, organizando a sociedade política de forma vertical4. 

Consequentemente, a sujeição aos regimes ditatoriais e oligárquicos excluiu as camadas 

mais pobres da população no processo de tomada de decisão. Mesmo durante períodos em que 

vigoraram regimes democráticos no país, as restrições de acesso a melhores condições de renda e 

de educação colocaram este segmento social sempre à margem do processo decisório.   

 Esse quadro muda à medida que uma variedade de movimentos vai, paulatinamente, 

ganhando visibilidade. Em 1950, temos os movimentos populares urbanos como as Sociedades 

Amigos do Bairro (SABs) e as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). O movimento Hippie que 

contestou os poderes militar e econômico. O Movimento Feminista com campanhas pelos direitos 

legais das mulheres como voto, contrato, salários, etc. O Movimento estudantil que se expressou 

fortemente contra a ditadura. O Movimento dos Sem Terra, herdeiro ideológico dos movimentos 

de base social camponesa, apoiado por entidades religiosas e ONGs, reivindicava a reforma 

agrária e melhor distribuição de renda.  Todos esses movimentos refletiram as insatisfações 

sociais com a gestão pública, derivadas da desqualificação no atendimento às demandas sociais 

na busca de melhoria na qualidade dos serviços públicos em diferentes áreas, como saúde, 

educação, moradia, etc. Encenados pela sociedade civil, esses movimentos foram articulados de 

tal modo que promoveram o maior mecanismo de mobilização social.  

Essa mobilização marcou a década de 1980 com o significativo ressurgimento da 

sociedade civil, tendo em vista a heterogeneidade dos segmentos que se inseriram na luta contra o 

Estado autoritário, imprimindo, a ela, uma identidade de autonomia em relação ao Estado. 

Segundo Dagnino (2002), a sociedade civil se organizou de maneira tão substancial e 

unificada que alguns analistas da temática consideram esse período como de “fundação efetiva da 

sociedade civil no Brasil”. Seu fortalecimento faz com que, no final dos anos de 1970, ela passe a 

ser “objeto de elaboração teórica, sendo introduzida no vocabulário político corrente” (GOHN, 

                                                 
4 Fenômeno afirmado por Leonardo Avritzer no texto Sociedade e participação social no Brasil destinado a 
coordenar a preparação do Projeto Brasil em três tempos, literatura que discutiu o associativismo do período de 1946 a 
1964. 
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2008, p. 70). Segundo a autora, a temática passa a ser fonte de debate, e seu conceito, nesse 

período, torna-se sinônimo de participação e de organização da população civil contra o regime 

militar. A questão da cidadania marcada por diversas mobilizações sociais, que levaram ao 

movimento das Diretas Já e pressionaram a implementação da Constituição Federal e a 

consolidação do regime democrático no Brasil. O movimento pró-constituição arregimentou mais 

de trinta mil assinaturas por meio das chamadas emendas populares. Essas “emendas populares” 

propuseram importantes modificações nas políticas públicas (AVRITZER, 2009).  

A Carta Magna institucionalizou espaços de participação, como os conselhos que 

passaram a existir em quase todas as áreas das políticas sociais, em particular nas áreas de saúde, 

assistência social, meio ambiente, políticas urbanas e, em menor escala, na de educação. A 

participação social, assim, passou a representar um elemento estruturante das políticas sociais.  

Em decorrência disso, a sociedade civil adquire novos contornos, e, com isso, seu 

conceito passa por transformações. Se antes ela era arena de contraposição ao Estado e se 

articulava e se instrumentalizava para não se subjugar ao autoritarismo vigente, agora, surgem 

novas possibilidades nessa relação, estreitando seus laços. Esse período de mudanças, encetado 

pela sociedade civil é considerado, por Luchman (2002), período de transição da “participação 

movimentalista” para a “participação institucionalizada”. Antes o debate demonizava o Estado e 

apontava a sociedade civil, isenta de incoerências e de dicotomias, mais tarde, essa concepção 

muda e passa a ser percebida, também, como espaço de contradições e de interesses. 

 

O antagonismo, o confronto e a oposição declarados que caracterizavam essas 
relações no período da resistência contra a ditadura perdem espaço relativo 
substancial para uma postura de negociação que aposta na possibilidade de uma 
atuação conjunta, expressa paradigmaticamente na bandeira da participação da 
sociedade civil. (DAGNINO, 2002, p. 13)  

  

A abertura dos canais de participação, de representação política, e as pressões populares 

fazem os movimentos sociais perderem paulatinamente a centralidade que tinham na participação 

da sociedade civil. Emerge uma pluralidade de novos atores decorrente de novos desenhos de 

associativismo e de organização da sociedade civil na cena política. As ONGs se incluem nesse 

novo desenho de expressão da sociedade civil, constituindo-se, durante o autoritarismo, como um 

grupo relevante nos movimentos populares. Ocorrem dois fenômenos importantes na história 

desse segmento social, um é o crescimento de associações civis locais nas grandes cidades, e 
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outro é o crescimento de ONGS, particular e especialmente, nas regiões Sudeste e Nordeste. A 

partir da década de 1990, as ONGs se agrupam e formam a Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais (ABONG), que passa a atuar em diversas temáticas das 

políticas públicas.  

 A autonomia da sociedade civil deixa de ser o eixo fundamental da construção 

democrática e bandeira de luta, visto que o Estado e seus aparelhos passam a ser objeto de desejo 

das forças políticas organizadas, que consolidam um novo perfil democrático a partir de 1990, 

tendo como atores novos grupos e movimentos. Estes  convergiram, nesse período, para investir 

no processo de politização das camadas menos favorecidas, por acreditarem ser esse o meio de 

reverter o impacto negativo da globalização e fazer, do desenvolvimento, um processo justo e 

equitativo e uma experiência coletivamente edificante. Assim, ao estabelecer ligações entre 

desenvolvimento e democracia, os movimentos de base começaram a articular políticas no campo 

da democracia participativa (SANTOS, 2005). 

 No Brasil, a participação passou a ser a tônica nos estudos sobre a democracia, 

assumindo um princípio de organização e de gestão do estado brasileiro, que, tendo a 

Constituição Federal de 1988, como propulsora de avanços dos direitos sociais, abriu a 

possibilidade de se criar mecanismos de democracia participativa.  

A democracia participativa, no âmbito teórico, era concebida inicialmente como uma ideia 

parapolítica, desejável, mas não essencial na democracia moderna. A noção de participação 

política na teoria democrática contemporânea limita o papel dos cidadãos ao âmbito institucional 

das eleições. Essa concepção faz Santos (2005, p. 54), afirmar que a teoria democrática 

contemporânea “impediu que novas democracias em desenvolvimento evoluíssem e fizessem 

experiências com alternativas institucionais para aprofundar a democracia e escolher formas 

adequadas aos respectivos contextos históricos e culturais”. 

Considerar a democracia representativa como única forma possível e definitiva de 

democracia fez com que houvesse uma perda teórica do conceito de democracia participativa, 

colocando-a às margens da teoria democrática.  Entretanto, podemos constatar que os 

desdobramentos que as mobilizações da sociedade civil e dos diversos grupos associativos 

promoveram no Brasil, avançaram na construção de uma democracia participativa. Os 

movimentos de base vão defendê-la, como prática política necessária, e fortalecer sua relevância 

a partir do processo imposto de subordinação do poder hegemônico global à democracia 
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representacional. Desse modo, a democracia participativa é, paulatinamente, incorporada a 

discursos e a práticas políticas, dividindo a arena do Estado com a sociedade civil emergente. A 

participação passa a ser assunto de primeira ordem nos debates e suas formas e conceitos, os 

espaços, nos quais se expressam e como ocorrem.   

A sociedade brasileira propõe, a partir de então, uma nova cultura política, a cultura 

política participativa. Esta emerge de um poder de articulação e de associação jamais visto no 

Brasil, potencial articulador que ressignifica tanto a sociedade civil, quanto a cultura política da 

nação.  

 

2.4 Participação no Brasil 

 

A participação suscita uma gama de interpretações que, muitas vezes, aproximam-se e se 

complementam e, outras vezes, são contraditórias. Para melhor compreensão, iniciaremos a 

discussão da temática, analisando-a sob os âmbitos epistemológico, político e da prática social. 

Não queremos dizer com isso que esses aspectos são distintos ou estanques, pois eles são partes 

de um todo, que se complementam e se compõem, e discutir um, implica discutir os demais, 

como veremos a seguir.  

 Fizemos a opção de iniciar a discussão alicerçada nos pressupostos de Gohn (2007, 

2008), que discute essa temática desde os aspectos clássicos aos contemporâneos, com respaldo 

em autores da ciência e da sociologia política, cujos trabalhos científicos têm a participação e sua 

caracterização como fundamentais.  

A autora, em seus estudos, afirma que o epistêmico “apresenta um alto grau de 

ambigüidade, variando segundo o paradigma teórico em que se fundamenta” (2007, p. 14); já o 

aspecto político tanto pode estar associado a processos de democratização, como a instrumentos 

de regulação e de normatização social. As práticas sociais dizem respeito às ações mobilizadoras 

que visam a um objetivo determinado. Articulamos ao debate de Gohn, as contribuições de 

Nogueira (2005), que tratam das modalidades da participação, e as de Teixeira (2002), das 

tipologias da participação. 

A variedade de conceitos tratados por Gohn tem suas bases nas concepções clássicas da 

democracia, tais como: a liberal, a autoritária, a revolucionária e a democrática, que se 

desdobraram em outras concepções.  



 30 

A concepção liberal tem como pressuposto básico o liberalismo, no qual a ordem social 

implica a liberdade dos indivíduos. A sociedade civil é seu maior instrumento na relação com o 

Estado, acreditando que ela deve se fortalecer, para evitar as ingerências e a tirania do Estado. 

Objetiva evitar que a participação seja minimizada pela burocracia e credita a participação como 

o principal recurso de realização das demandas sociais, considerando todos os membros da 

sociedade como iguais.  

A participação liberal pode se desdobrar em dois tipos de participação: a corporativa e a 

comunitária (GOHN, 2007). A corporativa se caracteriza por um consenso de ordem social em 

busca do bem comum, articula o processo participativo à existência de organizações na sociedade 

e o sindicalismo moderno tem suas bases nesse tipo de participação. Por sua vez, participação 

comunitária busca fortalecer a sociedade civil, integrando os órgãos representativos da sociedade 

aos órgãos deliberativos e administrativos do Estado. A autora define, como outra forma de 

participação, a corporativa-comunitária, em que os grupos organizados objetivam participar no 

interior do Estado com o propósito de fundir o público e o privado.  

 Entretanto, face à complexidade com que se estrutura a participação na atualidade, 

percebemos uma fusão da perspectiva corporativa com a comunitária, uma vez que a corporativa 

também se articula em torno de um propósito e se organiza de modo institucionalizado. Suas 

nuances é que variam de acordo com os interesses de cada grupo.  

A participação autoritária se dá em regimes políticos autoritários, mas pode ocorrer em 

regimes ditos democráticos, nos quais programas paliativos são utilizados através das políticas 

públicas para regular conflitos sociais.  

A participação democrática pode se manifestar como revolucionária e radical. Seu 

princípio central é a soberania popular, nela, a participação é um “fenômeno” que acontece tanto 

na sociedade civil, como nas instituições políticas.  

A participação revolucionária luta contra as relações de dominação e de divisão do poder 

político. O ator principal dessa concepção é o sistema partidário. Seus ativistas mais radicais 

defendem a substituição da democracia representativa pela democracia participativa, na qual o 

poder ficaria nas mãos da comunidade. A concepção democrático-radical tem o pluralismo como 

caráter central, ou seja, reconhece a diversidade como marca mais importante, daí priorizar o 

fortalecimento da sociedade civil na busca de novos caminhos face às injustiças sociais.  
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Nessa mesma perspectiva, Nogueira (2005) visualiza a participação nas modalidades 

assistencialista e corporativa, somando a estas, duas outras, a eleitoral e a política. Tendo como 

base o mundo moderno do capitalismo e do Estado democrático, o autor afirma que tais 

modalidades expressam diferentes graus de consciência política, maturidade e organicidade dos 

grupos sociais, combinando-se e coexistindo de acordo com o contexto histórico-social.  

A participação assistencialista e corporativa se compõe de uma dimensão pré-política da 

agregação moderna, os grupos compreendem a necessidade de se unir para negociar uma inserção 

nos espaços sociais e públicos condizentes com as regras da sociedade moderna. Essa estratégia 

de ação é mais sintonizada com o proletariado do que com a burguesia, que, até o século XX 

considerava o associativismo como desagregador da ordem social. Esse associativismo analisado 

por Nogueira vai além do assistencialista ou corporativo e avança rumo à afirmação de 

autoidentidade e de uma relação estatal dialógica. Já a participação eleitoral tem como foco 

atender a interesses da coletividade, interferindo na governabilidade. Nela, o cidadão passa a ter 

consciência mais clara do poder político e, mesmo, considerando seus limites diante do 

contratualismo liberal, dos limites impostos ao cidadão face à escolha de seus representantes, não 

se pode deixar de respeitar sua importância enquanto exercício da participação.  

Já a participação política complementa todas as outras formas, realiza- se visando ao bem 

geral da sociedade e tem a ver com certo consenso entre partícipes. Enquanto a participação 

corporativa e assistencialista expressa uma dimensão pré-política, uma iniciação, a participação 

política expressa uma dimensão ético-política. Sua interferência possibilita que os sujeitos ou 

grupos explicitem interesses e diferenças num espaço comum, organizado, na busca de 

alternativas ou soluções para o bem-estar geral.  

Teixeira (2002) segue a mesma linha de discussão do paradigma liberal, apresentando 

duas novas tipologias de participação: a voltada para a decisão e a participação voltada para a 

expressão. A primeira tem como protagonista sujeitos da sociedade civil que intervêm de modo 

organizado e não episódico nos processos decisórios e a segunda tem caráter simbólico, é a 

simples presença do indivíduo na cena política, o que pode provocar influência no processo 

decisório.  

Observamos que várias são as tipologias da participação. Desse modo, o participar 

envolve uma gama de cenários e de sujeitos que corroboram na diversidade de conceitos, os quais 

nos ajudarão a olhar os fatos, as relações, as tensões e o procedimento das análises empíricas 
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diante de nosso questionamento quanto às possibilidades e limitações da participação nos CACS 

do FUNDEB.  

A participação foi se constituindo de significados e de concepções, à medida que as 

experiências participativas ganhavam vulto. 

Bordenave (2007) entende a participação como uma necessidade humana. Contudo, 

embora seja algo inerente ao humano, não depende exclusivamente dele, passa por certos 

condicionamentos que oportunizam ou obstaculizam sua efetivação. Esse ponto também é 

ressaltado por Dallari (1984), ao afirmar que o homem é um “animal político”, um ser social por 

natureza, por isso todas as suas realizações passam por dois mecanismos de ação: um que 

depende de si próprio e outro que depende de outras pessoas.  

 O exercício da participação é defendido por Gohn (2008) como um processo de vivência 

que imprime sentido e significado a um grupo ou movimento social, tornando-o protagonista de 

sua própria história. Esse sentido e significado tratado pela autora é o eixo central do conceito. O 

significado é o entendimento que os sujeitos participantes de ações coletivas têm de suas ações, 

como a definem e o que ela representa para eles.  

O sentido é a diretriz, o norte que conduz a desdobramentos, sendo que esses 

desdobramentos só ocorrem à medida que os sujeitos desvelam o significado das coisas e dos 

fenômenos com que se defrontam.  

 Articuladas ao debate de Gohn, somamos as contribuições de Nogueira (2005, p. 130), 

que entende a participação constituída de 

 

Um forte conteúdo ideológico e comporta diferentes conceitos e definições [...] a 
rigor ainda que nem toda participação seja imediatamente política, não há 
participação que não se oriente por algum tipo de relação com o poder – tanto o 
poder de outros atores quanto com o de determinados centros organizacionais e 
decisórios. (2005, p. 130). 

 
 

O sujeito que participa deseja firmar-se diante de alguém e, para isso, lança mão de certos 

recursos, sejam eles políticos, técnicos, financeiros ou intelectuais. O desejo de quem participa é 

projetar-se como alguém que porta valores, interesses, aspirações e direitos, construindo sua 

identidade e traçando um plano de ação.  

Analisando as duas concepções, percebemos que os processos de vivência impressos sob 

o sentido e o significado das ações dos sujeitos resultam num constante fazer desse exercício, que 
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contribuem para a formação da identidade política do sujeito e ressignificam sua práxis enquanto 

cidadão.  

Nesse mesmo sentido de traçar um caminho de ação e de construção identitária, Teixeira 

(2002) entende a participação como processo de interação contínua entre diversos sujeitos “que 

são partes” (o Estado, outras instituições políticas e a sociedade), e que desejam fazer parte. Essas 

relações são complexas e contraditórias, exigindo determinadas condições que não dizem respeito 

apenas ao Estado e à sociedade, vinculam-se a aspectos ideológicos, estruturais e de cultura 

política, que podem favorecer ou minimizar a participação. Esses elementos são condições para a 

participação política. Segundo o autor, é importante considerar o poder político, ao delimitar o 

conceito de participação, mas alerta que esse poder político não tem relação com autoridade ou 

Estado, e sim, com relações entre os sujeitos nos espaços públicos. Quando esses conseguem 

fazer valer seus interesses, aspirações e valores constroem sua identidade, afirmando-se como 

sujeitos de direitos e obrigações.  

A participação envolve uma relação multifacetada de poder entre sujeitos diferenciados 

por sua identidade, seus interesses e valores, os quais se expressam sob várias formas conforme 

sua capacidade e as condições objetivas do espaço político ao qual pertencem. Nesse sentido, 

Pateman (1992) define a participação sob a ótica da relação entre subordinados e administradores 

no trabalho industrial, resultado de uma pesquisa sua sobre democracia participativa, e conclui 

que a participação pode se dar de três modos: pseudoparticipação, participação parcial e 

participação plena.  

Na pseudoparticipação, cria-se um sentimento de participação por parte do líder, que pode 

ser uma lei, um representante do governo, etc. Ele já tem uma decisão tomada sobre certa ideia, 

mas deixa que os subordinados a discutam e vai direcionando a discussão para a sua decisão. No 

entanto, para que haja participação na tomada de decisões, é preciso que os participantes estejam 

a par das devidas informações. Na participação parcial, os sujeitos não têm poder de decisão nas 

deliberações, mas podem influenciá-la. Na participação plena, Paterman define que cada membro 

do corpo deliberativo tem igualdade de poder na tomada e no resultado final das decisões.  

Tais realizações ocorrem pela via da participação, que pode ser realizada em dois níveis, 

segundo Bordenave (2007): em nível micro e nível macro. A microparticipação é um processo no 

qual o indivíduo não está preocupado com as questões globais da sociedade e, sim, com 

problemas imediatistas pessoais ou da instituição da qual faz parte; enquanto, na macro 
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participação, os indivíduos têm uma visão mais ampla dos problemas sociais e se inserem em 

espaços que possam intervir nas políticas, resultando em retorno positivo para a população de 

modo global e não pontual. A microparticipação é, no mais das vezes, um exercício de 

aprendizagem cidadã que leva os indivíduos a, ampliando seu universo político-cultural, 

desejarem participar de espaços deliberativos, daí poder ser um processo de conscientização da 

necessidade e da importância da participação política. Esse processo de aprendizagem pode 

ocorrer nos limites da micro e da macro participação, mas traz implicações maiores quanto a seu 

exercício, pois o sujeito nem sempre está a par das questões que lhe exigem posicionamento. 

Percebemos que há uma variedade de formas de analisar a participação. Essa 

dinamicidade de conceitos decorre das múltiplas nuances em que ela pode ocorrer, tendo como 

condicionantes alguns fatores que fazem muita diferença no exercício da participação, dentre 

eles, motivação, coesão do grupo, objetivos bem definidos, diálogo, respeito mútuo, etc. 

 

A qualidade da participação se eleva quando as pessoas aprendem a conhecer 
sua realidade; a refletir: a superar contradições reais ou aparentes; a identificar 
premissas subjacentes; a antecipar consequências; a entender novos significados 
das palavras; a distinguir efeitos de causas, observações de inferência e fatos de 
julgamentos. A participação aumenta quando as pessoas aprendem a manejar 
conflitos; clarificar sentimentos e comportamentos tolerar divergências, respeitar 
opiniões (BORDENAVE, 2007, p. 73). 

 

Entender a importância desses condicionantes e inferir de modo que eles sejam 

otimizados para que a participação ocorra qualitativamente é um desafio. Entretanto, existem 

outros fatores externos ao grupo que podem promover entraves ou estímulos. Referimo-nos à 

correlação de forças existentes no campo político ideológico e às concepções gerencialistas e 

tecnocráticas, que constituem verdadeiras barreiras entre gestão e colegiado, com suas origens, no 

modo como a sociedade brasileira se organizou desde o colonialismo. 

 

2.5  Sociedade civil e espaços participativos no Brasil 

 

As pressões da sociedade civil organizada colocam em cheque a relação Estado X 

sociedade, adentrando-se na década de 1990, marcada por intenso movimento de sujeitos sociai, 

exigindo novos desenhos de políticas públicas, questionando o padrão centralizador, excludente e 

autoritário do Estado nessa relação. Com o fortalecimento dos movimentos sociais, das 
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reivindicações e das mobilizações populares, surge uma nova perspectiva democrática, podemos 

dizer, uma ruptura de paradigmas. Castoriadis (1986 apud SANTOS 2005) defende que a 

democracia sempre implica rupturas com tradições estabelecidas, surgindo novas normas e novas 

leis. Essa seria a indeterminação produzida pela gramática societária. É essa nova gramática 

social que os pensadores do campo não hegemônico desejam ver materializada em todos os 

espaços e em todas as sociedades, uma inclusão social emancipatória. É com vistas a essa 

perspectiva, que a democracia passa a ser pensada pela via da democracia participativa. 

A participação é colocada então na intercessão de dois fatores que se faziam urgentes: a 

democratização da relação Estado X sociedade e a eficácia do Estado em atender às demandas 

sociais. A sociedade civil cada vez mais exigia sua participação no controle do Estado e de suas 

políticas. É com base nesse cenário que a participação passa a ser plataforma política de diversos 

partidos e segmentos governamentais, tendo como discurso, a busca de inserir a sociedade nos 

espaços estatais através da participação e, consequentemente, da melhoria das políticas públicas. 

Essa articulação dependia de algumas variantes, dentre elas, a natureza dos governos e a 

capacidade de articulação e de pressão da sociedade civil organizada.  

Durante o período de 1976 a 1982, novo formato de experiências participativas surge nas 

prefeituras democráticas de Lages, de Santa Catarina, de Boa Esperança, no Espírito Santo e em 

Piracicaba, colocando o Brasil no rol das experiências inovadoras de participação popular e de 

gestão social. Essas experiências inspiraram o surgimento dos Conselhos Populares de Saúde de 

São Paulo, a Assembleia do Povo em Campinas e o Conselho popular do Orçamento em Osasco 

(LESBAUPIN, 2000). Tais  inovações tiveram sequência em Toledo, no Paraná, seguidas por 

Vila Velha, no Espírito Santo, em Diadema,   em Santos, em São Paulo, em Fortaleza, no Recife 

e no Rio de janeiro (GONDIM, 1991).  

 A participação passou a ser o princípio de algumas políticas públicas a partir da 

Constituição de 1988. Com sua institucionalização, teremos, em 1990, dois tipos de desenhos 

participativos que desempenharam significativa influência nas políticas públicas no Brasil, os 

orçamentos participativos e os conselhos de políticas. O Orçamento Participativo (OP) é um dos 

mecanismos participativos que mais se têm destacado no Brasil, com a singularidade de não 

haver surgido, apenas, em decorrência da Constituição Federal de 1988. Avritzer (2003, p. 14), 

define o Orçamento Participativo como  
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Uma forma de rebalancear e articular democracia representativa e participativa, 
baseada em quatro elementos: a cessão da soberania por aqueles que a detém 
como resultado de um processo representativo local, pela reintrodução de 
elementos de participação local como assembleias regionais e de elementos de 
delegação, tais como os conselhos a nível municipal, por envolver um conjunto 
de regras que são definidas pelos próprios participantes [...] e por uma tentativa 
de reversão das prioridades de distribuição de recursos públicos através de uma 
fórmula de determinação de prioridades orçamentárias que privilegia os setores 
mais carentes da população. 

 

Essa definição, baseada na experiência de Porto Alegre, sofre variações considerando a 

especificidade de cada local. Inspirado na democracia participativa, o OP busca formas de 

articulação entre ela e a democracia representativa. Sua expressão mais notável foi em Porto 

Alegre, e, posteriormente, adaptado em outras cidades brasileiras, latino-americanas e europeias 

(AVRITZER, 2003). Tal temática é bastante discutida, com destaque para a experiência de Porto 

Alegre, que conta com trabalhos de Navarro (2002), Avritzer (2002), Marquetti (2002), Kunrath 

(2002), Wampler (2002) e outros. Silva (2003) retrata a participação no OP do Recife, e Teixeira 

(2002) analisa o OP em pequenos municípios rurais do Paraná e do Ceará.  

Os Conselhos foram institucionalizados na esfera federal, tendo como princípio a gestão 

democrática e participativa. São instituições pautadas na ideia de participação coletiva e de 

representação da sociedade civil, normatizadas por legislação nacional, com caráter estruturado e 

sistêmico de política pública, previstos nas três esferas do governo. Moroni (2002, p. 114), define 

conselho de política pública como   

 

Espaço fundamentalmente político, institucionalizado, funcionando de forma 
colegiada, autônomo, integrante do poder público, de caráter deliberativo, 
composto por membros do governo e da sociedade civil, com a finalidade de 
elaboração, deliberação e controle da execução das políticas públicas.  
  

Segundo Avritzer (2009), o formato conselho emergiu das legislações 

infraconstitucionais, nas áreas de saúde, assistência social de criança e de adolescente. Cada uma 

dessas entidades estabeleceu a participação de maneira diferente, mas, a partir de 1990, todas 

essas formas de participação ficaram conhecidas como conselho. “Os conselhos são instituições 

híbridas nas quais têm participação atores do Executivo e atores da sociedade civil relacionados 

com a temática na qual o conselho atua” (AVRITZER, 2009, p. 41). 

 Esses conselhos fazem parte integrante da implementação de políticas, a partir da esfera 

federal e de sua existência, sendo condição primordial para a transferência de recursos públicos. 
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Enquanto instrumentos de políticas públicas e sociais se dividem em três tipos: conselhos de 

políticas, de programas e temáticos.  

- Os Conselhos de políticas são ligados às políticas públicas, previstos pela legislação nacional, 

considerados parte integrante do sistema nacional, tendo atribuições estabelecidas.  

- Os Conselhos temáticos são vinculados a uma legislação estadual e/ou municipal, como por 

exemplo, os Conselhos municipais de Meio Ambiente, de Turismo, de defesa do Consumidor, 

etc. 

 - Os Conselhos de programas são vinculados a programas governamentais específicos e 

concretos, geralmente associados a ações emergenciais, bem delimitados quanto a seus objetivos 

e sujeitos aos quais se destinam, beneficiários do programa. Muitas vezes, são compostos por 

comissões e se articulam ou acumulam funções normativas e executivas no âmbito do respectivo 

programa5. Fazem parte dessa denominação os Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) e os de 

Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação).  

Os Conselhos municipais de alimentação escolar foram instituídos pelo governo Federal 

através da Lei nº 8913 de 1994, que municipalizou a merenda escolar, transferindo diretamente 

para os municípios, recursos financeiros que são por eles orientados. Os Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação) são colegiados que têm como 

função acompanhar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo nas esferas 

municipal, estadual e federal. O controle exercido pelos Conselhos conta com a participação de 

diversos segmentos da sociedade prescritos pela Lei 11494, instituída em 2007. Os representantes 

desses conselhos são sujeitos políticos que têm poder de exigir o cumprimento do bom uso dos 

recursos educacionais, apontando falhas ou irregularidades caso elas ocorram, comunicando às 

autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, para que adotem as providências 

cabíveis.   

Além das atribuições citadas, o conselho deve supervisionar a elaboração da proposta 

orçamentária anual, no âmbito das esferas governamentais de atuação e instruir, com parecer, as 

prestações de contas a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. A proposta deve ser 

apresentada, ao Poder Executivo respectivo, em até 30 dias antes do vencimento do prazo para 

                                                 
5 IBA-IPEA, 1997. 
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apresentação da prestação de contas ao Tribunal. Ao conselho, compete acompanhar e controlar a 

execução dos recursos federais transferidos para a conta do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 

Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais 

relativos aos recursos repassados. Deve responsabilizar-se, ainda, pelo recebimento e pela análise 

da prestação de contas desses programas, encaminhando, ao FNDE, o demonstrativo sintético 

anual da execução físico-financeira, acompanhado de parecer conclusivo.  
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3 EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL  

 

Nossa pesquisa tem como foco a atual política de financiamento da educação no Brasil, 

implementada pela Lei 11494 de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação (FUDEB). 

Para sua melhor compreensão, precisamos, inicialmente, reportar-nos a alguns aspectos da 

evolução do financiamento da educação no Brasil, desde seus primórdios, para situar o leitor no 

percurso das estratégias políticas para custear a educação. No segundo momento, tratamos das 

medidas inplementadas para a educação em atendimento à proposta da Conferência de Educação 

para Todos, a política de vinculação de recursos para a educação com a aprovação da Lei 

9424/1996 do FUNDEF no governo FHC, com o propósito da participação de membros da 

sociedade civil e do Estado no exercício do controle social. Por fim, tratamos do FUNDEB, 

enquanto continuação da política de financiamento da educação com a proposta de sanar as 

dificuldades e as lacunas apresentadas durante a gestão do FUNDEF, com o propósito de elevar a 

qualidade da educação, atingindo todos os níveis de ensino e melhorar as condições de atuação 

dos Conselhos de Controle Social do FUNDEB, dando possibilidades de eles atuarem como 

Câmara nos respectivos Conselhos Municipais de Educação, da esfera administrativa a qual 

pertence.  

 Fruto de uma colonização exploratória, a educação no Brasil vai estruturar-se na cultura 

que a concebe. Colônia de uma Metrópole endividada e a caminho da falência, o Brasil, por 

determinação da Corte Portuguesa, tem a Companhia de Jesus como responsável pela educação 

de seu povo, a qual gozou de muita autonomia, financiando seus colégios com a criação e a venda 

de gado, transformando-se em um próspero negócio. A educação jesuítica tem o currículo 

determinado pelo Ratio Studiorum, o mesmo adotado pela ordem na Europa, na América, na 

África e na Ásia. Seu cotidiano seguia as Constitutiones da ordem ou as decisões da comunidade 

e do Reitor de cada colégio. A centralização normativa justifica denominarmos o conjunto de 

colégios e escolas jesuíticos como sistema de ensino. As relações da Companhia de Jesus com os 

Poderes Públicos eram articuladas com o poder local das Vilas (Câmara Municipal), das 

Capitanias e do Governo Geral. 

Quando os jesuítas são expulsos do Brasil, desmorona-se toda essa estrutura educacional, 

valendo salientar quão despreparada estava a Metrópole para assumir a demanda educacional, 
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antes administrada pelos jesuítas. Sem recurso e sem experiência administrativa, a educação 

chega ao caos neste período. Assume o comando da colônia o Marquês de Pombal, cujas 

reformas destroem o único sistema de ensino existente, fazendo Portugal levar quase trinta anos 

para assumir o controle pedagógico da educação em terras brasileiras.  

Diante das dificuldades financeiras enfrentadas para o custeio da educação, “D. José cria 

o subsídio literário, imposto específico utilizado no custeio da Universidade de Coimbra e de 

estudos menores. A partir desse momento, erige-se o Poder Público como mantenedor do sistema 

escolar, o que perdura até hoje” (MELCHIOR, 1981, p. 09). 

O subsídio literário, imposto derivado de taxas sobre a carne, a aguardente, o sal e outros 

era insuficiente, originando uma tentativa de implantação de vários outros meios de arrecadação 

de recursos para financiar a educação.  

 As medidas adotadas por D. João VI, em 1808, nada acrescentam para a melhoria do 

custeio da educação primária e da secundária, pois a atenção do Imperador, na área educacional, 

voltou-se para a criação de cursos e de academias de ensino superior a fim de atender à demanda 

profissional da corte. Bem mais tarde é que o governo central cria o Colégio Pedro II, o único de 

iniciativa pública.  

A tributação expressou um pequeno avanço em decorrência dos novos serviços públicos, 

mas, nada acrescentou em relação ao subsídio para o ensino. Criam-se, então, as multas sobre o 

peso taxado do tabaco, as taxas de ensino, as multas impostas aos alunos, e, por fim, a loteria, que 

foi usada durante quase todo o período imperial. Esses impasses geraram discussões e debates 

que foram travados na Assembleia Nacional Constituinte de 1823, refletindo a necessidade de 

mudança dos parâmetros de financiamento da educação pública. Como a colônia não conseguia 

dar conta das despesas com a educação pública, esta passa a ser custeada pelas províncias. 

 Em 1824, temos a primeira Constituição brasileira, na qual a educação teve pouca 

relevância. A Constituição Imperial determinou apenas a gratuidade do ensino primário e a 

criação de colégios e de universidades como direito político e cívico. Só, em 1827, a Lei de 

Instrução Pública do Brasil define a educação como sendo de responsabilidade do setor público e 

direito de todas as crianças livres de cidades, vilas e povoados, designando, às Províncias, a 

incumbência de criar, organizar, administrar e manter o ensino.  

Como a colônia não conseguia dar conta das despesas com a educação pública, esta passa 

a ser custeada pelas províncias. Porém, não havia nenhuma previsão de recursos para tal fim, fato 
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que se estende até 1834, quando se instala o Ato Adicional, que ratifica as responsabilidades e as 

competências das Assembleias Provinciais quanto à instrução pública. A descentralização 

instituída por esse instrumento institucional divide o poder em Governo Central e Governo 

Provincial. Entretanto, a contínua escassez de recursos impossibilita as Províncias de criar uma 

rede organizada de escolas. 

 

O resultado foi que o ensino, sobretudo o secundário, acabou ficando nas mãos 
da iniciativa privada e o ensino primário foi relegado ao abandono, com 
pouquíssimas escolas, sobrevivendo à custa de alguns mestres-escola, que, 
destituídos de habilitação para o exercício de qualquer profissão rendosa, se 
viam na contingência de ensinar (ROMANELLI, 2003, p. 40). 

 

Estando a maioria dos colégios secundários nas mãos de particulares, o caráter classista e 

acadêmico do ensino acentuou-se, uma vez que apenas a elite podia pagar pela educação dos 

filhos. Outro fator que contribuiu para o desinteresse provincial pela organização do ensino, 

segundo a autora, era que nem os colégios particulares nem os liceus provinciais podiam conferir 

o grau de bacharel, requisito para inscrição nos cursos superiores, uma vez que apenas o Colégio 

Pedro II usufruía de tal poder. Pode-se, portanto, avaliar quão seletivo e propedêutico se tornou o 

ensino secundário nesse período.  

 As Províncias se esforçavam para acompanhar a sistemática de cada legislação, mas as 

tentativas de captar recursos para melhorar o atendimento educacional se estendiam sem muito 

sucesso. Em 1870, o deputado alagoano Tavares Bastos propôs a criação de taxas escolares, a 

partir de uma comparação de dados de dispêndio de educação entre Estados Unidos e Brasil por 

número de habitantes. Constatou que, enquanto o Brasil gastava 380 réis por habitante, os 

Estados Unidos gastavam uma variação equivalente entre 3.800 e 7.600 réis, dependendo da 

cidade. Percebe-se, portanto, que, desde o império, o Brasil já apresentava uma grande defasagem 

no investimento em educação, comparado a outros países. 

Em 1872, o ministro João Alfredo criou a Caixa Escolar, um sistema constituído por 

diversas fontes de receita, com destaque para um imposto sobre todos os assalariados, 

proporcional às suas posses, que seria vinculado à educação. Seguindo o modelo francês de Caixa 

Escolar, o ministro Leôncio de Carvalho propôs, em 1879, a criação de um mecanismo para um 

fundo escolar destinado a todos os distritos e escolas de ensino primário e secundário. O ano mais 

frutífero de proposta para o financiamento foi o de 1882, com três projetos apresentados à 
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Câmara dos deputados. O mais importante e completo foi o de Rui Barbosa, que, através de um 

meticuloso estudo de educação comparada, propôs a criação de fundos escolares para a educação 

em todo o Império. Entretanto, seu projeto não foi aprovado. Em 1886, o deputado Antônio 

Cândido da Cunha Leitão sugere, em um relatório da Comissão Parlamentar incumbida de 

estudar as bases e propor sugestões para a organização do ensino, a vinculação de recursos à 

educação, que não se concretiza. Continuou-se, por todo o período imperial, a depender da receita 

geral de impostos na manutenção da educação, tendo as províncias que recorrer ao governo 

central para cobrir seus “déficits”.  

A Constituição de 1891 implanta o regime republicano no Brasil, transformando as 

províncias em Unidades Federadas. Nesse mesmo ano, as fontes de tributação para a União e seus 

entes federados foram inseridos no texto constitucional, permanecendo a descentralização 

tributária para os estados. Entretanto, o financiamento da educação em quase nada diferiu do 

período monárquico, pois a Constituição não apresentou qualquer inovação na 

captação/vinculação de recursos.  

As reformas educacionais, empreendidas por Rivadávia Corrêa, em 1911, e Carlos 

Maximiliano em 1915, não trataram do financiamento da educação. Rivadávia Corrêa , ministro 

da Justiça, por meio de decreto presidencial, apoiado pelos parlamentares, determinou que as 

escolas de ensino secundário e de ensino superior perderiam seu status de oficial e passariam a 

ser entidades corporativas autônomas, eximindo o Estado de validar diplomas e certificados, 

elimina a frequência e transfere os exames de admissão para as faculdades. Nesse sentido, além 

de revogar o exame de madureza e a equiparação das instituições educacionais com o Ginásio 

Nacional, foram abolidos não só o reconhecimento oficial dos certificados de conclusão dos 

cursos secundários das escolas equiparadas, como também os certificados de conclusão do 

próprio Ginásio Nacional, que já vinham sendo expedidos há quase um século, com o direito ao 

ingresso imediato nos cursos superiores. Foi extinto, dessa maneira, do ponto de vista legal, o 

ensino secundário no Brasil. Ademais, foram também extintos os já problemáticos exames 

preparatórios parcelados que, embora fossem feitos, em geral, junto às faculdades, não eram, pelo 

menos do ponto de vista jurídico, um exame de admissão, mas constituíam uma espécie de 

atestado de estudos secundários.  

Desse período em diante, não era mais necessário comprovar estudos secundários, e essa 

forma de ensino entrava em regime da mais ampla autonomia, existindo apenas um exame de 
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admissão ao ensino superior pela faculdade interessada em receber o aluno. A medida alarmante 

causou um retrocesso na educação. Por isso, a reforma de Carlos Maximiliano, em 1915, irá 

refazer o que a de Rivadávia desfez: reoficializa o ensino no Brasil e propõe a educação primária 

de caráter integral. Os certificados de conclusão do curso secundário expedidos pelo Ginásio 

Nacional passam a ser reconhecidos pelo governo federal, reinstituem a possibilidade de 

equiparar outros estabelecimentos de ensino ao Ginásio Nacional, desde que se tratasse de 

estabelecimentos públicos estaduais. Foram, também, reinstituídos os exames preparatórios 

parcelados, pelos quais os estudantes, não matriculados em escolas oficiais, poderiam obter 

certificado de estudos secundários reconhecidos pela União. Da reforma anterior, apenas foi 

mantida a eliminação dos privilégios escolares, pois, além de possuir um certificado de conclusão 

reconhecido pela União ou um certificado de aprovação nos exames preparatórios para entrar no 

curso superior, o aluno teria que prestar um exame vestibular. 

Evento significativo para a educação, principalmente para seu financiamento, foi a 

Conferência Interestadual de Ensino Primário, realizada em 1921. Com o objetivo de promover 

uma solução para a instrução primária, foram aprovadas algumas diretrizes, dentre elas, a de que 

a União teria a competência de colaborar com os Estados e o Distrito Federal no ensino primário, 

no combate ao analfabetismo e “o compromisso estadual de elevar gradualmente suas despesas 

com a instrução primária em até 10% dos seus saldos orçamentários” (MELCHIOR, 1981, p. 38). 

A criação desse Fundo Escolar para o Ensino Primário Nacional se daria através de uma 

diversidade de receitas; vendas de terrenos, impostos específicos para educação, percentuais 

adicionais a impostos e recursos orçamentários. Essas diretrizes não se materializaram, mas seu 

impacto fez com que o governo criasse, em 1932, um Fundo Especial de Educação e Saúde, 

através do decreto nº 21.335, que instituiu a taxa de educação e de saúde.  

 A autonomia adquirida pelos estados com o federalismo acentuou as desigualdades 

econômicas, educacionais e sociais, realçando ainda mais as disparidades regionais. Os Estados 

que comandavam a política do País contavam com condições privilegiadas de recursos, 

permitindo-lhes organizar seu sistema educacional sem dificuldades. Em contraposição, os 

Estados mais pobres, sem condições de reivindicar direitos nem de fazer frente ao poder dos 

mandatários da política, ficaram entregues ao abandono.  

Esse “liberalismo” político e econômico se transformou em liberalismo educacional, 

aprofundando as desigualdades socioeconômicas e culturais das diversas regiões do país, 
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resultando na impossibilidade de criar uma ação pedagógica nacional (ROMANELLI, 2003). 

Com a proposição de reduzir disparidades entre as regiões, viabiliza-se a criação do Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) e a do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que 

redistribuem parte do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

recolhidos nos estados mais ricos. Também surgiu como estratégia para melhorar o ensino, a 

cobrança de Imposto sobre Vendas Mercantis (IVM), de 1922 a 1936. 

As tensões geradas por ocasião da política do Café com Leite, na qual São Paulo e Minas 

Gerais davam os ditames do direcionamento econômico do Brasil, incomodavam uma camada 

significativa da sociedade, a qual passara a se articular contra o modelo oligárquico vigente. 

Essas insatisfações geraram, no campo educacional, um movimento liderado por educadores 

brasileiros como Antônio Carneiro Leão, Heitor Lira, Delgado de Carvalho, Venâncio Filho, 

Everardo Backeuser, José Augusto, Edgard Süssekind de Mendonça, Anísio Teixeira, Fernando 

de Azevedo, Paschoal Lemme e Miguel Couto que, no afã de propagar as novas ideias sobre o 

ensino, reuniam-se com o intuito de criar a Associação Brasileira de Educação, pretendendo com 

tal propagação sensibilizar o poder público e os educadores para os problemas educacionais. Esse 

movimento denominado Renovador culminou mais tarde na publicação do “Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nacional”, em 1932, e nas lutas em torno do projeto da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (ROMANELLI, 2003, p. 150).  

A Associação Brasileira de Educação foi de fundamental importância, promovendo o 

diálogo entre reformadores, educadores e políticos acerca dos problemas educacionais e sociais. 

Ela realizou várias Conferências Nacionais de Educação, dentre as quais ganha destaque a que 

debate a obrigatoriedade, a laicidade, a gratuidade, a coeducação e o Plano Nacional de 

Educação. As reformas que surgiram nesse período exprimiam a influência da ação desses 

educadores sendo, contudo, reformas locais, por isso restritas, territorialmente, sem caráter de 

política nacional de educação.  

Com o Golpe de Estado em 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder como governo 

provisório, ocorre um processo de ruptura com a velha oligarquia, e inicia-se o processo de 

consolidação do Capitalismo, que tem por base a industrialização, a urbanização e o 

assalariamento, na busca de reordenar, de modo mais harmônico, os setores novos da sociedade 

com os tradicionais. Todo esse processo se efetiva sob o controle do Estado ditatorial, que tenta 

minimizar as contradições a todo preço. No âmbito educacional, são empreendidas as Reformas 
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Francisco Campos que, ainda não contemplando a especificidade de cada nível de ensino, 

oferecem uma estrutura orgânica aos ensinos secundários, comercial e superior, extensiva a todo 

o território nacional, e a criação do Conselho Nacional de Educação. 

No que tange ao financiamento da educação, a medida foi a instituição da taxa de 

educação e de saúde, para a constituição do Fundo Especial para Educação e Saúde através do 

decreto nº 21.335, de 1932. Posteriormente, baseado na ideia norte-americana de fundos 

educacionais, o Brasil inaugura uma política de vinculação de recursos, norteada com a 

promulgação da Constituição de 1934. Desse modo, torna obrigatória a vinculação de renda 

tributária nas três esferas do governo. A União e os municípios aplicariam o mínimo de 10% e os 

Estados e Distrito Federal nunca menos de 20% do resultado dos impostos na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino. Contudo, esse sistema de vinculação não chegou a se consolidar, 

assim como todas as garantias constitucionais estabelecidas em 1934, pois o Estado Novo, na 

Constituição de 1937, suprime essas medidas.  

Porém, com base numa política educacional voltada para atender às necessidades 

econômicas, a Reforma Gustavo Capanema em 1942 traça diretrizes para todos os níveis da 

educação nacional: primário, normal, técnico, profissional, industrial e agrícola e as Leis 

Orgânicas e sua legislação complementar mantiveram o dualismo educacional entre a classe 

menos favorecida e a elite. 

 Com a deposição de Getúlio Vargas em 1945, há a convocação de uma nova constituinte 

em 1946, que defende a educação em todos os níveis de ensino e novamente se reintroduz a 

política de vinculação de recursos para a educação. A União passa a contribuir com o mínimo de 

10%, e os Estados, Municípios e Distrito Federal, com nunca menos de 20% de seus impostos na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino. A Constituição de 1946 também determina a 

obrigatoriedade de as empresas propiciarem o ensino primário aos funcionários analfabetos e aos 

filhos destes em faixa de escolaridade obrigatória.  

Os grupos comprometidos com um projeto de sociedade que têm a educação como direito 

universal, e que há muito vinham se articulando, ensejaram as discussões em torno de um projeto 

que seria mais tarde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O ministro da Educação 

Clemente Mariani encaminhou, em 1948, para o Congresso Nacional um projeto de lei que 

traçava diretrizes para a educação nacional. Este refletia os anseios da sociedade por uma 

educação de qualidade para todos. O referido projeto “tramitou” durante treze anos e resultou em 
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um substitutivo, encaminhado pelo deputado Carlos Lacerda, com objetivos distanciados da 

proposta apresentada pelo deputado Mariani. Na visão de Davies (1995, p. 04), 

 

A Lei 4024, de 1961, não constituiu apenas um fato no âmbito da legislação 
educacional. Pelo contrário, a análise do período histórico de sua tramitação 
(1948-1961) parece indicar que seu componente político-ideológico-econômico 
foi bastante poderoso. Pode-se dizer, em linhas gerais, na verdade, que as 
vicissitudes por que passou o projeto de lei [...], refletiram os embates mais 
amplos na sociedade brasileira, como o papel do Estado como agente de 
desenvolvimento econômico, a natureza do desenvolvimento capitalista 
brasileiro (independente X associado ao capital estrangeiro), o grau de 
participação política das classes populares (populismo em todas as suas variantes 
X elitismo), independência política X alinhamento automático em relação aos 
países imperialistas (EUA sobretudo).  

 

 Os proponentes do projeto de desenvolvimento nacional, que abrangia burgueses, 

socialistas, comunistas, nacionalistas e vários grupos sociais, viam, na defesa da escola pública e 

na expansão educacional promovida pelo Estado, um meio de fomentar o desenvolvimento e a 

democratização da sociedade. Com a LDBEN, a temática de um Plano Nacional de Educação e 

dos Fundos de Educação passa a ser discutida. Anísio Teixeira, membro do Conselho Federal de 

Educação, chega a redigir um anteprojeto do PNE, que não se efetiva por conta do golpe de 1964, 

tal qual a proposta da Lei 4692, que diz respeito ao percentual de recurso que a União deveria 

destinar à educação 12%, e 20%, os demais entes federados. Infelizmente, esse jogo de 

vinculação e de supressão de recursos por parte da União se estende até a Constituição de 1967, 

que a exime de qualquer responsabilidade com a política de financiamento da educação, enquanto 

Estados e Municípios permanecem com a vinculação de 20% de sua receita tributária. 

Constatamos, no final do governo de 1961 até o golpe de 1964, uma crise econômica e política de 

grandes proporções, fomentada pela implantação acirrada do capital estrangeiro na economia 

brasileira.  

O Golpe de Estado de 1° de abril de 1964 não é um acontecimento estritamente político, 

ou político-militar. “Ele tem raízes econômicas importantes” (IANNI, 1971, p. 153). O interesse 

pelo progresso econômico em detrimento das necessidades sociais e a centralização político-

administrativa refletiram negativamente na educação. O planejamento educacional, conduzido 

pelo poder executivo, os parcos recursos disponibilizados para atender à demanda de matrículas e 

o baixo salário dos professores causam um colapso na área educacional. A escolaridade se torna 

inadequada para atender aos padrões de industrialização do país.  
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Essa crise do sistema educacional é um dos elementos propulsores dos acordos do MEC 

com a United States Agency for International Development (USAID). Foi um total de doze 

acordos de 1964 a janeiro de 1968, comprometendo a política educacional do país às 

determinações de um grupo de técnicos norte-americanos, um grupo nada representativo da 

democracia americana, como afirma Ghiraldelli Jr. (2009). O ministro do planejamento Roberto 

Campos defendia que as diretrizes da escola deveriam submeter-se às necessidades do mercado 

de trabalho, que o ensino médio deveria atender à população em geral e o universitário, às elites. 

Sob o lema de que “o sistema educacional não deveria despertar aspirações que não pudessem ser 

satisfeitas”, defendido por presidentes da ditadura, a escola se torna também locus de 

discriminação social.  

 Ainda em 1964, criam-se novas estratégias de financiamento da educação, mas são ações 

que não traduzem efetivamente um subsídio para melhoria da educação. A Lei 4440/1964 cria o 

Salário Educação, contribuição patronal que suplementa os recursos públicos destinados à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino primário comum (de 7 a 11 anos), constituindo-se 

numa fonte adicional de recursos. O objetivo de sua criação era o de eliminar o analfabetismo no 

país, sendo fixado o percentual de 2% do salário mínimo a ser arrecadado pelas empresas à 

Previdência Social. Inicialmente, o salário educação atendia a um critério de distribuição em que 

recebiam mais os estados com renda per capita menor (Nordeste) e menos os com renda per 

capita maior, como São Paulo. Com o decreto Lei 1422/1975, a divisão ficou de 1/3 para a União 

e 2/3 para o Estado arrecadador, acarretando desigualdades regionais e dificultando o combate ao 

analfabetismo, porque os Estados menos favorecidos passaram a receber menos. O discurso de 

erradicar o analfabetismo se torna um contrassenso face às oscilações legislativas e a uma 

ausência de planejamento educacional que atenda às necessidades da população. 

 As esperanças de outrora num projeto educacional de qualidade e para todos envelheceu 

antes de nascer. A Lei 5692/1971 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não rompeu 

completamente com a 4024/1961, e sim incorporou os princípios do regime militar. Os antigos 

cursos Primário e Ginasial foram agrupados no ensino de 1º grau, ampliando a obrigatoriedade de 

quatro para oito anos. Por outro lado, transformou todo o segundo grau em profissionalizante e 

desativou o ensino normal. A nova disposição do ensino primário e o repasse federal do FPE e 

FPM propiciaram um crescimento na oferta de vagas no primeiro grau, ampliando escolas no 

Nordeste e no Centro-Oeste. A economia viveu o chamado “milagre brasileiro” com o aumento 
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do PIB, mas este não elevou o percentual destinado à educação, continuando os impostos 

municipais insuficientes para atender ao número de matrículas. 

Em 1974, é criado o Fundo de Assistência Social (FAS), pela Lei nº 6168, destinado a dar 

apoio a projetos e a programas de caráter social dos Planos Nacionais de Desenvolvimento. Seus 

recursos eram oriundos do jogo regulamentado, explorado pela União. Suas fontes eram a loteria 

federal, esportiva e a loto. Os Fundos Especiais da Loteria Federal de bilhetes destinavam 20% ao 

FNDE, e 5% ao Fundo Especial de alimentação Escolar. A Loteria Esportiva Federal de futebol 

destinava 30% para os programas de educação física e de atividades esportivas e 30% para 

programas de alfabetização. A Loto, criada mais tarde, tinha seus recursos depositados no Fundo 

de Assistência Social.  

Esse primeiro momento da história do financiamento da educação no Brasil expressa 

tentativas isoladas de angariar recursos para custear a educação, mas não estabelece uma política 

de financiamento educacional. 

 

3.1 Novos rumos no financiamento da educação no Brasil 

 

Vários fatores estão implicados na concepção e na definição da política de financiamento 

como a organização da educação brasileira, a distribuição de encargos e o poder decisório na 

implementação de projetos, planos e ações.  As mudanças decorreram inicialmente do processo 

de abertura política em 1980, com a retomada da democracia após anos de ditadura militar. A 

aprovação da Emenda Calmon em 1983, vai ao encontro da forte pressão por aumento dos 

recursos destinados à educação, refletindo o quadro político do início do processo de 

redemocratização, que previa a vinculação de receitas a serem destinadas ao financiamento da 

educação. A Constituição de 1988 traça um novo processo político ao estabelecer que os 

municípios constituam esfera pública politicamente autônoma, ensejando desdobramentos que 

refletiriam significativamente na política de financiamento da educação. Ela determina a 

autonomia política, mas não cria nenhum projeto de redistribuição de recursos no país, embora 

apresente, como princípio legal, a efetivação dos direitos sociais. Ocorre, com essa medida, uma 

desconcentração de recursos do governo central para os municípios, reforçando a desigualdade no 

país. 
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Os novos percentuais tributários estabelecidos dão à União certo grau de  

descompromisso com a educação, ao definir que aplicará nunca menos de 18%, enquanto que os 

Estados, Distrito Federal e municípios aplicarão o mínimo de 25% da receita resultante de 

impostos e de transferências. Apesar da vinculação de receitas das três esferas de governo, a 

Constituição Federal não definiu, claramente, as responsabilidades de cada uma delas na oferta 

dos diversos níveis de ensino. 

Dessa maneira, no caso específico do ensino fundamental, a indefinição das competências 

na Constituição fez com que a oferta desse nível de ensino se desenvolvesse de forma bastante 

diferenciada nas 27 unidades da federação. Essa ausência, na determinação de responsabilidades 

das esferas de governo, produziu algumas distorções na oferta do ensino fundamental. Assim é 

que, nos estados da Região Nordeste, as matrículas de ensino fundamental são, 

predominantemente, oferecidas pelos municípios, enquanto, nos Estados da Região Sudeste, as 

redes de ensino fundamental são, predominantemente, ligadas aos governos estaduais. Esse 

quadro desigual de repartição das responsabilidades pela oferta do ensino fundamental gerou 

graves desequilíbrios, pois não havia relação entre recursos destinados à educação e oferta de 

ensino nas três esferas de governo. 

 Em 1996, é aprovada a Emenda Constitucional n.º 14 que cria a Lei 9424/2006 do Fundo 

de manutenção e Desenvolvimento do ensino fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF). Essa lei distribui, claramente, as responsabilidades e competências das esferas de 

governo na oferta dos níveis de ensino, alterando o artigo 211 da Constituição Federal, que passa 

a ter a seguinte redação: 

Art. 211 – A União, Estados, Distrito Federal e Municípios organizarão, em regime de 

colaboração, seus sistemas de ensino: 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 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 financeiras aos 

estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

médio. 
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 § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão 

formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. 

As mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional nº 14/1996 têm a intenção de 

priorizar a oferta do ensino fundamental obrigatório. Para tanto, é alterado o artigo 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), determinando que os Estados, Distrito Federal 

e municípios destinassem não menos de 60% dos recursos vinculados à educação fundamental 

obrigatória, durante os primeiros dez anos após a promulgação da Emenda. 

Dessa forma, a Emenda Constitucional n.º 14 cria uma subvinculação de 60% nos 25% 

destinados à educação, o que corresponde a 15% dos recursos provenientes de impostos e de 

transferências. Esses recursos devem ser aplicados por estados, Distrito Federal e municípios na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a 

universalização do ensino obrigatório e a remuneração condigna do magistério da educação 

fundamental. 

Apesar do discurso de priorizar o ensino fundamental obrigatório adotado pelo Governo 

Federal, a Emenda Constitucional n.º 14 reduz a participação da União no financiamento desse 

nível de ensino. Antes da sua aprovação, o texto constitucional obrigava, por lei, a aplicação de 

50% dos recursos federais destinados à educação, na erradicação do analfabetismo e no ensino 

obrigatório. De acordo com o novo texto constitucional, a União deve aplicar, na erradicação do 

analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, nunca menos de 

30% dos 18% de recursos destinados à educação. O FUNDEF foi um mecanismo engenhoso em 

que boa parcela dos recursos destinados à educação são reunidos em um fundo contábil e 

redistribuídos entre as três esferas do governo. 

As discussões que delinearam as novas diretrizes implementadas na política de 

financiamento da educação, na década de 1990, tiveram como interlocutores do MEC o Conselho 

Nacional dos Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (UNDIME). A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) foi 

o segmento que mais resistiu à política de financiamento proposta pelo governo de FHC. O 

“diálogo” entre essas instâncias com o Governo Federal foi mediado por uma correlação de 

forças que exprimiu a posição de cada uma dessas entidades nos embates que antecederam e 

sucederam o FUNDEF. Na fala do Ministro Paulo Renato Souza (1999), o FUNDEF foi um 
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exemplo inovador de política social que articulou os três níveis de governo e incentivou a 

participação da sociedade para que fossem atingidos os seguintes objetivos estratégicos: 

• Promover a justiça social: o foco são os 32,4 milhões de alunos das escolas públicas de 

Ensino Fundamental e os maiores beneficiados pelo novo critério de distribuição de recursos são 

os Estados e Municípios das regiões mais pobres do país. 

• Promover uma política nacional de equidade: os recursos vinculados ao ensino 

obrigatório são redistribuídos entre cada Estado e seus Municípios de acordo com o número de 

alunos atendidos em suas redes, cabendo, ao Governo Federal, complementar o Fundo sempre 

que não for atingido o valor mínimo anual por aluno.  

Para cumprir tais objetivos, o Fundef estabeleceu que cada Estado e cada Município 

deveria destinar para o fundo: 

• 15% do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadoria;  

• 15% do FPE e FPM - Fundo de Participação dos Estados e Municípios; 

• 15% do IPI- EXP - Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcionais às 

exportações. 

Soma-se a esses impostos o repasse de 15% dos recursos da Lei Kandir6 pela União.  

A operacionalização do fundo é estabelecida pelo número de alunos matriculados nas 

redes públicas no Ensino Fundamental. Existe um valor anual por aluno em cada unidade 

federada, resultado da divisão total dos recursos do Fundo pelo total de matrículas no Ensino 

Fundamental do Estado (MEFE), que, somado ao número de alunos das redes estaduais e 

municipais (NAREM), resulta no valor mínimo nacional (VMN), conforme a seguinte fórmula: 

MEFE + NAREM= VMN. 

Esse modelo de distribuição dos recursos ensejou um processo de municipalização da 

educação, com particularidades dignas de nota em alguns estados e municípios. Como ocorre 

com toda política ou programa implementado, há divergências em sua concretização. Essas 

divergências se estenderam nas ações de estados e de municípios. Uma das razões foi que a 

política do FUNDEF não ficou clara para muitos gestores, advindo daí interpretações diversas.  

Pereira (2006) trata de algumas dessas especificidades: no município de Contagem, cidade 

Mineira, onde o processo de municipalização, entre 1998 e 2000, decorre de um acordo político. 

                                                 
6 Lei complementar n. 87/1996. São repasses da União para recompensar as perdas financeiras das unidades 
federadas, decorrentes da desoneração do pagamento de ICMS de determinados produtos para exportação. 
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Todas as escolas estaduais de Ensino Fundamental passam a ser municipais. No acordo, o Estado 

cede os prédios equipados para o município, ficando este com a incumbência de gerir os recursos 

humanos e os alunos.  

Na Paraíba, um secretário estadual relata que essa política de financiamento foi 

interpretada apenas como receita. O governo do estado foi discordante da municipalização. Os 

municípios entraram em guerra, construindo mais escolas municipais para uma demanda que já 

era atendida pelo Estado. Brindes foram sorteados para atrair alunos que moravam entre 

municípios, para se matricularem em determinado município e não em outro.  

 Em alguns municípios em que não havia escolas de Ensino Fundamental, a 

municipalização foi positiva, mas demorou um tempo para os governos municipais e estaduais 

entenderem que o FUNDEF originava tanto receita, quanto encargo. 

Silva (1996), com base na análise sobre os Fóruns Itinerantes de Educação em 

Pernambuco7, evidencia a preocupação do governador do Estado Miguel Arraes com a 

municipalização em decorrência do FUNDEF. Em primeiro lugar, o custo aluno-ano, na época, 

era maior que o definido pelo FUNDEF, fator que reduziria o investimento do Estado, temática 

muito debatida nos Fóruns. Em segundo, porque já vinha em andamento, no Estado, o Programa 

Gestão Compartilhada, mediante a qual era lançada uma proposta de construção de rede pública 

única, em que os municípios assumiriam a Educação Infantil e, gradativamente, as séries iniciais 

do Ensino Fundamental. Pernambuco se mostrou contrário à forma de intervenção da União nos 

estados, apresentando posição diferenciada em relação à autonomia das unidades federadas.  

Outro fator digno de destaque é que, apesar de a maioria dos municípios terem recebido 

do Fundo um valor maior, isso não significou um gasto por aluno maior e nem gerou equidade 

entre os municípios, constatando-se em alguns estados a perda de recursos destinados aos 

Ensinos Fundamental e Médio. Davies (1999, p. 28) argumenta o descumprimento do parágrafo 

1º. do Art. 6º da lei do FUNDEF, que trata da estimativa do custo mínimo de aluno por ano, que 

deveria ser nunca inferior “a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do Ensino 

Fundamental do ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas”. O 

descumprimento dessa determinação legal, em 1998, resultou numa perda de R$ 108,45 por 

aluno no país. Isso implicou uma complementação da União, equivocada, causando sérios 

                                                 
7 Os Fóruns eram espaços de debate entre governo e sociedade civil, quanto à elaboração, ao acompanhamento e à 
avaliação da política educacional do Estado.  
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problemas à manutenção do ensino e à política salarial dos professores, determinada pelo 

FUNDEF. 

Enquanto medida de fiscalização e de controle dos recursos, a lei do FUNDEF estabelece 

a criação de conselhos para o acompanhamento e o controle social dos recursos com a 

participação de segmentos do poder executivo local e da sociedade civil. Instituem-se, então, os 

Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social (CACs) do FUNDEF, pela lei 9424/96, não 

só como instâncias de fiscalização, acompanhamento e controle da aplicação e da transferência 

dos recursos, mas também de avaliação dos dados enviados aos municípios e estados para o 

Censo Escolar, com o objetivo de garantir transparência na prestação de contas dos recursos do 

Ensino Fundamental.  

Posteriormente, no PNE aprovado em 2001, enfatiza-se a necessidade do controle social 

para se ter maior transparência na gestão dos recursos públicos destinados à educação.  

Acrescemos que há Conselhos de Acompanhamento e Controle Social nos âmbitos 

municipal, estadual e Federal. No âmbito municipal, a lei estabelece que o Conselho deve ser 

constituído por, no mínimo, quatro membros, representando respectivamente: a Secretaria 

Municipal de Educação ou órgão equivalente; os professores; diretores; servidores e pais e alunos 

das escolas públicas do Ensino Fundamental e o representante do Conselho Municipal de 

Educação, onde houver, devendo ser indicados pelos segmentos que representam. O Conselho 

deve reunir-se mensalmente com as atribuições de:  

1-Controlar e acompanhar a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do 

Fundo; supervisionar o Censo Escolar anual; 

2-Aprovar o programa de aplicação dos recursos a serem recebidos;  

3-Acompanhar e controlar as transferências e a aplicação dos recursos repassados à conta 

do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para atendimento à Educação de Jovens e adultos, 

e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), e ainda receber e analisar 

as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da 

aplicação desses recursos, encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação –FNDE (DOURADO, 2006, p. 56-57). 

No âmbito federal, ele deve ser composto por um mínimo de seis membros, representando 

respectivamente: o Poder Executivo Federal; o Conselho Nacional de Educação; o Conselho 

Nacional de Secretários de Estado da Educação - CONSED; a Confederação Nacional dos 
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Trabalhadores em Educação – CNTE e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

- UNDIME. 

Nos Estados, o conselho deve ser formado por um mínimo de sete membros, 

representando respectivamente: o Poder Executivo Estadual; os Poderes Executivos Municipais; 

o Conselho Estadual de Educação; os pais de alunos e professores das escolas púbicas do Ensino 

Fundamental; a seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME); a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e a Delegacia 

Regional do Ministério da Educação (MEC). 

 Conforme a Lei 9424 de 1996, os Conselhos instituídos nas esferas federal, estadual, 

municipal e no Distrito Federal não contam com estrutura administrativa própria, e seus membros 

não percebem qualquer espécie de remuneração pela participação no colegiado, seja em reunião 

ordinária ou extraordinária. Os registros contábeis e demonstrativos gerenciais, mensais e 

atualizados, relativos aos recursos repassados ou recebidos à conta do Fundo, devem ficar, 

permanentemente, à disposição dos Conselhos responsáveis pelo acompanhamento e pela 

fiscalização, no âmbito do Estado, do Distrito Federal ou do Município, e dos órgãos federais, 

estaduais e municipais de controle interno e externo. 

 Estudos como os de Davies (2001), Souza (2006, 2007), Guimarães e Coutinho (2007) e 

Monlevade (2007) revelam algumas fragilidades desse colegiado, como, por exemplo, a baixa 

representatividade quantitativa do segmento de pais e de estudantes e sua indisponibilidade de 

tempo para frequentar as reuniões.  

  O que se observou, ao longo da gestão do FUNDEF, foi uma série de dificuldades por 

parte dos conselhos, uma vez que a legislação não criou mecanismos que possibilitassem sua 

atuação e seu fortalecimento. Embora a lei explicitasse que o poder executivo da referida 

instância do Conselho deveria oferecer condições de locação e de materiais necessários a seu 

exercício, não houve comprometimento por parte de alguns prefeitos e governadores.  

 Na avaliação do governo FHC, o FUNDEF atingiu seus propósitos de justiça social, 

equidade, descentralização, melhoria na qualidade da educação e valorização do magistério, 

partindo do pressuposto que o problema na educação não era de falta de recursos, era ingerência e 

falta de controle social. Contudo, ao analisar o FUNDEF, Arelaro (2007) revela que os gastos 

com educação, em 1995, somaram 16,7 bilhões, com o FUNDEF chegou-se a 2002, gastando 13 
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bilhões, havendo assim, uma redução de 3,7 bilhões. Em 2003. pesquisa realizada pelo Tesouro 

Nacional revela que os municípios haviam gasto com educação muito mais que a União. 

De um modo geral, o FUNDEF foi apenas uma estratégia de “faz de conta” na política 

educacional, que apresentou uma série de problemas. 

 

A lógica do FUNDEF e é essa a sua “perversidade” não pressupões aumento 
significativo do número de alunos existentes na data de sua aprovação, daí o 
mesmo ser falacioso pois caso isto acontecesse, o Fundo se revelaria como uma 
estratégia  esperta para parecer justo “socialmente”, sem alterar o status quo e as 
razões da desigualdade econômica e social do país. Com ele, os pobres 
distribuem a desigualdade entre si e os menos pobres “congelam suas 
expectativas de melhoria do patamar de seus direitos sociais, criando-se uma 
espécie de anomia e conformismo social. (ARELARO, 2007, p.11) 

 
 
Com os impasses que foram surgindo durante o exercício do FUNDEF, aumentava a 

pressão de alguns segmentos, tanto do governo quanto da sociedade civil, para mudanças na 

proposta do Fundo, que substituiria o FUNDEF, buscando corrigir as falhas deste. 

No governo de Lula, entra em vigor o FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), em 

2007. Assim como seu antecessor, é um Fundo de natureza contábil, formado por recursos dos 

próprios estados e municípios, além de uma parcela de recursos federais, cuja finalidade é 

promover o financiamento da Educação Básica pública. Caracteriza-se como um fundo de longo 

prazo por ter 14 anos de vigência. Na visão de seus proponentes, pretende corrigir as falhas do 

FUNDEF na medida em que inclui o Ensino Fundamental, o Ensino Médio, a Educação Infantil, 

a Educação Especial, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Indígena e a Quilombola.  

O número de matrículas contempladas com o FUNDEF foi de pouco mais de 30 milhões. 

O FUNDEB prevê contemplar 48 milhões de alunos da Educação Básica em 2009 em todo o 

Brasil. A distribuição de recursos é realizada com base no número de alunos da educação básica 

pública, de acordo com o Censo Escolar do ano anterior. A fonte de recursos aumentou 

comparada à do fundo anterior. A composição do Fundef era de 15% dos Impostos; no FUNDEB 

é de 20%, e três novos impostos passam a integrá-lo: o Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), Imposto Territorial Rural devido aos municípios (ITR) e o Imposto sobre 

“Causa Mortis” e Doações (ITCMD).  



 56 

Quanto à utilização dos recursos, o FUNDEB segue os mesmos parâmetros do fundo 

anterior, com o diferencial do piso salarial nacional para os profissionais da Educação Básica. 

Pelo menos 60% de seus recursos, inclusive os da complementação da União, são destinados ao 

pagamento dos salários dos profissionais do magistério da Educação Básica, e o restante para a 

Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino.  

O montante da contribuição que o governo federal destinou ao FUNDEF em 2006 foi de 

249 milhões de reais; a Lei do FUNDEB determina que a contribuição da União em “2007 seja 

de dois bilhões, de três bilhões em 2008 e de quatro bilhões e meio em 2009, e 10% do total a 

partir de 2010, a serem atualizados de acordo com o índice oficial da inflação” (DAVIES, 2008, 

p. 46-47). Embora a complementação pareça significativa, ela está aquém do devido legalmente, 

os dois bilhões em 2007 representarão menos de 5% da receita total do FUNDEB, salienta o 

autor. O novo fundo apresenta portanto, a mesma fragilidade do FUNDEF, poucos recursos 

novos para o sistema educacional.  

Entre as inovações do FUNDEB figura a abrangência de todas as modalidades de ensino 

que passam a contar com o financiamento e também com a participação da União na sua 

complementação, alocando 10 % do valor do Fundo.  Apresenta um cenário novo ao incluir, no 

custeio do financiamento, as instituições privadas conveniadas da educação infantil  especial, 

exigindo uma fiscalização mais eficaz.  Saliente-se que a regra da complementação da União, 

definida por legislação, nunca foi efetivada pelos governos e fica sendo o mínimo de 10% dos 

recursos do Fundo. Veda, ainda o uso do salário educação para complementação da União. A 

indicação dos conselheiros do CACS deve ser realizada por seus pares e por representação 

sindical.  

Quanto às matrículas, o cômputo delas, para recebimento dos recursos do fundo,  tem, 

como critério obrigatório, o atendimento ao âmbito de atuação prioritária, isto é, à função própria 

(educação infantil e ensino fundamental, para os municípios, e ensino médio e ensino 

fundamental, para os estados). É estabelecido um prazo de cinco anos para a realização de um 

fórum nacional com o objetivo de avaliar o financiamento da educação básica, com 

representantes das esferas federativas, trabalhadores, pais e alunos (artigo 35, Lei do Fundeb), 

além da garantia de participação popular e da comunidade educacional no processo de definição 

do padrão nacional de qualidade (artigo 38, parágrafo único).  
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No plano conceitual, a consolidação da proposta de educação no campo como substitutivo 

à “escola rural”. Altera o quantitativo da representação dos Conselhos de Acompanhamento e 

Controle Social para o mínimo de nove membros, respectivamente: dois do executivo municipal, 

um professor, um diretor e um servidor técnico-administrativo, dois estudantes e dois pais, 

proibindo a participação de cônjuges e parentes consanguíneos das autoridades e dos funcionários 

do governo, de acordo com a lei 11.494/2006.  Outro aspecto interessante é que os conselhos de 

acompanhamento, em nível municipal, poderão integrar o Conselho Municipal de Educação, 

inseridos como Câmara de Controle e Acompanhamento dos recursos do FUNDEB, tendo assim 

mais força política. 

 O FUNDEB sinaliza um financiamento numa perspectiva de custo, mas, a exemplo do 

FUNDEF, não avança quanto ao critério aluno custo-qualidade., assim é que dificulta o controle 

dos recursos, abrindo brechas para a alocação fraudulenta, ao possibilitar que a captação de 

recursos seja feita em uma modalidade de ensino e gasta em outra, inclusive de uma pública para 

uma privada conveniada. 

 Observa-se, de modo geral, que o FUNDEB expressa avanços com relação ao FUNDEF, 

buscando corrigir as distorções anteriores, entretanto, apresenta lacunas para que haja uma boa 

execução de suas propostas.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Falar do caminho metodológico é anunciar o ponto de partida de uma viagem cujo 

percurso tem várias possibilidades de roteiro, mas escolhemos uma que nos é peculiar, de acordo 

com o objeto que investigamos. Como toda viagem, tem surpresas, novas descobertas, 

ressignificação e uma bagagem que vai aumentando a cada ponto de chegada, que se revela um 

novo ponto de partida no processo de investigação. 

 O pesquisador é como um viajante que deseja conhecer um novo mundo. E assim nos 

sentimos. Descrever o caminho metodológico é falar de uma viagem e do que o viajante fez para 

chegar a tão sonhada cidade. Para tal, é preciso algumas providências: organizar a bagagem 

(teórica) para pousar seguramente, ferramentas apropriadas para se aproximar do seu objeto e 

com ele dialogar, criar intimidade, acolher esse novo mundo, fazendo-o desvelar sua magnitude, 

sua beleza e desnudar seus segredos. Sabe o ponto de partida, mas desconhece como e onde se 

dará a chegada. Isso enriqueceu ainda mais a viagem metodológica porque o afã de descobrir os 

melhores caminhos exigiu um esforço na busca do melhor percurso e quais as melhores 

ferramentas a serem utilizadas.  

Constituiu-se, então, um desafio a escolha da abordagem metodológica, entendendo que, 

para desvendar a realidade, respeitando o princípio da fidedignidade, sabíamos que era preciso 

mergulhar profundamente nela e trabalhar copiosamente em sua interpretação. Determos o olhar 

sobre o marco teórico para melhor traçarmos o fio que nos conduziria seguramente à abordagem 

analítica: os estudos sobre o fenômeno da participação e sua inserção nas políticas sociais como 

propulsoras da cidadania, como marco da democratização na relação Estado e sociedade. Nossa 

hipótese de que o controle social dos recursos, nos espaços participativos, não acontecia se 

confundia com uma espécie de dúvida que precisava ser esclarecida. O conceito de participação 

se constituiu categoria central para a realização da pesquisa, exigindo o aprofundamento em 

outras temáticas correlatas, como sociedade civil e cultura política. 

 A participação é um fenômeno amplamente discutido, que delineia novas perspectivas 

analíticas. Dagnino (2007) afirma que, atualmente, a participação abandonou o registro 

celebratório e otimista que marcou uma fase inicial de pesquisas, e que hoje os estudos recaem 

sobre a exploração das condições efetivas de sua realização em contextos político-institucionais 

específicos, trazendo para o centro do debate, a qualidade da participação. Embora haja avanços 
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da participação em várias instâncias, como OP, Conselhos Municipais e outros, percebemos que, 

nos Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social, ela ainda é pouco expressiva. A 

pesquisa desses espaços não é muito abrangente, daí sua literatura ser escassa.  

Desse modo, para analisar quais os limites e possibilidades da participação nos Conselhos 

de Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB, optamos por três municípios da Região 

Metropolitana do Recife, que apresentam os melhores Índices de Desenvolvimento humano, de 

acordo com o IBGE 2009. O IDH-M é uma síntese de três dimensões do desenvolvimento 

humano: longevidade, educação e renda, segundo dados do IBGE. Em contraponto, os 

municípios pernambucanos têm apresentado os mais baixos IDEBs do Brasil. 

A análise se deu de 2007, período que corresponde à implementação da Lei 11494/2007 

do FUNDEB, ao segundo semestre de 2009, prazo de conclusão do primeiro mandato dos 

Conselhos/Câmaras de Controle Social. Em nosso trabalho, adotamos a nomenclatura CACS8, 

visto que o artigo 37 das Disposições Finais da Lei 11494/2007 do FUNDEB dispõe que: 

 

Os Municípios poderão integrar, nos termos da legislação local específica e 
desta Lei, o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de Educação, 
instituindo Câmara específica para o acompanhamento e controle social sobre a 
distribuição, transferência, e a aplicação dos recursos do Fundo, observado o 
disposto no inciso IV do parágrafo 1º e nos parágrafos 2º, 3º e 4º e 5º do artigo 
24 desta Lei (SANTIAGO, 2008, p. 73). 

 

Adotamos tal nomenclatura por terem Conselho e Câmara idênticas atribuições. 

O caminho investigativo utilizado se desenvolveu em três momentos: No primeiro, 

realizamos observação participante, no segundo, entrevistas e, no terceiro momento, a análise 

documental. Para análise dos dados, utilizamos, como recurso metodológico, a Análise de 

Conteúdo de Bardin (1997). Os momentos explicitados na coleta dos dados não foram estanques, 

dependiam,de certo modo, da dinâmica do trabalho e da intimidade que fomos tendo com o 

objeto de pesquisa, uma vez que, no processo investigativo, essas fases ocorrem 

concomitantemente e seguem a disponibilidade de os sujeitos e instituições nos cederem tanto a 

documentação quanto a se prontificar para as entrevistas. No caso da observação, dependemos da 

assiduidade dos conselheiros às reuniões, pois elas só acontecem se houver quorum. Esses 

elementos foram condicionantes na pesquisa. Em um dos espaços em estudo, não houve quorum 

                                                 
8 Nomenclatura utilizada pelo FNDE para designar os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEF e atualmente do FUNDEB tanto para os Conselhos quanto para as Câmaras. 



 60 

em nenhuma das reuniões durante o período da pesquisa, impossibilitando assim a observação e 

não nos restando tempo para investigar outro conselho face o tempo de conclusão da pesquisa de 

campo. 

No primeiro momento, procedemos às observações, anotando e gravando as reuniões dos 

CACS e cursos que foram oferecidos pela Corregedoria Geral da União e Tribunal de Contas do 

Estado aos conselheiros, durante o período da pesquisa. Estruturamos a observação sobre dois 

aspectos: 

1º- Identificar os sujeitos que iniciavam a discussão e os que lhe davam continuidade; 

2º- Rotina da reunião. Os assuntos mais discutidos, a relação entre os membros, os 

comportamentos. 

Inicialmente, tivemos dificuldade em seguir esse roteiro e passamos a anotar tudo. 

Depois, com as transcrições, fomos percebendo que os fatos elencados como importantes 

poderiam ser anotados e, assim, observarmos quem dava continuidade à discussão e como ela se 

iniciava. As atas também contribuíram para identificarmos o assunto em pauta. Os instrumentos 

de pesquisa se relacionam e se interligam, ajudando-nos na construção dos dados.  

Sentimos certa cautela em alguns conselheiros para se revelar, policiavam o falar, o agir, 

mas a própria rotina foi deixando que se revelassem.  

Este é o grande potencial da observação, a realidade acaba por revelar aspectos que os 

sujeitos, muitas vezes, desejam ocultar. Por isso a observação participante é considerada, por 

Minayo (1996), como essencial no trabalho de campo em pesquisa qualitativa. “Sua importância 

é de tal ordem que alguns estudiosos a tomam não apenas como uma estratégia no conjunto das 

investigações, mas como um método em si mesmo, para compreensão da realidade” (p. 136-137). 

No segundo momento, tentamos apreender a concepção de participação expressa nos 

documentos a serem analisados. Para tal, tomamos como objeto de investigação as Atas, a Lei 

11494/ 2007 do FUNDEB, o Regimento Interno (RI) dos Conselhos Municipais nos municípios 

que adotaram o formato de Câmara e o Regimento Interno do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social para o município que se regulamentou como Conselho9. Os documentos 

selecionados foram tratados a partir da Análise de Conteúdo de Bardin (1979), com o objetivo de 

buscar os estruturantes do modelo de participação intencionado para o exercício do controle 

social.  

                                                 
9 Esses documentos encontram-se em anexo. 
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O critério de seleção documental seguiu a regra da homogeneidade e da pertinência, 

proposta pelo autor, em que os documentos devem referir-se à mesma temática e corresponder ao 

objetivo da análise. Esses documentos normatizam a criação e o funcionamento das Câmaras e 

Conselhos.  

Os documentos, como afirmam Guba e Lincoln (apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986), são 

fontes de informações que podem ser consultadas sucessivas vezes, dando mais segurança quanto 

aos resultados. Apontam evidências que desvelam fatos e aproximam o pesquisador do contexto 

em que as informações foram produzidas, ultrapassando os limites do tempo. O documento 

coloca o pesquisador em um novo espaço temporal, remetendo-o a refletir sobre os fatos de 

determinada época, confrontando-os com os demais instrumentos de pesquisa. Os documentos, 

particularmente as atas, indicaram-nos situações que nos levaram a novos questionamentos diante 

do objeto e dos sujeitos.  

As entrevistas semiestruturadas foram acontecendo de acordo com a disponibilidade dos 

sujeitos. Foram seus protagonistas, os conselheiros das Câmaras e do Conselho, uma presidente 

do CME de uma das câmaras, e um funcionário da área de finanças da Secretaria de Educação10, 

por conta da relação contínua estabelecida entre ele e o CACS Estrela durante a análise das 

prestações de contas do FUNDEB.  

Em virtude de preservarmos o sigilo em relação às identidades dos sujeitos entrevistados, 

ao expormos os resultados das análises, identificaremos as Câmaras e o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social pela denominação, Sol, Lua e Estrela. Desse modo, os 

conselheiros serão identificados como:  

- Câmara Sol: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9. 

- Câmara Lua; L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7  

 -CACS Estrela; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8.  

Algumas resistências foram identificadas como um dado da pesquisa. Na Câmara Lua, 

uma conselheira do segmento professor não se disponibilizou a ser entrevistada. Percebemos que, 

nesse espaço, os conselheiros se sentiam, em sua maioria, incapacitados para responder às 

perguntas. Esses fatos fazem com que alguns sujeitos “fujam” da entrevista. A entrevista, embora 

seja uma técnica que possibilita um aprofundamento maior das respostas, captando a expressão e 

                                                 
10 Essa entrevista transcorreu como um contato, uma conversa para entendermos a relação que se estabelecia entre o 

profissional responsável pelas finanças do FUNDEB e os conselheiros, em virtude da estreita ligação que mantém 
com o CACs Estrela, atuando como um consultor para os conselheiros. 
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a emoção do entrevistado, tem alguns limites; Gil (2008) identifica a inadequada compreensão do 

significado das perguntas por parte do entrevistado como uma delas. A professora (suplente) não 

queria dar a entrevista por se achar incapacitada para responder a ela, foi preciso explicar que era 

um processo simples, iniciar uma conversa, para assim fluir a entrevista, embora as respostas 

proferidas pela respectiva professora tenham sido limitadas. Entretanto, com outros sujeitos, a 

entrevista possibilitou um aprofundamento da fala, que enriqueceu as questões, ficando eles 

completamente a vontade. 

 No CACS Estrela, o segmento governo ficou pouco a vontade com a presença do 

pesquisador nas reuniões, repetindo o mesmo comportamento durante a entrevista. Essa 

resistência quanto a nossa observação nas reuniões nos impossibilitou de acompanhar algumas 

delas que ocorreram sob sigilo11 no CACS Estrela e na Câmara Lua.  

O roteiro da entrevista12 foi elaborado de modo que permitisse responder ao 

questionamento que nos trouxe a esta pesquisa, quanto aos limites e às possibilidades da 

participação no conselho/câmara do FUNDEB. Dessa forma, organizamos as análises em quatro 

eixos analíticos, com base nos objetivos gerais e específicos traçados para a investigação.  

1- Atividades desenvolvidas no processo participativo. 

2-A representatividade dos conselheiros e a experiência de participação em outros colegiados. 

3- As concepções de participação dos conselheiros. 

4- As formas de participação forjadas entre os sujeitos durante a prática participativa. 

QUADRO 1 
RELAÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 
    SEGMENTO QUANTIDADE 
Presidente das Câmaras/Conselho  02 
Presidente do CME 01 
Pais 04 
Estudante 04 
Diretor 01 
Professor 01 
Governo. 05 
Técnico  03 
Representante CME 01 
Técnico financeiro da Secretaria de Educação 01 
 Total 24 

                                                 
11 Detalhado na análise 
12 Encontra-se em anexo 
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Para o tratamento e a análise das informações, utilizamos a Análise de Conteúdo (AC), de 

Bardin (1997). Em sua origem, a AC era uma técnica da pesquisa quantitativa, mas, a partir de 

1950, passa a ser usada numa diversidade de pesquisas de cunho qualitativo. O autor a define 

como  

 
Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 
aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” (conteúdos e continentes) 
extremamente diversificados. O fator comum destas técnicas múltiplas e 
multiplicada [...] é uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a 
inferência (BARDIN, 1997, p. 11). 

 

 Inicialmente, organizamos o material coletado (transcrições, entrevistas, observações e 

documentos). Para as entrevistas, criamos uma matriz analítica para cada pergunta e 

categorizamos as respostas por unidades temáticas. Segundo Minayo (1996), a análise temática 

consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença ou 

frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. Para 

Bardin, (1997, p. 220). 

 
A análise temática é transversal, isto é, recorta o conjunto das entrevistas através 
de uma grelha de categorias projetada sobre os conteúdos. Não se tem em conta 
a dinâmica e a organização, mas a freqüência dos temas extraídos do conjunto 
dos discursos, considerados dados segmentáveis e comparáveis.  

 

Estabelecida a matriz analítica, alguns temas se revelaram categorias de co-ocorrência. 

São elas: conhecimento, aprendizagem e compromisso; ao analisarmos cada resposta com o 

contexto da observação e dos registros em ata, fizemos um cruzamento dos dados. A 

concorrência analisa não só a frequência de elementos textuais explícitos nas mensagens, como 

também a relação que esses elementos mantêm entre si. Ao questionarmos o que é participar para 

os conselheiros, alguns atrelaram a definição à sua falta de conhecimento e à formação. Outros, 

ao definirem a participação, viam nela uma limitação pela falta de conhecimento. O 

conhecimento está relacionado com as demais definições da participação. 
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5 CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE PESQUISA 

 

Este capítulo tem o objetivo de analisar os dados coletados na pesquisa empírica que 

busca responder como as formas de participação nos Conselhos de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB promovem o controle social. Para melhor análise dos dados colhidos, 

fizemos uma breve contextualização dos municípios, visando uma melhor compreensão dos 

caminhos trilhados pelos três municípios na implementação da política de financiamento da 

educação e do controle social exercido na instância da Câmara/Conselho do FUNDEB. 

Assim, a primeira parte deste capítulo trata do contexto local e de suas implicações no 

desenho político adotado pelo município para o exercício do controle social dos recursos 

educacionais. 

A segunda parte analisa os dados, coletados através de entrevistas semi-estruturadas,  

observações e a análise das atas e do Regimento dos Conselhos.  

 

5.1 Os municípios do Recife, de Olinda e do Cabo de Santo Agostinho 

 

O município do Recife, capital do Estado de Pernambuco, limita-se ao norte com as 

cidades de Olinda e Paulista, ao sul, com o município de Jaboatão dos Guararapes, a oeste com 

São Lourenço da Mata e Camaragibe, e a leste com o Oceano Atlântico. Situa-se às margens do 

Oceano Atlântico, ocupando uma área de 217,494 km², totalizando uma população de 1.561.659 

de pessoas. Seu nome deriva da palavra arrecife que significa grande barreira de arenito (recifes) 

que se estende por toda a costa litorânea. Fundada em 12 de março de 1537, o município tem sua 

origem ligada a Olinda. Sua cultura tem influência e heranças das colonizações portuguesa e 

holandesa, às quais foi submetida. 

 Recife era um pequeno núcleo de pescadores, fundado pelos portugueses, servindo de 

porto para a Vila de Olinda (capital de Pernambuco na época), de onde saíam as produções de 

açúcar. No século XVIII, sob o domínio holandês, a sede da capital muda para Recife. Após a 

saída dos holandeses, um conflito de interesses político-econômicos entre a nobreza açucareira 

decadente de Olinda e os novos burgueses (mascates), comerciantes recém-chegados de Portugal, 

que fizeram prosperar a Vila de Recife, desencadearam a Guerra dos Mascates. Em 1827, a Vila 

foi proclamada capital do Estado de Pernambuco. Atualmente, Recife é a sede da Região 
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Metropolitana, compreendida por 14 cidades: São Lourenço da Mata, Camaragibe, Paulista, 

Abreu e Lima, Igaraçu, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Araçoiaba, 

Itamaracá, Ipojuca, Moreno e Itapissuma. 

A Região Metropolitana do Recife é considerada a mais populosa do Nordeste e a sexta 

maior do Brasil, com 3.787.667 habitantes em dados apresentados pelo IBGE de 2009, e 

concentra 65% do PIB estadual, que representam mais de quatorze bilhões de reais. Sua 

economia é constituída majoritariamente do comércio e da prestação de serviços e possui um 

Índice de Desenvolvimento Humano de 0,797. 

É considerada a Veneza brasileira pelas pontes e canais que cruzam os rios Capibaribe e 

Beberibe, divisores da cidade. 

Os indicadores educacionais da cidade classificam o Recife como um dos IDEBS (Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica) mais baixos do país. O IDEB avalia a qualidade da 

educação brasileira nos ensinos Fundamental e Médio, sendo divulgado a cada dois anos. A nota 

pode ir de zero a dez. A partir do índice de cada biênio, são traçadas as metas para os dois anos 

seguintes em todos os municípios. 

Em 2008, Recife apresentou um IDEB de 3,8 nas séries iniciais e de 2,3 nas séries finais, 

segundo dados do INEP. Dados do MEC (2007) revelaram qu, em Pernambuco, nenhuma escola 

pública obteve IDEB igual ao dos países desenvolvidos.  

 

Município de Olinda 

 
 Entre 1534 a 1535, Duarte Coelho então donatário da capitania de Pernambuco instalou-

se no alto de uma colina que pela  posição ocupada, facilitava a defesa. Ali fundou uma vila onde 

havia uma pequena aldeia indígena chamada Marim, instalando o povoado que deu origem a 

Olinda. Conta-se que o nome da cidade surgiu de uma frase proferida por Duarte Coelho ao 

chegar à aldeia “Ó linda situação para se construir uma vila”. Olinda prosperou muito se tornando 

um dos mais importantes centros comerciais da colônia com o cultivo da cana-de-açúcar e o 

extrativismo do pau-brasil, disputando com a corte em luxo e ostentação. Assim, conquistou, em 

1537, a categoria de vila e se tornou sede de Pernambuco. Com a invasão dos holandeses em 

1630 a vila de Olinda foi incendiada e a sede transferida para Recife. Os holandeses se instalaram 

no Recife e desenvolveram a agricultura.   
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Olinda é um dos municípios que constituem a Região Metropolitana do Recife, limitando-

se ao norte com Paulista a oeste com Recife e ao Leste com o Oceano Atlântico. Possui 

população estimada em 391.433 habitantes distribuídos em 44 km².  É um dos municípios 

brasileiro com menor área territorial e a terceira maior população do Estado de Pernambuco, 

sendo a segunda maior densidade populacional do Brasil. Segundo dados do IBGE entre os anos 

de 2003-2006 o Produto Interno Bruto foi de R$ 2.005,665 e o PIB per capita de R$ 5.176,00. 

Dos sessenta e dois mil trabalhadores da cidade, 60% desenvolve suas atividades em serviços e 

11,66% no comércio. Destaca-se economicamente pelo turismo e ostenta o título de Patrimônio 

Cultural da Humanidade pelo sítio histórico de suas ruas e pelo famoso Carnaval com os bonecos 

gigantes e culturas diversificadas. 

É um município que disputa com Recife a economia. Por conta da proximidade das duas 

cidades, uma grande parte dos olindenses trabalha no município do Recife, exercendo atividades 

comerciais e recolhendo, nesse município, alguns impostos, o que compromete a economia de 

Olinda. A instalação do Shopping Tacaruna é um grande exemplo. Situado às margens de Olinda 

é meio de consumo dos olindenses, mas pertence a Recife. Olinda detém uma economia 

fragilizada, que se reflete em todos os setores sociais e não só na educação.  Apresenta um Índice 

de Desenvolvimento Humano de 0,792. Em 2000, Olinda apresentava um índice de 

Desenvolvimento Humano em Educação (IDH-M) de 0,889 juntamente com Recife (0,894) e 

Paulista (0,900) enfileirava os municípios que tinham IDH-M maior que o do Brasil  que era 

0,849 de acordo com Paiva e Libâneo (2005). Entretanto o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica em 2009 apresentou significativa redução.    

Em 2009, cento e oitenta e quatro municípios pernambucanos atingiram ou superaram as 

metas de IDEB para as séries iniciais do fundamental. Olinda foi um dos municípios que não 

conseguiu o resultado projetado pelo governo federal nas séries finais do fundamental, segundo a 

UNDIME. Em 2005 e 2007, o município teve um IDEB 3,1 e em 2009 3,2.  A secretária de 

educação alega que o baixo desempenho do município deve-se à dificuldade de encontrar 

professores temporários para substituir os que se afastam. A não implantação da política de ciclos 

nos anos finais e a violência escolar, alegação essa contestada pelos docentes do município que 

afirmam ser desvio de prioridades da gestão municipal. Várias escolas estão sem funcionar no 

curso noturno e outras já foram fechadas, impedindo o acesso à educação de parte da 

comunidade.  O reajuste de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), garantido por lei 
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aos professores desde a gestão de Luciana Santos ainda não foi implantado. Faltam recursos para 

a educação que tem sido custeada apenas pelo FUNDEB e que o município alega só dar para 

pagamento da folha. Todas essas questões têm comprometido a educação no município.  

  

Cabo de Santo Agostinho 

 

A história do Cabo se inicia antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Povoado pelos 

índios Caetés, conta-se que o navegador Vicente Pizon aí aportou antes dos portugueses, mas 

nada foi divulgado por conta do Tratado de Tordesilhas. Seu nome deve-se ao acidente 

geográfico do local. 

A partir de 1570, com a doação de sesmarias ao longo do Rio Pirapama, sua economia era 

centrada no desenvolvimento da monocultura da cana-de-açúcar. Tendo João Paes ocupado as 

terras a ele concedidas em 1571, ao sul do Rio Pirapama, funda o primeiro engenho banguê que 

denominou Madre de Deus (hoje, Engenho Velho), o mais antigo centro açucareiro da Região. 

Mais tarde, com a criação de novos engenhos, o Cabo passa a representar o poderio econômico 

da Província de Pernambuco, época em que a cana-de-açúcar representava a força de crescimento 

do país.   Passou ao longo do tempo a representar o principal distrito industrial do estado e 

importante centro turístico.  

Sendo um dos municípios que compõem a  região metropolitana, o Cabo tem  uma 

população de cento e setenta e dois mil habitantes numa área de 448,49 km². Apresentou Índice 

de Desenvolvimento Humano de 0,707 em 2000. Segundo o PNUD, o município está entre as 

regiões consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). 

 Essa cidade é o principal distrito industrial do estado e abriga o complexo industrial de 

SUAPE, ocupando lugar de destaque na economia da região. Embora apresente significativo 

crescimento econômico, sua população é muito pobre. O município sofre pelo não atendimento 

das necessidades sociais de sua população. Desse modo, o crescimento econômico do município 

ainda não reflete em qualidade de vida e no cumprimento dos direitos de seus cidadãos          

 Embora o município mostre um avanço econômico, este não representa ainda uma 

melhoria na qualidade de vida e na garantia dos direitos sociais dos cabenses. Observa-se, na 

região, a educação e a saúde, sendo das mais carentes. Desde 2004, o Cabo não atendia às 
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gestantes e nem fazia partos, porque não havia maternidade, passando a promover esse 

atendimento a partir de julho de 2009.  

 O sindicato dos professores reivindica o cumprimento da Lei 014/2009 de autoria do 

Poder Executivo que institui o piso salarial dos profissionais do magistério da Educação Básica e 

que vinha sendo protelado. O município apresenta um IDEB de 3,2 nas séries iniciais e 2,9 nas 

séries finais. 

 

 

5.2 Estrutura e relação dos Conselhos Municipais de Educação e das Câmaras do FUNDEB 

nos municípios do Recife e de Olinda 

 

      Considerando as discussões de vários segmentos da sociedade durante o FUNDEF, quanto 

ao funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS), dá-se junto aos 

Conselhos Municipais de Educação pela força política que poderiam atribuir aos CACS; a Lei do 

FUNDEB abre essa possibilidade, ao determinar em seu artigo 37, que os CACS podem atuar 

como Câmara inseridos no CME. Tendo os municípios do Recife e de Olinda optado por ser 

Câmara, faz-se necessário explicitar como se estruturam seus Conselhos Municipais de 

Educação, sendo desnecessário tal tratamento ao Cabo de Santo Agostinho que atua 

autonomamente como Conselho de Acompanhamento e de Controle Social.  

      Durante a pesquisa, percebemos que o modo como se organizam os Conselhos Municipais 

influenciam significativamente na condução dos trabalhos, na formação dos conselheiros e no 

tipo de relação entre o Conselho Municipal de Educação e a gestão municipal.  

      O Conselho Municipal de Educação do Recife e o de Olinda são compostos por quatro 

câmaras: a Câmara de Legislação e Normas (CLN), a Câmara de Educação Infantil (CEI), a 

Câmara de Ensino Fundamental e Médio (CEFEM) e a Câmara do FUNDEB, como mostra o 

organograma abaixo. 
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Figura 2 Organograma do CME de Recife 

 

 

      Seguindo a determinação de seu Regimento Interno, o Conselho Municipal do Recife, 

estabelece, em seu parágrafo único, artigo 3º, que ele deve ser composto por dezenove membros 

titulares, como segue: 

I- Cinco representantes da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. 

II- Um representante do centro de educação de universidade pública. 

III- Um representante dos professores municipais de educação básica. 

IV- Um representante dos diretores das escolas municipais de educação básica. 

V- Um representante dos servidores técnico-administrativos municipais. 

VI- Um representante de escolas comunitárias. 

VII- Um representante das Organizações não Governamentais. 

VIII- Um representante do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. 

IX- Dois representantes dos pais de alunos da Educação Básica, ofertada pelo município do 

Recife. 

X- Dois representantes dos estudantes da Educação Básica, ofertada pelo município do  

  Recife 

XI- Um representante das escolas de administração privada. 

XII- Dois membros da Câmara Municipal, investidos no cargo de vereador, integrantes da 

Comissão de Educação. 

Essa composição subsidia todas as câmaras, distribuindo os conselheiros para as quatro 

câmaras, respeitando o princípio normativo de cada uma delas. No caso da Câmara do FUNDEB, 

Conselho Municipal de Educação 

Câmara de Legislação  
e Normas 

Câmara de Educação 
Infantil 

   Câmara de Ensino 
 Fundamental e Ensino Médio 

    Câmara do 
     FUNDEB 
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que tem sua composição estabelecida pela Lei 11494/2007, por um mínimo de nove membros, é 

constituída pelos representantes acima citados: III, IV, V, VII, VIII, IX, X e dois representantes 

da Secretaria de Educação Esporte e Lazer (dos cinco que fazem parte do CME, representando o 

segmento governo). 

 

5.2.1 Controle social dos recursos educacionais na cidade de Recife 

 

O município de Recife, durante o período de maio de 1999 a 2006, não participou do 

FUNDEF. Roberto Magalhães, representante do Partido da Frente Liberal, na época prefeito da 

cidade, entrou com uma ação cautelar13 contra a União, para que os recursos do município não 

fossem recambiados para o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e Valorização do Magistério (FUNDEF) e sim repassados diretamente e na sua totalidade para o 

município. O pedido de ação cautelar baseava-se no fato de que os recursos do referido fundo 

estariam sendo desviados, não sendo aplicados em seus devidos objetivos, e que o município 

perdia muito com o repasse. No texto da ação, o procurador justifica que alguns municípios têm 

apresentado perdas com o FUNDEF, no caso de Recife as receitas provenientes de transferências 

tem causado um déficit de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por mês, conforme documento 

fornecido pela Secretaria de Finanças Municipal 14. 

  A ação cautelar respalda seu pedido, apontando inconstitucionalidade à Emenda 

Constitucional 14/1996, que altera o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Provisórias, e a Lei 9424/1996, que implementou o FUNDEF. Antes da alteração, o artigo 

dispunha que a União deveria aplicar o mínimo de 18% de sua receita em impostos e os demais 

entes federados, 25% para subsidiar o Ensino Fundamental. Com as alterações, o artigo 60 passa 

a ter a seguinte redação: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Cópia da ação Cautelar em anexos 
14 Acessamos o site da Secretaria de Finanças do município com o objetivo de analisar o recolhimento dos impostos 

que compunham o FUNDEF e ter uma base de cálculo, para compreender tal afirmação, mas não encontramos 
registros. A secretaria de finanças só tem disponibilizado no site alguns dados de recolhimentos a partir de 2001. 
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Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação dessa Emenda, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos 
recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, à 
manutenção do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a 
universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.  
§ 1o A distribuição de responsabilidades e recursos entre Estados e seus 
Municípios a ser concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na 
forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal, é assegurada mediante a 
criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério, de natureza contábil. (MENEZES, 1999 p. 06) 
 
 

Essas mudanças são entendidas pelo gestor do município como inconstitucionais, uma vez 

que a própria Constituição Federal, em seu inciso sete, parágrafo quatro do artigo 60, determina 

que uma Emenda não pode ser incompatível com a Carta Magna do Estado. A ação cautelar alega 

que a normativa constitucional proíbe qualquer emenda constitucional que pretenda abolir a 

forma federativa do Estado brasileiro. Fortalecendo sua alegação com o artigo I que trata dos 

princípios fundamentais em que afirma: “a República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de direito e tem como fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político” e ainda o artigo 18 que 

retifica a autonomia dos Municípios. Com base no disposto, a ação argumenta que os municípios, 

enquanto componentes da federação brasileira desfrutam de autonomia similar à dos Estados-

membros, uma vez que possuem campo de atuação delimitado, leis e autoridades próprias e, por 

isso, são autônomos. Esse princípio de autonomia é assim explicitado na ação cautelar: 

 

A autonomia referida na Constituição Federal se expressa de três formas 
peculiares no âmago do texto da Carta Magna, quais sejam: a) autonomia 
política, consistente no poder de elaborar a própria lei orgânica, investir as 
autoridades locais e criar o seu próprio direito positivo; b) autonomia 
administrativa, pela gestão dos negócios de exclusivo interesse local; c) 
autonomia financeira, decorrente da instituição e arrecadação dos tributos, que 
lhe cabem, conforme a divisão constitucional das espécies fiscais entre os entes 
federados. (MENEZES, 1999 p.05) 
 
 

A crítica continua com a Lei 11494/1996 do FUNDEF, por estabelecer critérios para os 

entes da federação, contribuir para o fundo, mas não fixa critérios objetivos quanto à contribuição 

que deveria ser feita pela União. A crítica alega, também, que tal critério cria um impasse e, desse 
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modo, uma grande parte dos Municípios e Estados vinculados ao FUNDEF vê suas receitas 

ingressarem para não mais retornar a seus cofres. 

 Essas e outras questões são colocadas, a ação cautelar teve liminar favorável, e a cidade 

do Recife, a partir de 1999, não contribuiu para o FUNDEF. Assim, o município não criou o 

Conselho de Acompanhamento e de Controle Social, já que não contribuía para o fundo. O 

Conselho do FUNDEF só foi constituído, no município, quando a liminar foi derrubada em 2005, 

na gestão de João Paulo Lima e Silva, do PT.  

 Na fala de um dos conselheiros do FUNDEB que vivenciou essa gestão, havia um grupo 

que defendia a não adesão do Recife para a contribuição ao fundo.  

 

“Eu tenho resistência à política de fundo. Isso é política de estado e não 

de governo, não tem referencial do custo aluno qualidade. Eu mesma não 

concordo com a existência dele, porque o município perde muito” (S9).  

 

Não encontramos registros mais esclarecedores sobre como eram alocados os recursos 

educacionais e sentimos certa dificuldade de acesso às informações sobre esse período. A grande 

parte das pessoas que participaram daquela gestão não se encontra na prefeitura e as que estavam 

presentes disseram não existir documentos que possibilitassem uma averiguação mais profunda 

dessa época. 

  

5.2.2 A Câmara FUNDEB de Recife 

 

A possibilidade dada pela Lei 11494/ 2007, de o Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB se integrar ao Conselho de Educação, foi adotada por poucos 

Estados e municípios. Em Pernambuco, só seis municípios se inseriram no Conselho Municipal 

como Câmara: Goiânia, Recife, Olinda, Limoeiro, Salgueiro e Ipubi. No Brasil, de acordo com o 

presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), 90% não 

seguiram esse caminho, embora defendam essa nova configuração relata: 
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“A gente entende que esse é um processo de aprimoramento dos 

mecanismos de gestão democrática, defendemos a formação dos 

conselhos como câmaras. Sendo os Conselhos de Educação definidores de 

políticas públicas, não podem estar separados do Conselho que irá debater 

o financiamento da Educação”.  

 
Vislumbrando que a integração do conselho como Câmara possibilitaria um diálogo maior 

e uma discussão mais rica sobre os recursos educacionais, os municípios do Recife e de Olinda 

fizeram a opção de atuar como Câmara. Uma das conselheiras do Recife justifica essa escolha: 

 

“Se foi discutido muito essas dificuldades do acompanhamento do 

FUNDEF durante a discussão da lei FUNDEB, o Conselho de Educação 

participou muito, a UNCME a UNDIME. E uma das questões que se 

colocava é que, comparando-se o Conselho de Educação com o Conselho 

do FUNDEF, eles têm um poder mais estabelecido dentro da sociedade, 

tem muito mais visibilidade, mais reconhecimento. Então, esse Conselho 

de Educação tinha mais poder do que os Conselhos do FUNDEF que eram 

coisas mais técnicas, e muito fechado, muito reservado. A maioria dos 

Conselhos do FUNDEF não tinha visibilidade, então qual era a questão 

que se colocava? É que era mais importante ter mais peso político pra esse 

trabalho do FUNDEB de controle social, e por outro lado havia uma 

discussão que o tema do financiamento cresceu de importância no debate 

das políticas públicas de uma maneira geral” (S1). 

 

Os debates promovidos por várias entidades e instituições, dentre elas, a UNDIME, a 

UNCME e o CONSED, como pelos acadêmicos envolvidos com a temática do financiamento da 

educação que viam, no Conselho municipal, uma forma de melhorar a atuação dos Conselhos de 

Acompanhamento e de Controle Social na esfera municipal, contribuíram para que a Lei 

11494/2006 determinasse essa condição inovadora de atuação dos CACS.  

Inseridos no Conselho Municipal, os conselheiros ampliam sua atuação. Essa ampliação 

se materializa na Câmara do FUNDEB do Recife, a qual por determinação do Regimento Interno 
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do Conselho Municipal de Educação obriga os conselheiros da Câmara do FUNDEB a fazerem 

parte das demais câmaras do CME. Os onze conselheiros que compõem a Câmara do FUNDEB 

compõem, também, as Câmaras dos Ensinos Fundamental e Médio (CEFEM), de Legislação e 

Normas (CLN) e de Educação Infantil (CEI), conforme demonstra a tabela abaixo.  

 

QUADRO 2 
 

Participação dos conselheiros do FUNDEB em outras Câmaras 
 

Câmara do Ensino 
Fundamental e Médio 
(CEFEM) 

Câmara de Legislação e Norma 
(CLN) 

Câmara de Educação Infantil 
(CEI) 

 Pai Pai Pai  
 Aluno Governo Aluno 
 Técnico de escola Conselho Tutelar Técnico de escola 
 Diretor Professor Diretor 
  ONG 

 

Dos dezenove conselheiros do CME, onze são da Câmara do FUNDEB. Assim, os 

conselheiros têm uma jornada de atividades muito intensa, como demonstra a Tabela 2. 

      

QUADRO 3 
 

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES 
 

REUNIÃO DO PLENO DO CME  Às quartas-feiras  
Horário: 10 às 12 HORAS 

REUNIÃO DA CLN 1ª e 3ª quartas do mês 
Horário: 8 às 10 

REUNIÃO DA CEI E CEFEM 2ª e 4ª quartas-feiras do mês 
Horário: 8 às 10 horas 

REUNIÃO CÂMARA FUNDEB Última terça feira do mês  
Horário: 8 às 12 horas 

  

 Essa exigência de os conselheiros comporem diversas câmaras promoveu efeitos 

significativos para a formação de sua cultura política.  Com base no conceito de cultura política 

de Gohn (2008), reconhecemos nesse modo de desenvolvimento das atividades uma das vias pela 

qual a atuação coletiva dos conselheiros promove novas percepções, novas aprendizagens e 

novos valores, resultando num modo de pensar e de agir ampliado. Essas constatações se deram 



 75 

ao longo das observações e da fala dos entrevistados. Mesmo sendo essa uma atividade a mais 

para os conselheiros, por um lado, ela amplia os conhecimentos, as possibilidades de expressão, a 

concepção de cidadania, a participação na tomada de decisões e na elaboração de políticas 

educacionais, efetivando uma participação significativa dos conselheiros. E, por outro, socializa 

decisões e discussões da Câmara do FUNDEB, no interior do CME antes de implementar suas 

ações. A câmara tem autonomia na tomada de decisões, mas sempre socializa suas ações com o 

pleno, abrindo espaço para discussão, buscando adotar medidas mais eficazes. O CME demonstra 

ser um espaço permeável à participação política, conduzida pelo exercício ativo da cidadania. 

 

5.2.3 O Conselho Municipal de Olinda 

 

 O Conselho Municipal de Olinda funciona numa pequena sala do Anexo II da Secretaria 

de Educação da cidade (SEDO). De forma muito precária, utiliza uma sala para suas reuniões 

plenárias, pela qual transitam várias pessoas durante as reuniões, pois ela dá acesso a outros 

espaços do anexo, e uma pequena sala com um computador, um birô, uma mesa e uma estante de 

ferro. Conta com uma presidente, uma vice e uma estagiária. A secretária do CMEO foi 

convidada para trabalhar em outro departamento da Secretaria de Educação, ficando o Conselho 

sem secretária. A estagiária demonstra não ter conhecimento sobre assuntos educacionais e sobre 

as atribuições do Conselho Municipal de Educação.  

Quanto à constituição do conselho, não tivemos acesso a seu Regimento Interno (RI), foi-

nos dado um relatório impresso e divulgado entre os conselheiros como uma síntese do 

Regimento Interno. Nesse relatório, está expresso que o RI foi elaborado pelo CMEO e aprovado 

em 01 de abril de 2008, sendo homologado pela secretária de educação. Quando insistimos em ter 

o documento original, foi-nos dito que esse é “a mesma coisa” e é adotado como “mais prático”. 

Esse relatório diz que o CMEO se compõe paritariamente por 50% de representantes de 

Instituições Públicas municipais e estaduais e 50% de Instituições privadas, sendo 28 titulares e 

28 suplentes. Essa composição ocorre com a fusão das três câmaras. De acordo com a ata, o 

CMEO é composto por: 

01-Nove representantes da Secretaria de Educação de Olinda. 

02-Um representante da Secretaria da Fazenda. 

03-Um representante da Secretaria de Desenvolvimento social e Econômico – SEDESE.  
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04-Um representante da Secretaria de Saúde. 

05-Um representante do Conselho Tutelar. 

06-Um representante dos diretores de escola da Educação Básica. 

07-Um representante dos professores municipais de Educação Básica . 

08- Um representante dos servidores técnico-administrativos municipais. 

09- Dois representantes dos pais de alunos da Educação Básica.  

10- Dois representantes dos estudantes da Educação Básica.  

11- Um representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Olinda – SISMO. 

12- Um representante do Sindicato dos Professores Municipais de Olinda – SINPMOL.  

13-Um representante da Secretaria de Patrimônio, Ciência, Cultura e Turismo –SEPACCTUR. 

14-Um representante do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de PE-SINEPE. 

15- Um representante da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda- FACHO. 

16- Um representante da Fundação de Ensino Superior de Olinda –FUNESO. 

17- Um representante da Gerência Regional de Educação- GRE. 

18- Um representante da ABONG. 

` Esse quantitativo é a representação de todos os conselheiros que compõem as câmaras de 

Legislação e Normas, de Educação Básica e Câmara do FUNDEB. 

O modo de organização do Conselho, a falta de espaço físico e de recursos humanos 

interferem no desenvolvimento de seu trabalho, refletindo-se na Câmara do FUNDEB. A 

possibilidade que a Lei 11494/2007 do FUNDEB dá ao Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB de atuar como Câmara no Conselho Municipal está respaldada 

justamente na estrutura que o Conselho Municipal de Educação lhe pode oferecer, mas não é o 

caso aqui. Se o Conselho Municipal não dispõe de estrutura para seu desempenho, como 

subsidiar a câmara de Acompanhamento e de Controle Social dos recursos educacionais? 

 

 

5.2.4 A Câmara do FUNDEB de Olinda 

 

A Câmara de Olinda não registra as reuniões em ata, os registros são das reuniões 

plenárias do CME. De acordo com essas atas, a câmara inicia suas atividades em fevereiro de 

2009, composta por: 
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- Um representante da Secretaria de Educação Esporte e Lazer. 

- Um representante da Secretaria da Fazenda. 

- Dois representantes dos pais. 

- Dois estudantes de escolas secundaristas. 

- Um gestor de escola da Educação Básica pública. 

- Um representante dos servidores técnico- administrativos de Escola Básica pública.  

- Um professor de Escola Básica pública. 

- Um representante do Conselho Tutelar. Desse corpo representacional, apenas seis frequentam as 

reuniões, oscilando essa presença entre três e cinco representantes. Duas das conselheiras, após a 

plenária, não ficavam para a reunião da Câmara, restando apenas três ou quatro. 

A Câmara não tem presidente. A presidente do CMEO é quem respondia às nossas 

solicitações, justificando que a câmara não precisa de presidente, eles tinham uma coordenadora. 

Esta, por sua vez, negava o cargo e colocou diversas vezes, nas reuniões da câmara, a 

impossibilidade de atuar como coordenadora por falta de disponibilidade, discorrendo sobre a 

demanda que sua escola exigia. Entretanto, constatamos, no cadastro dos conselhos do FNDE 15, 

que a Câmara do FUNDEB de Olinda tem como presidente uma das presidentes do CME, inscrita 

como os demais conselheiros, sob a Lei n. 233 de 31 de março de 2008. 

 Desse modo, a Câmara não seguia nenhum planejamento ou pauta de reunião. Os 

assuntos gerais da Câmara eram tratados no pleno, a atividade se resumia a ler a prestação de 

contas (quando os documentos chegavam), e afirmar que estavam de acordo. Quem elaborava o 

parecer era uma das representantes do governo.  

As observações foram mostrando que o Conselho de Educação é que dá o tom de todo o 

trabalho, e a figura do segmento governamental influi consideravelmente em todas as atividades 

das Câmaras em geral. A Câmara do FUNDEB não demonstra nenhuma autonomia nas ações, 

tudo passa pelo CME. Os conselheiros, em sua maioria, desconheciam a Lei do FUNDEB e, 

apenas um demonstrava segurança quando tratava da Lei. Constatamos ainda que a falta de 

conhecimentos básicos era geral.  

Quanto às atas, durante as observações, as conselheiras da câmara afirmaram não existir, 

enquanto a presidência do CME dizia existir. Enfatizamos a importância desse documento para a 

                                                 
15 Para que a Câmara ou Conselho seja reconhecido legalmente, precisa estar cadastrado no FNDE, esse cadastro 

segue os preceitos normativos da Lei do 11494/2007 do FUNDEB. 
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pesquisa, e a presidência nos garantiu que elas existem, mas não sabia onde estavam, porque 

estavam sem secretária. Em outro momento, foi-nos dito que estavam terminando de digitar as 

atas. Enfim, na primeira reunião de novembro de 2009, conseguimos ter acesso ao livro de ata, só 

que, para nossa surpresa, eram as atas do CME e não as da Câmara do FUNDEB, e, então, 

ressaltamos que não eram essas as que buscávamos. Mesmo com as indicações de que não havia 

ata, imaginamos que existiria algum registro anterior da Câmara em ata, pois o próprio conselho 

havia assegurado sua existência. Informaram que não faziam ata e sim relatórios., pois a Câmara 

não precisava de ata, uma vez que já havia a do Conselho Municipal de Educação. Acreditamos 

que esses relatórios também não existiam, já que nunca tivemos acesso a eles, e, principalmente, 

porque a presidência do CME designou uma conselheira da Câmara do segmento governamental 

para fazer um “resgate” das atas, ou seja, ela deveria lembrar o que foi dito nas reuniões e fazer 

as atas. A presidência do CME alegou que o TCE estava exigindo as atas da Câmara do 

FUNDEB, e ela estava preocupada porque não as tinham para apresentar.  

Percebemos que a nossa presença e as exigências do TCE com relação às atas fizeram 

com que o CME tomasse algumas medidas. No pleno de 20 de outubro de 2009, o CME 

distribuiu livros para cada Câmara fazer seus registros (nenhuma câmara tinha ata), enfatizando 

que só a Câmara FUNDEB, “por ter uma cobrança diferente, vai ter ata”, as outras farão 

registros, breves enfoques do que foi discutido na reunião. 

Ficou determinado também que a Câmara do FUNDEB passaria a se reunir após o pleno 

na sala do CME, porque precisavam fazer a ata e digitá-la. Outra medida foi a eleição para 

presidente da Câmara, um professor representante do SINPMOL, que nunca tinha frequentado as 

reuniões, tornou-se presidente da Câmara, uma vez que havia uma vaga dessa representação, na 

Câmara. O professor titular fazia muitos questionamentos e exigia a análise da folha de 

pagamento; os demais conselheiros não concordavam porque o segmento governamental achava 

incoerente analisar os salários dos professores, que isso era muito pessoal e divulgar esses dados, 

eles não concordavam e, também, tinha havido desentendimentos desse professor por conta da 

representação. A presidência do CME dizia que ele “criava caso”. Parece-nos que sua saída tem a 

ver com discordância de posturas adotadas pelo CME e pela Câmara FUNDEB.  

 A presidência do CMEO afirma que, desde o período de composição da câmara, o 

Sindicato dos Servidores Municipais de Olinda (SISMO) e o Sindicato dos Professores 

Municipais de Olinda (SINPMOL) se desentenderam por conta do quantitativo de representantes.  
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“Quando foi para entrar na câmara do FUNDEB foi a maior discussão entre 

SISMO e SINPMOL, eles queriam ter quatro representantes de cada lado, 

Cada um se achava com direito, ia ficar um sindicato com três representantes 

e um com quatro representantes, iam medir força. Não pode, nós não íamos 

deixar isso acontecer” (L1). 

 

5.3 O Conselho de Acompanhamento e o Controle Social do FUNDEB do Cabo de Santo 

Agostinho  

 

As atribuições estabelecidas pela Lei 11494/2007, para as Câmaras e CACS, só diferem 

no caso das câmaras quanto à criação de Regimento Interno. Sendo as câmaras parte do CME, 

não é preciso terem seu próprio regimento, diferente do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social, que precisa elaborar um regimento para legitimar suas ações, seguindo as 

determinações da Lei do FUNDEB.  

 As Secretarias de Educação, enquanto órgãos responsáveis pela instituição e pelo 

cadastramento dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do FUNDEB 

devem estar bem informadas dos critérios estabelecidos pela legislação quanto à origem e ao 

funcionamento dos CACS. A Lei 11494/2007 do FUNDEB dispõe sobre os impedimentos para a 

nomeação dos conselheiros, no caso do presidente ou vice. O artigo 24 parágrafo 6º da Lei 

11494/2007 determina que:  

 
O presidente dos conselhos previstos, no caput deste artigo, será eleito por seus 
pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o 
representante do governo gestor dos recursos do fundo no âmbito da União, dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios (SANTIAGO, 2008, p. 64). 
 

 
Desse modo, fica claro que um representante do governo não pode ser presidente do 

Conselho. Entretanto, o município do Cabo elegeu para presidente um representante do governo. 

O técnico de finanças, responsável pelo cadastramento dos conselheiros, informou desconhecer 

tal determinação, por isso houve atraso quanto ao cadastramento do Conselho porque o FNDE 

rejeitou o cadastro, sendo  necessário fazer nova eleição para presidente.  
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A portaria de nº 430 do FNDE, que estabelece os procedimentos e orientações sobre a 

criação, a composição, o funcionamento e o cadastramento dos Conselhos de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, só entrou em 

vigor a partir de dezembro de 2008. Mesmo assim, não se justifica a desinformação dos 

integrantes da Secretaria de Educação, uma vez que a Lei do FUNDEB é bem clara quanto aos 

impedimentos de ocupação de cargos. Está registrado em ata que o assessor da Secretaria de 

Educação abriu o processo de eleição, dizendo que: 

 

“Neste conselho é exigido apenas um presidente e um vice-presidente 

sendo aberto para qualquer conselheiro que queira se candidatar,[...]não é 

necessário secretária, ou secretário pois se pede que seja rotativo [...] 

qualquer um poderá registrar as reuniões em ata”.  

 

Esse tipo de desinformação não deveria acontecer por parte daqueles que devem ser os 

orientadores e propulsores de conhecimento aos membros do conselho. A entrevista de um dos 

conselheiros evidencia o fato: 

 
“Quando o nosso conselho foi implantado, o FUNDEB não existia ainda, 

estava em estudo. Então para receber os recursos no final de 2007 a 

secretaria teve que mandar os nomes. Foi assim o FNDE disse é dois 

estudantes é um professor é dois do governo ...só. A gente não sabia que 

tinha que ser da sociedade civil para a presidência, então a secretaria 

mandou os nomes. [...] eles (o FNDE) não percebeu não. Porque o 

FUNDEB ainda não tava definido, tava em estudo. O próprio FNDE 

ainda estava em análise. Aí em 2009 foi que veio de Brasília as cartilhas e 

lendo a lei, a gente viu que não podia” (E6). 

 

O técnico de finanças da Secretaria de Educação, responsável pelo cadastramento afirmou 

que tinha tido problemas para fazer o cadastramento, porque a presidente era do segmento 

governamental e isso impediu que o Regimento Interno fosse elaborado. 
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Não sabemos se o município sofreu alguma sansão, pois o FNDE determina, através da 

portaria de nº 430 no art. 13, que o ente federado, responsável pelo cadastramento dos dados do 

Conselho no Sistema CACS-FUNDEB, que permitir, inserir ou fizer inserir dados e apresentar 

documentos falsos ou diversos daqueles que deveriam ser inscritos ou encaminhados, com o 

propósito de alterar a verdade sobre os fatos, será responsabilizado civil, penal e 

administrativamente.  

 De acordo com as atas, o Conselho de Acompanhamento e de Controle Social iniciou suas 

atividades em abril de 2008, tendo como presidente um representante do governo, com a seguinte 

composição: 

- Dois representantes do segmento de pais de escola básica. 

- Dois alunos. 

- Dois representantes da secretaria de Educação. 

- Um representante do Conselho Tutelar. 

- Um diretor. 

- Um professor. 

- Um técnico administrativo de escola. 

- Um representante do Conselho Municipal de Educação. 

  O calendário de reuniões do Conselho do FUNDEB estabelece a terceira segunda-feira de 

cada mês para os encontros. No primeiro ano de funcionamento, o Conselho se reunia no 

auditório da Secretaria de Educação. Atualmente, a Secretaria de Educação (SEDO) alugou um 

espaço para o CME, que também pode ser utilizado pelo Conselho do FUNDEB. O critério para 

que o Conselho possa utilizar esse espaço é que as reuniões não coincidam com as reuniões do 

CME. Entretanto, não houve nenhuma iniciativa nesse sentido por parte do CACS FUNDEB.  

Constatamos pelas atas que, durante o primeiro ano de funcionamento, tendo à frente a 

presidente do segmento governo, o Conselho tinha mais organicidade. As reuniões aconteciam 

com pauta de discussão planejada e informada previamente aos conselheiros, estes eram 

comunicados da data de reunião, que tentavam se adequar ao dia em que a maioria pudesse estar 

presente. Com a mudança de presidente, houve uma desarticulação, a maioria dos conselheiros 

não comparece às reuniões, não havendo quorum para sua realização.  
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 Essas peculiaridades de cada colegiado aqui em estudo se refletem nas formas de 

participação e no modo pelo qual é conduzido o controle social dos recursos, que se apresenta 

com a revelação dos dados. Passaremos agora a tratá-los.  
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6 O PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO NO CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS DO 

FUNDEB 

 

 O primeiro aspecto norteador da análise se refere às atividades desenvolvidas no processo 

participativo. Para tal, pautamo-nos nas reuniões das Câmaras e do Conselho, investigando como 

é sua rotina, a frequência dos conselheiros, a pauta das reuniões e a participação no 

desenvolvimento das atividades. Cruzamos esses dados com os questionamentos que fizemos 

sobre as atas, como segue:  

1- Quais os assuntos tratados? O assunto gera discussão?  

2- Quem inicia o debate e o que diz? 

3- Quem lhe dá sequência? 

4- Quem são os sujeitos protagonistas da participação nas reuniões?  

Antes de procedermos à análise, queremos registrar que as atas, enquanto coleta de dados, 

apresentam limites e vantagens em sua utilização. As vantagens de nos apresentar a rotina das 

reuniões, os fatos encadeados e a possibilidade de voltar no tempo e verificar os partícipes desse 

processo. Os limites que encontramos estão relacionados ao modo como a ata é elaborada e quem 

a redige.  

A informalidade na escrita das atas do Conselho do Cabo a e as discussões filtradas 

impossibilitaram encontrar protagonistas e argumentos que eram importantes. Na Câmara de 

Olinda, pautamos nossa análise nas atas do Conselho Municipal de Educação, por ser nela que se 

registram algumas das ações desse colegiado. Verificamos, em uma das atas da Câmara do Recife 

que não consta a presença de um dos sujeitos da sociedade civil, mas que, em reunião seguinte, 

tece uma crítica sobre teor de determinado assunto, tratado na tal reunião, deixando claro, por 

suas colocações, que estava presente.  

 

6.1 As atividades desenvolvidas no processo participativo  

 

A Câmara Sol  

 As reuniões da Câmara são mensais, e o calendário é proposto e elaborado pelos 

conselheiros, reunindo-se, extraordinariamente, quando há assuntos que não puderam ser tratados 
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e resolvidos nas reuniões ordinárias. À frente da presidência, há dois representantes da sociedade 

civil, o presidente representa uma ONG, e o vice representa o segmento dos pais.  

 A tônica das discussões gira em torno da análise da prestação de contas, razão primeira 

do controle social. Faz parte da rotina da Câmara, o estudo das leis orçamentárias, do Censo 

Escolar, do Plano plurianual, dos programas de EJA e das escolas comunitárias, confessionais e 

filantrópicas, sem fins lucrativos conveniadas a programas do FNDE. Verificamos a preocupação 

em analisar e em estudar as leis que norteiam o orçamento público e programas que estão ligados 

ao FUNDEB para, assim, proceder ao controle social com segurança e cumprir os prazos 

estabelecidos por lei na emissão dos pareceres. Segundo o artigo 24 da Lei do FUNDEB, é da 

alçada do Conselho/Câmara supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual e do 

censo escolar, no âmbito de sua esfera governamental de atuação, com o objetivo de acompanhar 

e regular o encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a 

operacionalização do Fundo, obedecendo às previsões da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

da Lei Orçamentária Anual (LOA) e dos programas e ações do Plano Plurianual (PPA).  

O Orçamento Público compreende a elaboração e a execução de três leis – o Plano 

Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Orçamento Anual (LOA) – que, em 

conjunto, materializam o planejamento e a execução das políticas públicas federais.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) passou a fazer parte do sistema orçamentário 

brasileiro a partir da C.F de 1988. É um projeto de lei que o executivo submete ao legislativo, 

estabelecendo as regras que devem ser seguidas para a elaboração dos orçamentos: fiscal, de 

seguridade social e de investimento do poder público. A Lei Orçamentária Anual (LOA) estima 

as receitas que o governo espera arrecadar durante o ano e fixa os gastos a serem realizados com 

esses recursos. O Plano Plurianual (PPA) estabelece os projetos e os programas de longa duração 

do governo, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de quatro anos; seu 

objetivo é sintonizar a Lei Orçamentária Anual com as diretrizes e metas da administração 

pública estabelecida. Para que a Câmara possa analisar, com clareza, a proposta orçamentária do 

município e o atendimento aos programas estabelecidos pelo sistema municipal de ensino com os 

recursos do FUNDEB, é preciso que estejam a par do que está estabelecido a nível orçamentário 

do quantitativo de recursos disponibilizados e analisar seu cumprimento. Essas informações 

subsidiam a análise das prestações de contas. 
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A elaboração do Regimento Interno (RI) também foi tema de muita discussão durante o 

ano de 2008. Os conselheiros não sabiam ao certo se a Lei 11494/2007 determinava que a 

Câmara tivesse seu próprio Regimento Interno. A Lei prevê que a Câmara se incorpore ao 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, fazendo apenas alterações sobre sua 

constituição e o quantitativo de quorum para as reuniões.  

Para melhor compreensão da rotina das reuniões, organizamos os encontros conforme o 

quadro abaixo. 

Temos abaixo, nas tabelas 01 e 02, a síntese dos assuntos tratados nas reuniões: 

 
QUADRO 04 

ASSUNTOS TRATADOS NAS REUNIÕES DE 2008 
 

 

  

  

REUNIÃO          ASSUNTOS  
26.02 
Ordinária 

Discussão e envio de ofício à SEEL, solicitando contas de 2007 
Análise das contas de EJA Fevereiro 

04.03 
Extraordinária 

Análise da prestação de contas do FUNDEB do 1º trimestre de 
2008 

29.04 
Extraordinária 
 

Parecer da prestação de contas PEJA(?) 2007  
Solicitação por ofício de documentos não entregues 
Estudo das informações apresentadas das contas do 1º trimestre do 
FUNDEB 

Maio Não houve reunião 
 
26.06 
Ordinária 

Apresentação do Censo escolar. 
Esclarecimentos sobre a não obrigatoriedade de RI da Câmara 
FUNDEB 

29.07 
Ordinária 

-Esclarecimento conceitual sobre o PNATE, leitura e aprovação do 
parecer desse programa que suscitou discussões. 
-Não atendimento à solicitação de documentos para proceder à 
análise e à proposta de fazer novo ofício com apresentação de um 
técnico. 
-Pedido para apresentação da LDO pela SEEL.  

26.08 
Extraordinária 

Parecer do PAED  
Prestação de contas 1º trimestre 2008 
Regimento Interno 

30.09 
Ordinária 

PAED 
Regimento Interno 

04.11 LOA 
Prestação de contas 2007 

09,12  
23.12  
29.12 

Prestação de Contas, LOA, LDO 
Prestação de Contas, LOA, LDO 
Esclarecimento da Secretaria de Educação a Câmara Sol sobre a 
prestação de contas do PEJA 2007 
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QUADRO 05 
ASSUNTOS TRATADOS NAS REUNIÕES DE 2009 

 
REUNIÃO         ASSUNTOS  

 10.02  
 
 17.02  
 18.02 

Informações sobre as prestações de contas solicitadas em dezembro  
Estudo Lei FUNDEB 
Leitura e aprovação de minuta solicitando contas de 2008 

Março 
04.03 
18.03 
 
 
25.06 

Apresentação de técnico da Secretaria de finanças sobre prestação 
de contas 1º trimestre 2008 
Não recebimento da folha de pagamento 2008 
Análise das planilhas da prestação de contas 2008 
Parecer PEJA 2007 (com ressalvas) 
Discussão sobre tomada de atitude com a gestão e votação para 
acionar ou não MP e TCE 

20.04 Eleição para vice-presidente (fim mandato do técnico de escola)  
11.08 
 
26.08 
 

Discussão sobre a COMUDE. Informes do curso da CGU 
Leitura do ofício da apresentação do Censo Escolar 
Prestação de contas de que quantitativo está sendo pago aos 
professores e o nº de professores que recebem.  

01.09 
15.09 
 
 
 
29.09 

Apresentação do Censo. 
Resposta ao parecer das contas de 2009, análise das contas 
Dificuldade de entender a linguagem da prestação de contas 
Proposta de consultar TCE e acionar o MPU. Informe do curso 
TCE 
Discussão curso TCE – Acionam o MP 

24.11 Desdobramento da comunicação ao MP 
Leitura da solicitação dos documentos enviados pelo MP  

03.12 Busca de documentos de todo o processo solicitado à Secretaria de 
Educação e o ato Legislativo que nomeia a Câmara, solicitado pelo 
MP. 
Organização de todos os ofícios e documentos pertinentes aos 
pedidos feitos à Secretaria de Educação 

 

A rotina de atividades da Câmara extrapola as reuniões, exigindo que os conselheiros 

tenham atividades fora destas. Como eles participam de outros momentos no Conselho Municipal 

de Educação, estão sempre se encontrando e se organizando para elaborar pareceres e ler 

documentos que chegam para a Câmara do FUNDEB. Esses momentos enriquecem o 

aprendizado e circula as informações e acontecimentos que dizem respeito não só a Câmara do 

FUNDEB, como das demais Câmaras.  

Quanto ao direcionamento das discussões na Câmara Sol, no primeiro ano de atividades, 

as atas demonstram que a discussão é, na maioria das vezes, iniciada pela sociedade civil (a 

presidente). Dando sequência à discussão, estão os segmentos do Conselho Tutelar, do técnico 
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administrativo e do governo, enfatizando, enriquecendo e até mesmo questionando o que foi 

colocado. Em seguida, a discussão tem continuidade com o representante dos professores, um dos 

pais, o diretor, e, por fim, o dos estudantes. No segundo ano de trabalho da Câmara, observamos 

um alinhamento diferente do debate. Embora a incidência maior de início da discussão continue 

sendo da presidente, os demais representantes da sociedade civil passam a ter maior participação 

na introdução das temáticas em pauta, dando continuidade ao debate e permanecendo nele.  

 Esse perfil de participação da Câmara Sol decorre de acordo com as temáticas abordadas. 

Observamos que, nas reuniões em que são tratados assuntos referentes à prestação de contas, à 

apresentação do uso e do gasto dos recursos, aos balancetes, à Lei de diretrizes Orçamentárias 

(LDO), à Lei Orçamentária Anual (LOA), os estudantes praticamente não participam do debate, e 

também não tecem questionamentos. Os professores e diretores e um dos pais têm maior 

participação que os estudantes, mas os protagonistas da participação são o segmento 

governamental, o conselho tutelar, o técnico administrativo e o da ONG. Nesse grupo, o que mais 

se destaca é aquele que detém maior conhecimento sobre os assuntos em pauta.  

Como exemplo, destacamos uma reunião em que um técnico de finanças da Secretaria de 

Educação compareceu para esclarecer dados das prestações de contas do primeiro trimestre de 

2008. O assunto tratado é o de um diferencial de R$ 30.062,33 reais no total dos recursos, 

constatando-se ter sido decorrente de aplicação financeira. A presidente pede esclarecimento 

sobre um balancete que trata do pagamento de instrutores e de monitores do ensino 

profissionalizante, considerando que, com recursos do FUNDEB, não podem ser incluídas 

despesas com o pagamento do ensino profissionalizante e por isso deve ser retirado do item 

despesa. A discussão teve continuidade com os segmentos do servidor de escola e dos 

representantes do governo, questionando sobre: diferenças de exercício anteriores, falta de 

informação do quantitativo de alunos em cada modalidade de ensino, valor pago por aluno ao 

ano, funções dos especialistas em educação. Outros conselheiros, que não constam da ata, 

questionaram sobre manutenção, reformas e construção que deveriam ter sido pagas com os 

recursos do FUNDEB (que apresentava saldo) e foram pagos por outras fontes. A representante 

do governo reiterou que o saldo existente deve ser justificado e gasto.  

Observa-se que os conselheiros que mais questionaram e discutiram foram os do 

segmento governo e técnico de escola. O aluno presente e os pais não fizeram nenhum 

questionamento. Chamou atenção o fato de o segmento que mais reclamou a falta de formação, 
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não ter feito nenhuma pergunta. Ao questionarmos esses sujeitos, o conselheiro representante dos 

pais revelou:  

 

“Naquele momento o técnico veio dar umas explicações das contas que 

tinham chegado, então a gente só fez escutar. Teve uns questionamentos... 

mas atendeu ao que a gente queria naquele momento. Depois da 

explicação, esclareceu umas dúvidas e clareou outras, que a gente não 

sabia. Só que depois chegou mais documentos, e não veio nenhum 

técnico pra explicar, desde aquela época até agora. Que você viu como é, 

não chega a prestação de contas, a gente pede e não vem. Demora. Aí 

quando chega, é tudo de uma vez. É tanto papel, que a gente...Precisaria 

de um técnico para dar as explicações a gente. Pelo menos uma vez por 

mês era pra vir um técnico com as contas. Mas não é assim que acontece” 

(S2). 

 

Quando a pauta foi discutir o Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA. Censo 

escolar, Programa Nacional de Transporte do Escolar (PNATE), atribuições da câmara quanto ao 

parecer do Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas 

Portadoras de Deficiências (PAED), a participação foi maior. Contudo, a participação de um dos 

estudantes e de um dos representantes dos pais quase não avançou, pois são pessoas que 

participam pouco pela falta de conhecimento.  

 O pouco conhecimento de alguns conselheiros sobre determinada temática ou assunto faz 

com que a participação desses sujeitos seja mais de ouvir, de aprender, para posteriormente 

discutirem, principalmente, nas apresentações dos técnicos solicitados a SEEL pela Câmara. 

Após os encontros, as discussões circulam entre eles e têm continuidade na reunião posterior. Os 

sujeitos que ficaram calados expõem seus questionamentos e colocam suas dúvidas durante a 

reunião. É uma nova configuração da participação, é a interação subjetiva do sujeito que aparenta 

estar passivo à situação, mas, que está interagindo. Identificamos um tipo de participação que 

passa por alguns desdobramentos. Primeiro, o sujeito precisa estar presente, segundo, precisa ter 

vontade de aprender os significados que estão sendo dados.  
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 Gohn (2008) define como processo subjetivo, quando os sujeitos envolvidos na 

participação se defrontam com fenômenos em que buscam desvelar o significado das coisas. 

Esses significados são aprendidos, apreendidos e socializados. “O sujeito só dá significado a sua 

participação, quando passa a decodificar o que está em tela”, afirma a autora. 

Percebemos que a participação ganha impulso quando se tem uma concretude de que o 

controle social está sendo feito. Do mesmo modo, o inverso é fator desestimulador. Constatamos 

uma nova perspectiva na participação dos conselheiros do CACS Sol quando eles resolveram 

acionar o Ministério Público quanto ao descaso da Secretaria de Educação em não enviar 

documentos importantes para a análise da prestação de contas. A certeza de que o papel da 

Câmara estava sendo cumprido deu ânimo aos conselheiros e reafirmou sua importância. Do 

mesmo modo, os conselheiros se sentiram sujeitos protagonistas em defesa do bem público.  

Nesse dinamismo, percebemos uma centralidade em algumas figuras do CACS, que por 

deterem maior conhecimento e comprometimento, assumem a liderança de alguns processos. 

Essa incidência é maior na presidente, em primeiro lugar, que é da sociedade civil (ONG), em 

seguida, no representante do Conselho Tutelar, e numa das representantes do governo. Esse 

grupo detém uma bagagem de conhecimentos significativa sobre financiamento da educação, 

sendo o representante do Conselho Tutelar alguém que também conhece os normativos jurídicos, 

contribuindo, assim, para o encaminhamento dos trabalhos. O destaque da atuação desse grupo 

não compromete nem inibe a participação dos demais conselheiros, cada um tem contribuição 

significativa.     

O desenvolvimento das atividades da Câmara Sol é comprometido por algumas posturas 

na relação da Secretaria de Educação com a Câmara. O não cumprimento dos prazos na 

solicitação dos documentos, a não disponibilização de pessoal competente para esclarecer 

documentos pertinentes à análise da prestação de contas e o descompasso entre a preocupação da 

Câmara em fazer seu trabalho com compromisso e o “desinteresse” do gestor com o controle 

social. Fica claro o descaso e o desrespeito quanto ao papel da Câmara, pelo descompromisso que 

a gestão16 deixa transparecer com relação às ações que a Câmara desenvolve, buscando fazer o 

                                                 
  16 O município do Recife que vinha de uma experiência de governo popular na gestão de João Paulo Lima e Silva 
do PT, contou com uma equipe à frente da secretaria de educação que se relacionou com a Câmara do FUNDEB 
numa proposta de parceria. Ao terminar seu mandato, assume a prefeitura o candidato de sua indicação João da 
Costa o qual colocou à frente da secretaria de educação um médico, que tem primado pelo centralismo e 
autoritarismo nas suas ações na Secretaria de Educação do município. 
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controle social com responsabilidade. Parece-nos que a gestão não prima pelo cumprimento do 

controle social, uma vez que não colabora e ainda atrapalha. Essa prática retrata o que Romão, 

(1992), ao tratar do poder local, traduz como um perfil populista elitista, utilizando a tática da 

desarticulação do populismo e o burocratismo e a opacidade das decisões do elitismo.  

A falta de informações e atraso no envio dos documentos solicitados tem causado vários 

entraves, impedindo que a análise ocorra em tempo hábil e com acesso a todas as informações, 

tendo ocasionado a emissão de pareceres não conclusivos nos anos de 2007 e 2008. 

 

“Não temos muita facilidade com o recebimento da prestação de contas, e essa é 

uma questão política, é um negócio que a gente se defronta muito. (S5) 

 

 “A dificuldade da gestão de ser mais transparente, de se abrir pra o controle 

social, ela é em qualquer área. Não é somente no financeiro que a coisa não é 

muito transparente, é também no campo das políticas. A maioria dos gestores 

está acostumado, e essa é uma tradição do funcionalismo público. A cultura do 

centralismo e do autoritarismo dentro da gestão leva a entender que, mudou o 

gestor, muda tudo. Muda a equipe, mudam as prioridades mudam as políticas. 

Há um autoritarismo que dificulta o relacionamento com os conselhos de uma 

maneira geral, essa é uma coisa cultural. Então é muito comum a gente ter na 

educação por mais que se tenha um conselho atuante, um conselho competente. 

Você tem a apresentação da decisão do gestor depois da decisão ter sido tomada 

E não a consulta ao conselho antes de tomada de decisão. O conselho como 

órgão consultivo que também é, como órgão normativo que é, então essa é uma 

discussão muito presente dentro do debate hoje sobre a gestão democrática e o 

funcionamento dos conselhos (S1). 

 

A queixa dos conselheiros quanto ao autoritarismo que a gestão esboça sempre decidindo 

antes de consultar o Conselho Municipal de Educação, ficou claro, quando o CME se organizou 

para proceder a eleição dos diretores municipais e, no dia marcado, o secretário disse que não 

haveria eleição, indignando todos os professores da rede de ensino. Esse tipo de questão que nada 

tem a ver com a Câmara do FUNDEB reflete a natureza da relação entre gestor e conselheiros do 

CME.    
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  Essa prática de não disponibilizar a documentação para os Conselhos de 

Acompanhamento é antiga. Desde o FUNDEF, essa é uma constatação tratada por Souza Júnior 

(2006) e Barbosa (2006) em seus trabalhos. Entre os diversos problemas no envio da 

documentação, os conselheiros destacaram a desorganização enfrentada em 2007 na gestão 

anterior, fazendo uma comparação entre esta e a gestão atual.  

 

“Eu até acho que essa gestão da secretaria foi mais atenta às prestações de 

contas que a outra. Nós recebemos mais prestações de contas que outros anos, 

por outro lado foi muito tensa a relação com a prefeitura. A gestão anterior era 

muito comprometida, mas as prestações de contas muito mal feitas. A gente 

passou quase um ano enrolado com o programa de EJA. A gestão não tinha 

cuidado com a informação, vinha documento que não era relativo àquela 

prestação de contas, cada relatório tinha um número de matrícula diferente. Que 

eu acho que isso é da cultura. A transparência envolve o licito e ilícito, mas 

envolve também a visibilidade, tem a ver com a cultura democrática. Que tem 

duas posições uma eu acho que é assim. Eu sou corrupto e não tô preocupado 

com transparência. A outra é eu sou honesto, mas não tô nem ai pra provar isso. 

Só que a transparência ela exige que seja honesto e mostre que é honesto” (S1). 

 

O aspecto principal da não disponibilização dos documentos é a partir da fala da 

conselheira a falta de transparência. A descontinuidade das ações, com a mudança de governo, de 

Secretário de Educação e a cultura antidemocrática que permeia o trabalho desenvolvido deixa 

entrever que a gestão democrática faz parte de um discurso vazio que expressa antagonismo entre 

o feito e o dito. 

A folha de pagamento foi considerada pelos conselheiros o documento com grande 

dificuldade de ser disponibilizado, ao mesmo tempo, colocavam questões que são pertinentes ao 

acesso a esse documento. Pela Lei do FUNDEB, os conselhos de Acompanhamento e Controle 

Social podem requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos da folha de pagamento dos 

profissionais de Educação, discriminando aqueles que estão em exercício na Educação Básica, 

indicando nível, modalidade, e estabelecimento a que estejam vinculados. É imprescindível o 

acesso à folha de pagamento, mas, ao mesmo tempo em que os conselheiros questionam o não 
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recebimento da folha, ponderam por serem dados da vida pessoal do indivíduo. Assim, o 

conselheiro expressa: 

 

“A gente tem que ter muito cuidado porque é uma coisa muito particular o 

salário de cada um, não é? Eu fico questionando até que ponto as pessoas (os 

conselheiros) conseguem lidar com o sigilo dessas informações. Então a gente 

precisa analisar as contas, mas até que ponto realmente esse tipo de documento 

pode e deve estar sendo disponibilizado. Os conselheiros têm que ter muito 

cuidado com essas informações que não podem vazar. Essa é uma preocupação, 

que eu tenho, eu não tô dizendo que não é pra disponibilizar não. Inclusive a 

gente tem muita dificuldade de analisar as contas por não ter acesso à folha de 

saber quem de fato tá ou não trabalhando como efetivo, sabe? Mas...eu acho 

muito sério” (S2).  

 

A questão é que a folha deve ser disponibilizada, isto está determinado na Lei. Como 

analisar se o professor está sendo de fato pago com recursos do FUNDEB? Como é o critério 

desse pagamento e quem são esses professores? Entendemos a preocupação do conselheiro, mas 

o vazar de informação é um risco remoto de acontecer. O quantitativo numérico é tão grande e se 

fazem tantos cálculos que a análise, em si, diminui essa possibilidade. 

Essa indisponibilidade de informações nas prestações de contas implicou a emissão de 

pareceres não conclusivos pela Câmara Sol. Os conselheiros questionam a prática do Tribunal de 

Contas em não tomar iniciativas mais eficazes com relação a esses pareceres. Alguns 

comentaram sobre uma situação vivenciada com um programa do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), que toma uma medida imediata no caso de o parecer ser 

enviado com ressalvas. O FNDE não aceita isso e considera o município como inadimplente, 

impedindo o recebimento de recursos para outros programas.  

 

“Se a prestação de contas não vier a contento, nos programas, isso tem mais 

resposta que no próprio FUNDEB, Eu tô dizendo programas e projetos pontuais 

do MEC do FNDE. Tem um projeto do FNDE, ele tem que ter um parecer do 

conselho do FUNDEB, se esse parecer tiver bronca, a resposta do FNDE é 

muito mais imediata, do que a resposta do TCE do ponto de vista da prestação 
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de contas do FUNDEB. No caso do FNDE, é no ano que se resolve. Se a 

prestação de contas pro conselho do FUNDEB tiver ressalva, o FNDE não 

aceita, tá entendendo? Que eu acho legal. Por exemplo, enviamos, em 2008, 

uma prestação de contas com ressalvas, de um recurso que foi recebido e gasto 

em 2007. O FNDE considerou como inadimplente, então a própria prefeitura 

teve que se apressar pra fazer nova prestação de contas para não ficar 

inadimplente. Porque uma vez inadimplente atrapalha outros recursos, que é 

uma estratégia interessante” (S1).  

 

O tratamento que o Tribunal de Contas tem dado aos pareceres com ressalvas emitidos 

dificulta o controle social, uma vez que não se tomam medidas imediatas. Os conselheiros 

acreditam que um dos fatores que contribuem para que o TCE não consiga ser mais ágil em suas 

respostas é o montante das contas a serem analisadas, porque a Conta do FUNDEB vai junto com 

todas as contas do município, resultando em uma grande demanda. A medida esperada seria o 

Tribunal ter um tratamento diferenciado para o recebimento de análises não conclusivas, de modo 

que os gestores se vissem forçados a serem mais parceiros dos Conselhos/Câmaras no trato com a 

prestação de contas. Isso estimularia o Conselho e não haveria necessidade de acionar as 

instituições de controle externo a cobrar coercitivamente dos gestores. Então, o que acontece é 

que essa burocracia intimida os conselhos a acionar, de imediato, essas instituições por receio de 

retaliação da gestão e buscam de todos os meios uma resolução mais pacífica. Com isso, gera-se 

o impasse do cumprimento dos prazos, do cumprimento do papel do Conselho e, com ele, vem a 

indignação e o desestímulo dos que fazem o controle social dos recursos nos conselhos do 

FUNDEB.  

 

“Por exemplo, a gente tá terminando o mandato e ainda não tivemos o retorno 

de um parecer não conclusivo. Se eu faço um parecer não conclusivo [...], eu 

posso dizer um parecer com ressalvas? Não. O parecer é negativo, né verdade? 

Você vem fazer a prestação de contas, eu digo, olha, a receita bate com a 

despesa, mas a despesa não tá prestada conta. Não tem prestação de contas da 

despesa. A gente não recebe a prestação de contas com as informações 

necessárias. Aí você diz, tá eu fiz a minha parte de conselho, aí você manda esse 

parecer para a própria prefeitura, para a prefeitura anexar o parecer da câmara 
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para o TCE. Mas o tempo que se leva pra receber um retorno é muito ruim do 

ponto de vista do direito” (S1). 

  

A lei do FUNDEB não obriga que haja uma pessoa para apresentar as prestações de 

contas. A lei 11494/2007 estabelece, no parágrafo único do artigo 25, que os Conselhos de 

âmbito estadual, municipal e do Distrito Federal poderão:  

 
Sempre que julgarem conveniente: Por decisão da maioria de seus membros, 
convocar o Secretário de Educação competente ou servidor equivalente para 
prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas 
do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior 
a trinta dias (SANTIAGO, 2008, p. 66). 
 

Para a maioria dos conselheiros, essa é uma ambiguidade na lei, pois a não 

obrigatoriedade de ter um técnico que apresente as contas de modo claro impede que os CACS 

tenham conhecimento preciso para analisar e acompanhar as contas, limitando assim sua 

autonomia, que fica a depender de como a gestão vai se disponibilizar para tornar o trabalho do 

Conselho mais viável. 

 

“É muito difícil você conseguir um levantamento dos custos, você 

conseguir que alguém apresente os custos, que tenha clareza na 

apresentação, que seja compreensível a apresentação. A compreensão, a 

análise dos recursos para quem não é especializado nessa área da 

administração pública, da contabilidade, da auditoria é uma área 

extremamente especializada. Com as várias leis que regulamentam a 

administração pública. Porque aí tem lei que vai tratar da auditoria, tem lei 

que vai tratar da educação especificamente, tem lei de compra de material 

de serviço, tem lei de num sei quê. É muito detalhada. Então, virou uma 

coisa muito de uma elite, uma pequena parte do funcionalismo público que 

cuida dessa parte do financeiro. Por um lado, acho que tem todas essa 

dificuldades dentro da própria gestão pública” (S1).  
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No segundo semestre de 2009, um grupo de conselheiros estava muito desestimulado e 

cansado. Sentiam a sensação de que não estavam conseguindo fazer o controle social, embora 

buscassem, por todos os meios, os documentos pendentes desde 2008. Entre eles, a folha de 

pagamento, um dos documentos principais da análise para sua elaboração, fazia com que a 

Câmara, com os prazos apertados, emitisse pareceres com ressalvas. O comportamento 

antidemocrático que a gestão vinha tendo com a Câmara estava pondo em cheque seu poder de 

autonomia e, desestimulando os conselheiros.  

 Como saber o quantitativo de profissionais? A prefeitura alegava gastar cem por cento do 

recurso do FUNDEB com a folha. Como constatar tal afirmativa? As contas não chegavam a 

contento; a cada apresentação, surgiam novas questões, e a resposta não vinha. Enfim, no mês de 

setembro, após ter insistido muito para receber a folha de pagamento, a Câmara decidiu consultar 

o TCE e acionar o MP. Durante a reunião, uma conselheira coloca:  

 

“Eu reconheço que a gente cometeu um equívoco no ano passado e nesse 

ano. Eu acho. De ter feito o parecer sem ter a folha de pagamento. Não 

teve folha de pagamento, não teve prestação de contas! A gente deveria 

ter feito um parecer negativo. Eu penso que hoje a gente tá na situação 

seguinte, se a gente quer cumprir nosso papel de controle social, a gente 

precisa ter uma atitude mais enérgica com a prefeitura. Todas as medidas 

conciliatórias, paliativas, que a gente tomou não deram resultado. Essa 

folha é um objeto de ficção científica, não chega até nós. O que chegou 

foi uma planilha” (S1).  

 

É discutido o compromisso da Câmara no sentido de tomar uma iniciativa mais dura com 

a gestão. Durante todo o mandato, haviam sido muito polidos no trato com a gestão, mas haviam 

chegado ao limite. Então, decidem acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Essa 

decisão foi fortalecida por dois fatores: um curso com o TCE no qual foram esclarecidas as 

medidas a serem tomadas quanto à falta documental, e o alerta do representante do Conselho 

Tutelar quanto ao compromisso do papel de conselheiro, pois poderiam ser acusados de 

prevaricação, essa inquietude é expressa na fala abaixo:  
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“O que me preocupa é que a gente tem uma função aqui. Até quem não está 

estável como servidor. Para quem não é servidor e está como sociedade 

civil, está como servidor porque tem matrícula e está numa função pública, 

e isso lhe conta algumas responsabilidades. Essa preocupação, eu acho que 

ela é muito pertinente porque, se a gente tem um papel a fazer e não faz, 

isso nos pode ser cobrado no futuro até como prevaricação. Que é deixar de 

fazer o seu papel. Se eu tenho uma função a fazer, se eu tô pedindo uma 

informação, tô pedindo um documento, tô pedindo um esclarecimento, não 

tô recebendo, e a lei diz que, se eu não receber, eu tenho que comunicar 

àquele órgão. Eu posso ser cobrado, tá entendendo? ... Até os que estão 

aqui como sociedade, estão aqui diante de uma matrícula, de uma função 

pública. Isso é muito sério” (S9). 

 

 O debate foi bastante acirrado nessa reunião, com a participação de todos os conselheiros. 

Foi unânime o desejo de acionar o MP. Os representantes da sociedade civil relembraram que 

quiseram acionar desde o ano passado as instituições cabíveis, e foi pedido que aguardassem, que 

iria mudar, que era um ano de eleição, ia ser “prato cheio” para a mídia, etc. Ficaram aguardando 

e nada mudou. 

Assim, após orientação do TCE, levaram a decisão ao pleno, que discutiu e acatou a 

medida da Câmara de acionar os órgãos competentes, com o cuidado de fazer um relatório 

circunstanciado com os anexos, tempo em espera, fazendo um dossiê, para que não fosse 

recebido como uma denúncia vazia. 

Mesmo com todos os percalços, a Câmara ainda queria saber do posicionamento da 

gestão, mas nessa reunião nenhuma das representantes do governo se fez presente. Um dos 

estudantes expressa: 

 

“Até agora fomos cuidadosos, cuidadosos até demais. Cuidados e corteses 

com a Secretaria de Educação, mas gostaria que registrassem em ata que 

eu gostaria que as representantes do governo estivessem aqui para nos dar 

alguma resposta. Infelizmente, o representante do Conselho Tutelar frisou 

que era importante dar ciência dos fatos ao prefeito, pois, muitas vezes, a 
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informação é filtrada e não chega a ele, e então sugeriu que lhe fosse 

enviada uma cópia. não nos resta alternativa” (S6). 

 

Então, a Câmara Sol enviou notificação ao Ministério Público, ao Secretário de Educação 

e uma cópia para o Prefeito, colocando as razões da tomada da decisão. Em resposta, a medida 

tomada pela Câmara Sol foi que o Secretário de Educação, sem avisar, fechou a sala onde 

funcionava o Conselho Municipal de Educação, e os conselheiros e funcionários tiveram que 

fazer a mudança, às pressas, para um prédio que não tinha a menor estrutura. Em virtude da 

denúncia, a Secretaria de Educação enviou, no mês de dezembro, a folha de pagamento para o 

Câmara Sol, que pôde, enfim, analisá-la.  

 

 Câmara Lua e CACS Estrela 

 

Antes de tratarmos sobre como ocorrem as atividades desenvolvidas na Câmara Lua e no 

CACS Estrela, faremos algumas considerações a algumas similaridades entre eles no que tange à 

não realização das reuniões.  

Nesses colegiados, havia dificuldade de entendimento e de domínio sobre o que estava 

posto na Lei 11494/2007 do FUNDEB. Havia necessidade de arregimentar os conselheiros para o 

estudo mais pormenorizado do que estava posto na lei, para que eles entendessem aspectos 

básicos. Entretanto, a falta de direcionamento das ações resultou num Conselho/Câmara 

fragilizado e inoperante no exercício do controle social. Quando questionamos quais as atividades 

que os conselheiros desenvolvem, eles expressam que fazem o controle dos recursos, do dinheiro 

que sai, muitas vezes não conseguindo verbalizar. Em ambos, os representantes da sociedade 

civil não sabem de fato o que significa controle e acompanhamento dos recursos e seus 

desdobramentos. Essas dificuldades esbarravam no funcionamento geral desses colegiados. Tanto 

em um quanto no outro, não havia uma tomada de decisão quanto às ausências dos demais 

conselheiros, fato que contribuía para a não realização de reuniões por falta de quorum. 
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 Câmara Lua 

 

As análises sobre as atividades desenvolvidas como indicador de participação na Câmara 

Lua mostraram uma participação muito fragilizada, com poucos membros interagindo. Esse 

resultado é condicionado por vários fatores: falta de autonomia da Câmara com relação ao 

Conselho Municipal de Educação, ineficiência das reuniões, pela inexistência de pauta e de 

planejamento de atividades, não oportunizando a participação dos conselheiros, bem como a 

ausência de um presidente, de um líder que tivesse iniciativa para tomada de decisões. Foi 

identificado que a figura do presidente, enquanto líder é fundamental. Também não há limite bem 

definido entre as atribuições do Conselho Municipal de Educação e as da Câmara do FUNDEB.  

Os assuntos de todas as câmaras são tratados nas plenárias do Conselho Municipal de 

Educação. Os assuntos tratados nas reuniões da Câmara durante o período de observação se 

resumiram a continuar a discussão de uma minuta sobre a resolução do Ensino de Educação 

Infantil do CME17 (atividade que vinha se desenvolvendo no pleno do CME e se estendeu para 

todas as câmaras), discutia-se a ausência dos representantes de alguns segmentos, mas não se 

tomava nenhuma atitude normativa. O momento em que a câmara se reunia era guiado pela 

informalidade, espaço de conversas pessoais, distantes dos objetivos para os quais estavam 

reunidos.  

 Teoricamente, a decisão do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB funcionar como câmara, deve-se dar quando o Conselho Municipal de Educação é bem 

estruturado, quando este segue os parâmetros regimentais estabelecidos, tem um programa de 

ação bem definido, podendo assim subsidiar a Câmara, visto que esta é completamente autônoma 

com relação ao CME. Nem sempre o CME usufrui de tais condições. Dessa forma, a Câmara Lua 

caminhava sem objetivo e sem direcionamento, fatores imprescindíveis, no processo 

participativo, defendidos por Gohn (2008).  

Outro dado é que as prestações de contas não são analisadas, são vistas superficialmente. 

É um documento que circula, na reunião, como se fosse para constatar sua existência. Seu teor, 

durante o período de observação, não foi analisado.  

                                                 
17 Além do tempo destinado a essa análise durante o pleno, a presidente pediu que a Câmara do FUNDEB analisasse 

a Resolução da Educação Infantil sob os critérios da Lei 11494/2007, dando suas contribuições. A questão é que os 
conselheiros não tinham conhecimento suficiente para tal atribuição. 
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Embora os conselheiros apresentem diferentes opiniões quanto à efetivação do controle 

social nessa Câmara, não havia nenhuma mobilização interna para a melhoria das ações. O grupo 

não pensava e não agia com unidade. Quando questionamos se eles acreditavam estar exercendo 

o controle social, uma das alunas respondeu: 

 

“Com sacrifício, porque nem sempre as planilhas estão disponíveis para a 

câmara. Demora a chegar, chega com atraso, como é trimestral sempre tá 

faltando uma e assim a gente observa. Mas acho que sim” (L5). 

 

Enquanto uma representante do governo reconhece que o CACS ainda é muito incipiente, 

que falta muito para que isso aconteça, a outra afirma: 

 

“Acredito, mesmo com as dificuldades, se a gente não acreditar não tem 

sentido existir. Acho que é importante. Até esse formato de câmara acho 

bem mais importante que o formato do próprio conselho em si, porque a 

câmara dá uma conotação diferente, chega um momento que temos que 

discutir com outras pessoas a nível de conselho”. 

 

Durante o período da pesquisa, não houve análise da prestação de contas porque os 

documentos enviados pela Secretaria de Educação estavam incompletos. A Câmara não tomou 

nenhum posicionamento, nenhuma medida e a função deles parece ser apenas olhar a pasta. 

Questionamos como iriam elaborar o parecer, e os conselheiros afirmaram que iriam receber a 

tempo a prestação de contas, que sempre “atrasa um pouquinho, mas sempre chega”, como 

afirmou uma estudante. Havia um consenso generalizado, não havia discussão, ou debate. 

Quando a câmara se reunia, os conselheiros ficavam conversando. Ficou claro que a função da 

Câmara para os conselheiros é meramente burocrática, os conselheiros não conseguem se impor. 

Por duas vezes durante o pleno, uma conselheira da Câmara tratou da necessidade de se 

informarem sobre a LOA para saber quanto era destinado para o município, para o CME, 
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“Com certeza o CME deve ter direito a um montante, e isso está 

explicitado na LOA, seria importante que a gente visse isso para melhorar 

a estrutura do CME e também da câmara”. (L6) 

 

O tema da LOA não foi aprofundado. Não houve nenhuma referência a se fazer análise 

orçamentária como subsídio para análise das prestações de contas. No final de novembro de 

2009, a Câmara realizou uma reunião extraordinária, na qual elegeu um presidente (representante 

do SINPMOL) e a vice (técnica de escola) que não estava presente nessa reunião. Não ficamos 

sabendo dessa reunião por determinação do CME, pois uma conselheira de outra Câmara, durante 

uma das plenárias, alertou que estavam se expondo demais para a pesquisa. Essa eleição ocorreu 

em reunião extraordinária.  

Tomando por base as atas do CME, único registro, em ata, dos poucos assuntos tratados 

sobre a Câmara do FUNDEB, observamos que os representantes do governo têm participação 

maior no debate, seguido da diretora e do aluno. Essa participação da sociedade civil se dá mais a 

título de questionamento e opiniões. Não há um debate propriamente dito.  

Nem a Câmara Lua nem o CACS Estrela possuem rotina de atividades, dificultando assim 

a análise do processo de participação. Enquanto no CACS Sol, há uma regularidade de ações, 

visando a uma análise melhor das prestações de contas, os demais CACS, aqui em estudo, ainda 

não atingiram essa organicidade. 

 

 

 CACS Estrela 

 

 Embora o CACS tenha iniciado suas atividades, em abril de 2008, desse período até 

dezembro de 2009, só se reuniram nove vezes, seis em 2008 e quatro em 2009, conforme registro 

em ata. Isto sinaliza que não há regularidade das reuniões. Durante o período de observação, de 

agosto a novembro, o CACS não conseguiu quorum para realizá-las. Mesmo tendo estendido o 

período da coleta de dados de agosto até dezembro na tentativa de algum registro e de contatar 

com os conselheiros faltosos, não logramos êxito. 
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 Tendo à frente da presidência uma representante do governo e o vice do Conselho 

Tutelar, essa presidência se estendeu até março de 2009. Em abril, elegeu-se para a presidência 

uma diretora e, para vice, uma mãe. 

 Durante a primeira gestão, o Conselho apresentou certa regularidade das reuniões, mas, a 

partir do segundo mandato, com a presidência composta por uma diretora e uma mãe, o conselho 

se desarticulou.  

Uma singularidade desse Conselho é que o gerente de planejamentos especiais da 

Secretaria de Educação se fazia presente na entrega da prestação de contas, tecendo explicações e 

orientando alguns procedimentos para exercício do controle social. Entretanto, as atas deixam 

transparecer que a análise acabava sendo apenas uma exposição da prestação de contas, com 

tendência à aprovação sem contestação. 

 Em reunião, na qual foram analisadas as prestações de contas de janeiro a setembro de 

2008, o professor questionou o valor de compra do Kit de leitura, que considerou alto demais. 

Não consta em ata nenhuma justificativa sobre tal questionamento, como foi o processo 

licitatório, se houve, etc. Também questionou a construção das escolas-modelo. O professor 

argumentou que a prefeitura poderia ter feito várias escolas menores para atender à demanda ao 

invés de uma exageradamente grande. Em outra reunião, a análise da prestação de contas não 

aconteceu porque esse funcionário da Secretaria de Educação não compareceu.  

A inexistência das reuniões e as poucas anotações registradas em ata impossibilitaram 

uma análise aprofundada desses achados. Quando perguntamos, em entrevista, quais atividades 

eram desenvolvidas, a representante do governo coloca que: 

 

 

“A gente faz o levantamento de como é que anda os investimentos que 

estão sendo direcionados para as escolas, para o professor que a gente 

sabe que o dinheiro do FUNDEB, ele é voltado para ser empregado para 

o professor, na formação do professor, a gente verifica se isso realmente 

está sendo empregado, como é que está sendo. Formação básica para o 

professor não somente em termos de pagamento de salário que também a 

gente sabe que tem direit,o de acordo com aumento das taxas do 
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FUNDEB, o professor também tem que ser remunerado então, a gente 

discute isso aí, porque não está sendo repassado” (E1).  

 

As conselheiras afirmam discutir o pagamento do professor com recurso do FUNDEB, 

embora em nenhuma das reuniões registradas em atas haja menção ao assunto. Há um hiato entre 

discurso e prática, em que o segundo não respalda o primeiro. 

 

“A gente também no conselho do FUNDEB tem discutido PCC. A maior 

injustiça que os professores acham é o piso salarial, porque o FUNDEB 

criou muita expectativa nos professores, na realidade quando fizeram as 

contas só beneficiou os professores iniciantes e a questão também do 

regimento que a gente tá precisando de um regimento atualizado” (E6).  

 

As tabelas abaixo dão um panorama das reuniões registradas em ata e dos assuntos 

discutidos. Em 2008, o CACS Estrela chega a discutir e a estudar programas relacionados ao 

FUNDEB, demonstrando um direcionamento das ações. Entretanto, as reuniões são focadas nos 

dados fornecidos pelo funcionário da Secretaria da Fazenda, a pauta segue o assunto que ele diz 

que vai tratar para prestar esclarecimento das  prestações de contas. O estudo da Lei do FUNDEB 

só ocorreu porque o funcionário da Secretaria da Fazenda não compareceu com as contas para 

análise. Embora o quadro apresente uma ideia de planejamento, constatamos, na análise 

documental, que o Conselho não determinava, por si, os assuntos que seriam tratados nas 

reuniões, seguia sempre as orientações do funcionário. Conclui-se, pois, que o Conselho não 

exercia sua autonomia.  

A irregularidade das reuniões deve-se à falta de planejamento e de conscientização do 

papel do CACS, delegando, assim, o controle social às diretrizes da Secretaria da Fazenda, 

através da figura de um de seus funcionários. 
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QUADRO 06 

ASSUNTOS TRATADOS NAS REUNIÕES DE 2008 

  Reunião        Assuntos 
09.04.2008 Posse do Conselho e elaboração da pauta da próxima reunião 
14.04.2008 Análise do Programa Nacional de Apoio ao Transporte- PNATE 
30.04.2008 Estudo da Lei do FUNDEB com servidores da Secretaria de Educação 
14.05.2008 Calendário das reuniões 
11.06.2008 Análise da prestação de contas 2007 
20.11.2008 Encontro dos Conselheiros Municipais do FUNDEB em dezembro 

Análise da prestação de contas de 01 a 09 de 2008 

           

QUADRO 07 

ASSUNTOS TRATADOS NAS REUNIÕES DE 2009 

19.02.2009 Análise da prestação de contas de 2008 
Criação do Regimento Interno  
Falta dos conselheiros e sua substituição 
Calendário anual das reuniões 

01.04.2009 Informe do indeferimento do cadastro do Conselho  
Eleição da presidência  

14.04.2009 Análise da prestação de contas do PNATE- 2008 
20.04.2009 Análise da planilha de receita de janeiro a março (não especifica o ano) 

Definição dos conselheiros para elaborar o Regimento Interno 
Calendário de reuniões 

 

A análise das atas demonstra que o poder deliberativo do Conselho é cooptado pelo 

governo, com a presença quase constante do funcionário da Secretaria de Educação, citado 

anteriormente. Em contato que fizemos com ele para compreender um pouco essa relação, 

constatamos que há uma aproximação entre ele e alguns conselheiros que ultrapassa as reuniões. 

Parece-nos que a análise das prestações de contas é comprometida não só pelo escasso 

conhecimento dos conselheiros quanto ao papel do Conselho, mas também por uma intimidação 

dos conselheiros com a figura presente desse servidor. Essa conclusão advém não só desses fatos, 

mas da indesejabilidade de certo conselheiro que o grupo passou. Esse conselheiro, que é tido 

como “difícil”, é o único que contesta e exige explicação durante a apresentação da prestação de 

contas. Embora ratifiquemos que os dados não são conclusivos, mas, apontam para tal evidência.  

Enquanto na Câmara Sol, a análise da prestação de contas ultrapassa os encontros, sendo 

distribuídos, entre os conselheiros, documentos para serem analisados em casa, no CACS Estrela, 
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em uma reunião, a análise é concluída. A análise das prestações parece ser superficial, pelo 

tempo e pela ausência de questionamentos nas citadas reuniões. 

  Todo o processo de ação do Conselho é acompanhado pelo funcionário. Percebemos um 

exacerbo nesse “apoio”. Sua presença deveria ser apenas de esclarecimento das contas, mas 

sugere um controle por parte da Secretaria de Educação. Observe-se que ele é o responsável pelo 

serviço contábil da Secretaria e é quem traz os demonstrativos, as planilhas das contas, explica-as 

nas reuniões, e após aprovação, as recolhe-as. 

Quanto aos protagonistas das discussões, constatamos, no registro das ata, que não há um 

debate propriamente dito, há comentários, pequenas discussões. Nelas, sobressai a figura da 

presidente, a do professor e a do funcionário da Secretaria de Educação.  

 

6.2 Frequência dos conselheiros  

  

Esse bloco será analisado, em conjunto, por conta da escassez das reuniões na Câmara 

Lua e no CACS Estrela. No primeiro ano de trabalho (2008), percebemos que o CACS Sol se 

reuniu 12 vezes, e no segundo (2009), 14 vezes até o início de dezembro. Nesses vinte e seis 

encontros, constatamos que o segmento que mais falta às reuniões é o de professor, seguido do 

governo e, por último, de estudantes. As faltas foram mais recorrentes no primeiro ano de 

atividades. Percebe-se que, no segundo ano de atividades, quando há uma consolidação do 

trabalho que vem sendo desenvolvido, os segmentos de aluno e de pais faltaram muito menos, 

enquanto houve aumento da ausência, no segmento do governo. Observou-se que os segmentos 

que têm dois representantes (pais, aluno, governo), quando faltava um, o outro estava presente na 

maioria das vezes. Essas faltas não chegam a comprometer o resultado final do controle social, 

mas causam alguns percalços na demanda de trabalhos. Na Câmara Sol, os representantes que 

mais faltaram às reuniões em ordem decrescente, foram: governo, professor, mãe e técnico da 

escola.  

 A Câmara Lua não tem registro, em ata de suas reuniões, e as atas do Conselho 

Municipal de Educação não subsidiaram tal análise. Baseamos, então, a frequência dos 

conselheiros nas observações. De acordo com as observações, pudemos constatar que os 

representantes dos alunos, governo e diretor de escola são assíduos às reuniões, entretanto a 
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representação, bem como a participação ficam comprometidas com a falta constante dos demais 

conselheiros.  

O CACS Estrela, conforme as atas, durante o período de abril a novembro de 2008, 

realizou seis reuniões e, em 2009, só realizou quatro, sendo uma em fevereiro e três em abril. 

Esse Conselho, no primeiro ano de sua gestão, foi interrompido por indeferimento de seu registro 

no FNDE por ter a presidência composta com representante do governo. Entretanto, foi o período 

de melhor articulação do conselho. As reuniões, nesse período, contavam com uma frequência 

mais significativa dos conselheiros. No segundo ano, a frequência se torna crítica, o descaso com 

as reuniões é geral. Os conselheiros se mostram desestimulados pela falta de pauta a ser 

discutida. O CACS Estrela cumpre apenas a função de averiguar as prestações de contas. Os 

conselheiros chegam a ir, individualmente, à Secretaria de Educação para ver a pasta da prestação 

de contas e assinar. Essa prática está registrada em ata, e os conselheiros a confirmaram em 

entrevista.  

Desse modo, podemos concluir que tanto a Câmara Lua, quanto o CACS Estrela não vêm 

cumprindo seu papel de controle social dos recursos educacionais, tendo suas ações, de certo 

modo, mediadas via poder local, seja por representantes do governo inseridos no Conselho 

Municipal de Educação, como ocorre na Câmara Lua, seja por “apoio” da Secretaria de Educação 

como ocorre no CACS Estrela. Quadro completamente distinto encontramos no Câmara Sol, 

onde os conselheiros expressam uma frequência pautada no compromisso social e político.  

  

6.3 A representatividade dos conselheiros e o intercâmbio com o segmento que representam 

 

No CACS Sol, conforme registrado em ata e constatado nas entrevistas, os conselheiros 

foram eleitos pelo segmento representado, seguindo os trâmites legais. Existe diálogo de alguns 

conselheiros com o segmento que representam, mas alguns não conseguem entender que a 

perspectiva da representatividade não é defender apenas os interesses discutidos com as bases e, 

sim, a proposta macro de que o controle social é colocado nos Conselhos/Câmaras. O limite entre 

um e outro ainda é confuso para os conselheiros. Entendendo a participação como um processo 

de culturalização do ser e fazer-se cidadão, esse aprendizado está inserido nesse processo que 

acontece paulatinamente. O que se constata é que há uma interlocução, e esta é importante para o 
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enriquecimento dos debates, ampliando tanto a discussão quanto a participação dos conselheiros 

nesse CACS.  

Essa falta de clareza dos conselheiros quanto à forma de representar seu segmento é 

expressa por uma das conselheiras:  

 

“...O funcionamento de uma câmara de FUNDEB, eu entendo que a 

participação que há lá é uma participação através de uma representação. 

Eu estou lá participando como cidadã e como representante de outra 

instância, mas na hora que estou ali, estou como conselho, como câmara, 

não estou como técnica, ou como pai. Eu vim ali por causa disso, mas 

estou ali pensando como conselho. Essa é uma discussão que eu acho que 

está pouco clara para os conselheiros ” (S1).  

 

De fato, o segmento dos estudantes expressou claramente a ideia dúbia que tinha antes de 

participar da Câmara. Eles achavam que sua inserção no Conselho possibilitaria saber o 

quantitativo financeiro e como este poderia ser gasto. Imaginavam que o Conselho desenvolvia 

um papel mais político e se depararam com um trabalho mais técnico, sentindo-se limitados na 

participação por falta de alguns conhecimentos específicos do controle social. Já a técnica de 

escola vê o Conselho como possibilidade de atender às demandas de seu segmento. 

  

“Quando iniciei tinha um gás maior, não posso deixar de dizer isso, por 

ser uma coisa nova, por trabalhar com recurso, uma experiência nova. Pô! 

a gente (estudantes) pensava, agora a gente vai saber quanto é gasto 

realmente na nossa rede, na nossa escola, ficamos muito entusiasmados. 

O que poderia ser feito nas escolas mais carentes. Mas com o caminhar da 

carruagem a gente começou a desestimular um pouco, começou.. ah 

caramba! A nossa participação não é tão boa,[...] a gente não entende de 

nada. A gente fica muito limitado à opinião do outro, a gente não sabe se 

o outro tá esmiuçado. Por que tem a questão política, né? A gente tá 

trabalhando com recursos. A gente tem o conhecimento da lei, mas o 
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estudo é diferente da prática você estuda, mas quando vai pra prática a 

coisa é outra” (S6). 

 

Embora o exercício do controle social perpasse pelo acompanhamento e pela alocação dos 

recursos, não dá para saber especificamente quanto cada escola recebe de recurso financeiro. O 

papel do Conselho não é pautado em demandas específicas dos segmentos, e a aplicação dos 

recursos segue critérios de acordo com o planejamento do sistema municipal de ensino. Isso 

mostra o pouco conhecimento dos conselheiros quanto às atribuições do CACS. Entendemos que 

fazem parte do processo participativo as descobertas do que, de fato, ocorre nos bastidores dos 

conselhos gestores de política seja ele deliberativo, normativo ou de controle social. O papel do 

Conselho é analisar o quantitativo dos recursos recebidos pelo FUNDEB, como e em que esses 

recursos são usados na educação e acompanhar se eles são bem usados no sistema educacional de 

sua esfera administrativa.  

Quando o sujeito está imerso no Conselho é que vai compreendendo melhor tanto seu 

papel, quanto o papel das instâncias que intercedem direta ou indiretamente no processo, como 

afirma Lucas (1975, p. 112) 

 
A participação não só ajuda as pessoas a interpretarem o fenômeno do governo 
como uma forma de ação, e não um mero tipo de acontecimento, mas, leva-as a 
criticar a partir do ponto de vista de agentes e não de espectadores. É fácil 
criticar, é fácil descobrir erros nas ações governamentais. O mais difícil é sugerir 
alternativas praticáveis. 

  

  O segmento de técnico da escola via, na representação, uma forma de atender às 

necessidades específicas de sua classe. Então, a representação não vem especificamente com a 

cultura de fazer o controle social, eles imaginam que o controle social refletirá nas necessidades 

particulares do segmento que representam, e isso é desmistificado durante o processo.  

 

 “...Sendo essa representação a necessidade maior, de fortalecimento [...], 

dentro da educação temos muito que conquistar, conquistamos algumas 

coisas e temos ainda o que conquistar e cobrar isso da gestão. porque a 

partir do momento que você representa os funcionários você tem o papel 

primordial de cobrar a gestão para que as capacitações existam, pra que 
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os funcionários sejam bem remunerados, pra que as políticas voltadas a 

educação, ela realmente seja voltada para melhoria da qualidade de 

ensino e pra que o que é prometido realmente aconteça. Porque 

acreditamos que se houver cobrança, existem também mudanças, elas são 

gradativas, mas acontecem. Se existe um órgão de controle e ele cobrar, 

então as coisas acontecem da melhor forma” (S5). 

    

Em outras instâncias, o intercâmbio com o segmento representado não está acontecendo, 

como é o caso da representante da ABONG, que não tem com quem partilhar as discussões da 

Câmara.  

 

“A ABONG está vivendo uma crise de identidade e decidiu não indicar 

mais ninguém para os conselhos e defende que quem deve indicar sua 

seja cada ONG específica. A crise vivenciada por algumas ONGs que 

tratavam da educação e deixaram de existir ou passaram a trabalhar com 

outras questões comprometeu o quantitativo dessa representatividade, 

assim a ABONG enquanto associação das ONGs chegou a esse 

consenso” (S1). 

 

O segmento dos pais é bem engajado com o Conselho Escolar, levando discussões e 

também trazendo algumas contribuições e questionamentos. O conselheiro (S2) compartilha a 

preocupação dos pais quanto ao quantitativo de estagiárias maior que o de professores na escola, 

o conselheiro (S3) evidencia o questionamento do Conselho Escolar quanto à alocação dos 

recursos do FUNDEB. 

 

“Nós temos batalhado muito com as questões que dizem respeito à escola 

como o fardamento escolar, o kit. Eu me comuniquei com outras escolas 

que recebeu o kit. O secretário prometeu todo fardamento, e a informação 

que recebemos da secretaria é que kit não tinha mais. O kit só é entregue 

por pedido de ofício e como não tinha mais? Nossa escola fez o ofício 
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tudo direitinho... meu Conselho Escolar questiona a alocação dos 

recursos” (S3). 

 

O diálogo entre representantes do governo com seu segmento reflete certa tensão. O modo 

centralizador como a gestão se relaciona com a Câmara revela que o gestor não lhe dá muita 

autonomia. Mesmo assim, percebemos o engajamento dos representantes, que buscam, com ética, 

firmar um diálogo mais amistoso entre Câmara e gestão. Não podemos fazer análise do segmento 

professores e do Conselho Tutelar porque não conseguimos entrevistá-los. A professora alegou 

falta de tempo, e o Conselho Tutelar não nos deu retorno por não comparecer aos encontros 

marcados. O segmento diretor não revelou manter intercâmbio com seu segmento.  

A lei do FUNDEB é clara, as Câmaras e Conselhos de Acompanhamento e de Controle 

Social têm a função de acompanhar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos, no 

nível do governo específico, ao qual está inserido.  

A representação está ali para acompanhar o processo de alocação e o uso do dinheiro, 

como está sendo gerenciado o uso dos recursos da Educação em âmbito municipal, e não voltado 

para sua comunidade, para sua escola, para reivindicar a discussão dos professores pelo 

cumprimento do piso. Essas questões permeiam o processo de participação por fazerem parte do 

debate teórico que o próprio processo participativo enseja, mas não é esse o papel dos 

conselheiros.  

  

Câmara Lua e CACS Estrela 

 

Na Câmara Lua, apenas os representantes dos segmentos estudantes, diretor, governo e 

técnico frequentam as reuniões. O conselho tutelar participou de poucas reuniões e, mesmo 

assim, o titular nunca podia ir, mandando um substituto diferente a cada vez. O segmento dos 

pais e o do professor durante o período da pesquisa não estavam mais frequentando as reuniões. 

Não há representante de ONG, a ABONG comunicou à Câmara Lua que não mais enviaria 

representante. Nesse CACS, os conselheiros não estabelecem uma relação dialógica com os 

segmentos, tendo um estudante, que foi indicado pela professora. Apenas uma conselheira 

(representante do governo) afirmou dialogar com seu segmento.  
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O CACS Estrela revelou descumprimento da Lei 11494/2007 do FUNDEB quanto a sua 

composição, por ter elegido, como presidente, um representante do governo, tendo seu registro 

indeferido no FNDE após um ano de atuação. No CACS Estrela, as entrevistas demonstraram não 

haver essa interlocução. A conselheira revela que o intercâmbio com o Conselho Escolar, 

segmento que representa, não está sendo oportunizado porque o Conselho não se tem reunido. O 

processo participativo seria mais significativo se possibilitasse essa interação entre segmentos e 

representantes. Percebemos a importância da constância das reuniões não só do CACS, mas dos 

segmentos que os conselheiros representam. 

 

“Nosso papel, eu acho que é assim, fiscalizar as verbas e ter a maior 

informação possível que a gente possa ter nas reuniões, acho que seja isso 

e assim passar pra comunidade. No caso assim, aqui na escola era pra ter 

uma reunião por mês, mas também não tá tendo. Que era pra eu passar 

essas informações no conselho da escola, porque era uma reunião pra ter 

com os pais e eu passar pra eles pra eles saber que eu tô participando, do 

que tá saindo e do que tá entrando pra educação” (E2). 

 

Um dos desafios da representação nos Conselhos de Controle social é representar sem cair 

no particularismo. Segundo Serafim (1998), “a representação requer um equilíbrio entre os 

interesses representados e a capacidade de negociação no espaço onde a representação ocorre”. 

Esse tipo de Conselho exige uma nova visão de representação, não aquela em que o representante 

beneficia os interesses do representado, é pensar o interesse da sua representação a partir das 

necessidades e propostas do colegiado ao qual pertence.  

Representatividade foi uma unidade temática que emergiu durante a análise das 

entrevistas expressa pelos conselheiros sob diferentes aspectos: A representatividade como uma 

formalidade institucional, voltada apenas para os interesses de seu segmento e a representação 

com uma nova identidade, a identidade do nós, do grupo e não só do eu. O sujeito passa a ser 

uma parte do todo, incorporando esse todo. Agindo, não por seus anseios, ou de determinado 

grupo, mas, por acreditar e se sentir comprometido com a causa que representa. Esse é o sentido 

da representação no Conselho de Controle Social. Esse aspecto amplia a capacidade de 

participação não só dos conselheiros, mas também do Conselho. Incorporar essa forma de 
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representação para uma sociedade acostumada com a democracia representativa, aquela em que 

se representa outro(s), exige exercício, exige uma reflexão sobre o que seja representar. Primeiro, 

para incorporar a causa na qual se pauta a representação, o sujeito tem que se sentir representante 

dela. E isso só ocorrerá se o sujeito questionar e responder a si mesmo. Por que estou aqui, e para 

quê? Essa reflexão é que muda a forma como esse sujeito irá participar e defender os interesses 

da Câmara. E nem todos estão prontos, porque é um processo, e todo processo é paulatino, é 

educativo.  

Percebemos que essa forma de representação é mais madura na Câmara Sol. Os demais 

estão ainda em processo de amadurecimento. Não identificamos nenhuma manifestação 

particularizada nesse colegiado. Na Câmara Sol e na Câmara Lua, houve um embate entre dois 

segmentos para terem maior número de representantes, medindo forças entre eles, e, no CACS 

Estrela, identificamos situação semelhante em que o representante dos professores não aceitava a 

presença do representante dos estudantes. Mesmo sendo essa representação determinada pela Lei 

do FUNDEB, o professor queria que, na formulação do Regimento Interno, fosse vetada essa 

representação.  

 

 

6.4 A participação dos conselheiros em outros colegiados  

 

Câmara Sol 

 A experiência de participação dos conselheiros dos CACS nas demais Câmaras revelou 

um diferencial na participação política de conselheiros, aumentando a capacidade político 

argumentativa.  

As capacidades argumentativas, de expressão e de entendimento da coisa pública, 

reveladas pelos conselheiros desta Câmara, demonstraram relação com a experiência que 

possuem de outros colegiados. É importante frisar que essa experiência é fruto, principalmente, 

da dinâmica vivenciada por esse colegiado de participar simultaneamente de outras câmaras e 

pleno, debatendo questões relacionadas a todo sistema municipal de ensino (Infantil, 

Fundamental e Médio), subsidiando, assim, as ações pró-controle social. Desse modo, esse 

colegiado revela ser um espaço educativo de participação política, dando condições de debate e 
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enfrentamento nas relações gestão e Câmara e no entendimento do uso e da alocação dos recursos 

educacionais, conforme retrata a fala do conselheiro.  

 

 “Ai de nós como sociedade civil se não tivesse um representante 

como (S1) e a professora da UFPE, que mesmo no CME traz 

conhecimento para nós da câmara, com sua experiência e seu 

conhecimento. Se não fosse essas duas fontes o segmento de pai, 

aluno seria muito fraco para discutir com a gestão do município. 

Nós seríamos engolidos, seríamos induzidos por falta de 

conhecimento” (S2). 

 

O conselheiro retrata a importância da aprendizagem que o pleno do CME favorece, a 

relação com os diversos representantes em que o conhecimento é socializado e oferece uma 

formação significativa aos conselheiros.  

 Todos os conselheiros têm experiência de participação em outros colegiados, alguns se 

destacam mais quanto ao nível de conhecimento das questões do financiamento e do orçamento 

público, na forma como direcionam as ações. Outros expressam suas concepções, debatem e 

questionam.  

Os conselheiros do segmento estudante apresentam experiências relacionadas a sua 

representação. Um participa ativamente da União Metropolitana dos Estudantes secundaristas 

(UMES), entidade ligada à União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES), entidade que 

representa os alunos dos Ensinos Fundamental, Médio, Técnico, Profissionalizante e Pré-

Vestibular do Brasil, reunindo, em torno de si, todos os grêmios das escolas públicas e 

particulares, além das entidades estaduais e municipais secundaristas. O outro participa da União 

dos Grêmios das Escolas Municipais (UGEM) e da Associação de Hip-Hop. O segmento dos 

diretores tem experiência do Conselho Escolar e de presidência na Associação Nordestina de Arte 

Educadores, os dos pais participam do Conselho Escolar, sendo um delegado do OP, 

representante de comunidade e tesoureiro do Sindicato dos Gráficos e o outro conselheiro do 

Conselho Distrital de Saúde.  

O representante de professor faz parte do SINPERE, e um dos representantes do governo 

já participou do CNTE. O representante do segmento de técnico administrativo de escola pública 
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faz parte de seu sindicato e foi membro do Conselho da Mulher e do Conselho da Previdência, 

enquanto a representante da ONG é atuante no Movimento de Educação Infantil, Fórum de 

Educação Infantil, Campanha do Direito à Educação e do Centro Luiz Freire.  

 

“Eu já havia participado muito da discussão do FUNDEF na Campanha 

do Direito à Educação, então fui estudando coisas sobre financiamento 

educacional e FUNDEB, a gente participou de uma mobilização durante a 

construção e o processo legislativo da lei. A gente, antes disso, trabalhou 

e trabalha muito a questão custo aluno/qualidade, então fui participando 

de debates e o próprio trabalho com a UNCME, com os conselhos 

municipais antes mesmo de ser conselheira, então, eu fui chamada a ser 

conselheira. Eu já tinha um trabalho nessa área, o financiamento me 

interessa muito” (S1). 

 

A conselheira, ao tratar da análise da prestação de contas, tangencia os limites 

vivenciados pelos membros do CACS quanto à formação dos conselheiros especialistas para o 

trabalho. Mostra que a falta de conhecimento enfrentada por essa Câmara diz respeito a aspectos 

muito técnicos. Difícil de assegurar uma análise meticulosa, aprofundada porque o conhecimento 

exigido cabe a um especialista, e o papel do Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

não é esse. Os conselheiros defendem um papel mais político. 

Na Câmara Lua, dos sete conselheiros que participam desse colegiado, apenas um tem 

experiência pregressa de participação como integrante do Conselho de Saúde. Os demais têm 

experiências recentes. O professor é atuante no Sindicato dos Professores Municipais, a diretora 

faz parte do Conselho Escolar, e uma conselheira do segmento do governo faz parte do conselho 

de política da Secretaria de Educação.  

 

“Na própria secretaria de educação, nós temos o conselho político, que 

discute todas as ações tomadas pela SEDO. Esse conselho é formado pela 

secretária de educação, secretária executiva, diretores de diretoria e 

assessoria. Dentro da SEDO, a gente tem esse colegiado e existe outro 
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ampliado que a secretaria absolve outros cargos da administração. O 

conselho de política discute as ações. A secretária não decide nada 

sozinha não. Todas as decisões da secretária passam pelo conselho 

político. Temos reuniões sistemáticas. E tem também o colegiado 

ampliado é outro desdobramento que absolve outros cargos da 

administração” (L7). 

   

 Todos os conselheiros do CACS Estrela participam ou participaram de um ou mais 

colegiado. Os representantes dos pais são o segmento com mais experiência em participação em 

colegiado, (E3), do CE e Conselho da merenda. A conselheira (E2) é delegada do OP, membro 

do Conselho de mães de sua comunidade e do Conselho Escolar. 

A conselheira (E5) é do Conselho municipal de educação, e a conselheira (E6) já fez parte 

da Associação de moradores e da Associação dos Universitários. A conselheira (E4) participa do 

conselho Escolar e da Unidade Executora. Entretanto, essas experiências não foram 

desencadeantes de ações participativas, uma vez que o Conselho não consegue se reunir. Desse 

modo, a falta de quorum para a realização das reuniões no CACS Estrela não possibilitou 

procedermos às observações, o que nos impediu de analisar mais objetivamente se essa 

experiência implica uma participação mais significativa.  

Como podemos observar, a Câmara Sol é composta por conselheiros com uma 

diversidade de experiências participativas. Participar não é só estar presente, é envolver-se. Se a 

participação for apenas presencial, sua experiência não será tão significativa, uma vez que dela 

irá depender o sentido que o conselheiro infere à sua participação. 

 

6.5 Participação na visão dos conselheiros  

 

A função educativa da participação é defendida por vários autores. Para Pateman (1992), 

o processo educativo da participação promove a ampliação e o desenvolvimento da cidadania, 

através da conscientização individual e coletiva. Nessa perspectiva, o conceito de cidadania para 

os sujeitos envolvidos na participação se materializa e toma outra dimensão, a do exercício. 

Exercício este, muitas vezes, marginalizado. À medida que o sujeito tem acesso a espaços 

participativos e compreende o sentido da participação como estratégia de reivindicar suas 
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demandas, mais se interessa por ela. Gohn (2007) contextualiza essa dimensão da participação 

como responsável pelo desenvolvimento de uma “sabedoria política” em seus participantes. Essa 

“sabedoria política” é promovida pela diversidade de arranjos participativos, que têm 

oportunizado a inserção da sociedade em práticas participativas.  

 Essa inserção mais acentuada do exercício participativo não se deve apenas aos espaços 

institucionalizados, mas à proliferação de uma cultura política participativa, instituindo a nova 

gramática social e coletiva, que ressignifica o sujeito como cidadão. Desse modo, os sujeitos 

inseridos nessas práticas desejam cada vez mais que elas sejam de fato significativas e promovam 

respostas às demandas individuais e coletivas.  Nessa perspectiva, as entrevistas evidenciaram 

algumas concepções de participação como conhecimento e aprendizagem (ver quadro 8 ).  

 
 
 

QUADRO 08 
 

UNIDADES TEMÁTICAS SURGIDAS DA FALA DOS CONSELHEIRO S 
 

a) SOL 
 
 Aprender 
Ter conhecimento 
Compromisso 

b) LUA 
 
Aprender  
Ter conhecimento 
Estar presente 

c) ESTRELA 
 
Aprender  
Ter conhecimento 
Frequentar as reuniões 
 

 

 

Essas categorias chamaram a atenção por sua relação intrínseca.  Na mesma proporção em 

que os conselheiros retratam o conhecimento como elemento necessário à formação para um bom 

desenvolvimento dos trabalhos, ele também é adquirido, no processo participativo, propiciando 

aprendizagem. Desse modo, Conselho/Câmara é um espaço no qual o conhecimento transita 

nestas duas vias. O complexo é que os conselheiros gostariam que eles caminhassem de mãos 

dadas, ou seja, ter conhecimento para participar do conselho com consciência do que podem e 

devem fazer e assim, aprender durante esse processo. Nos três espaços, em estudo, participar é ter 

conhecimento para intervir, interagir, expressar-se e saber seu papel no conselho. Do mesmo 

modo, relataram que participar é aprender, ou seja, se participa para aprender, porque quem tem 

conhecimento sobre as temáticas que fazem parte desse universo promovem conhecimento 

naqueles que as desconhece.  
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As outras unidades temáticas compromisso, estar presente e freqüentar as reuniões 

expressam as carências de cada espaço. Como os atrasos são costumeiros na Câmara Sol, os 

conselheiros elencam que participar é ter compromisso, abraçar a causa com responsabilidade e 

vontade. Já a Câmara Lua, que contava com um número reduzido de conselheiros nas reuniões, 

defende que participar é estar presente.  

 

“Primeiro é estar presente porque pra participar primeiro tem que ter a 

presença, não é? É a gente estar presente não só de corpo, mas também 

contribuir com conhecimentos, aprender, que a gente aprende muito... é 

porque a gente ainda tá muito verde” (L4).  

 

“Dentro do que penso, são três coisas fundamentais: cumprimento do 

horário, estar consciente dos assuntos que serão debatidos, isso inclui 

estudo do assunto. Estudar o que vai se falar e o diálogo com a base. 

Nesses três pontos, sinto que se a gente tratasse esses três pontos cada um 

teria uma participação mais significativa.. A formação é inevitável, sem 

ela, não se pode participar. O espaço físico, estrutura material”(S6). 

 

Nesse sentido, o Conselho Estrela coloca a frequência à reunião como condição de 

participação, pois, nesse conselho, as reuniões deixavam de acontecer por falta de quorum. Então, 

assiduidade às reuniões é imprescindível para que a participação se efetive.      

Ao questionarmos qual a análise que fazem de sua participação, sinalizam que a 

participação não tem sido significativa pela falta de conhecimento.  

 

“Tá no pé da limitação. A gente vê essa participação como importante no 

sentido de gestão dos recursos públicos, essa participação é ampla no 

sentido de contribuir. A participação, ela é ampla, é continua, tem suas 

limitações, tem seus processos burocráticos no sentido de chegada e 

pedido de documentos. Mas eu avalio como uma participação importante 

é mais essa ênfase que quero trazer, entendesse? Ela é vista como uma 

participação importante. Estou falando enquanto representante dos 
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estudantes, ela se dá infelizmente com algumas limitações, mas no dia a 

dia, dentro da prática, a gente observa que ela vai passar por isso 

mesmo”. Acho que os limites, o grande entrave nosso é o técnico. Acho 

que entender uma folha de pagamento, uma fonte de recurso ela é muito 

complicada pra uma parcela do grupo. Ela é muito complicada! Você tem 

que saber a fonte, tem que saber essa história de convênio, tem que saber 

números. Cara!! É muito dinheiro no sentido de.., são muitos números 

que a gente nunca viu, a realidade é essa. Você não consegue saber o 

quanto deve ser investido. Por ex: a gente sabe que é 25%, mas, em 

dinheiro qual o montante de dinheiro que Recife tem? E esse montante 

vai ser investido em quê? A coisa fica muito técnica, pra você saber. A 

limitação fica muito no técnico, sabe? Pra gente saber. 

Você fazer um orçamento pra uma rede eu não sei dizer como é feito, 

mas, assim, eu entendo que é você ver as limitações das escolas. As 

escolas que compõem a rede, eu acredito que isso deveria ser mais 

esmiuçado, mais detalhado, mais... Você fica ciente que a região política 

administrativa RPA4, tem essas necessidades, a RPA6 tem essas outras 

necessidades. Não adianta pra gente, estudantes, e posso falar pros pais 

também. Você tem um montante, mas não saber se isso vai ser gasto na 

escola, se vai ser gasto com funcionário, você fica muito em cima do... A 

gente tá ainda muito capenga, lógico que do início do ano pra agora, a 

gente já conseguiu pegar muita coisa, mas a coisa da análise técnica em 

cima dos recursos fica ainda muito a desejar. Complicado, né? Muito 

limitada” (S8). 

 

“Na medida do possível minha nota é 7. Eu participo, mas tenho 

limitações de aprendizado, tem coisa que esbarro por falta de tempo e 

conhecimento, mas acredito que faço parte” (S3). 

 

Observa-se que o conhecimento, na fala dos conselheiros, é a base da participação. Na 

Câmara Sol e no Conselho Estrela, os conselheiros questionavam porque não eram preparados e 
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informados do papel que devem desempenhar ao serem eleitos, no começo do mandato. 

Queixam-se que algumas formações (na maioria) não contemplam as atividades que o 

conselheiro deve desempenhar no controle e na fiscalização dos recursos. Ao mesmo tempo, o 

acompanhamento e o controle dos recursos exigem uma formação extremamente técnica e de 

muita complexidade.    

 Embora alguns desconheçam o papel do conselheiro, há uma busca em sabê-lo, mesmo 

que seja apenas assistindo às reuniões. Tal aspecto foi expresso por alguns conselheiros ao 

definirem o que era participar. 

Os CACS, enquanto espaços participativos, tanto proporcionam e socializam o 

conhecimento entre os conselheiros, promovendo a aprendizagem, quanto revelam a falta de 

determinados conhecimentos por parte de alguns membros. Essa falta de conhecimento limita o 

exercício da participação. 

Dos vinte e um conselheiros entrevistados, sete consideram que participar é um espaço de 

ensino e de aprendizagem, em que se contribui nas discussões com o conhecimento que se possui, 

adquirindo autonomia para atuar, para discutir. O conhecimento foi citado por uma das 

conselheiras como forma de empoderamento de saberes.  

 

“Para mim, participar está relacionado [...] com todos os membros, 

participar ativamente de todas as discussões do que estiver sendo 

discutido. O que acho que falta é mais assim, como é que posso dizer, 

conhecimento da lei por parte dos membros ou de alguns membros. 

Porque assim, quando você detém o conhecimento você detém mais 

autonomia, aí, nesse sentido, acho que a gente precisa se deter mais no 

que determina a lei. Assim, a participação dos conselheiros, ninguém é 

limitado a sua participação de opinião ou seja lá qual for o tipo de 

participação, a sua contribuição, ninguém é limitado a isso não. Agora o 

que acho é que quando se tem mais conhecimento se tem mais autonomia 

você pode se empoderar do conhecimento para poder contribuir melhor. 

Efetiva essa participação, o conhecimento ele efetiva a participação”(L7). 
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Esse “empoderamento” citado pela conselheira nos remete à ação comunicativa 

Habermasiana (SERRER, 2003), em que ele concebe a comunicação, o diálogo orientado pelo 

entendimento entre as partes, ou seja, uma comunicação emancipatória que “empodera” as 

minorias, uma vez que para Habermas, a participação democrática dá essa condição àqueles que  

antes ficavam à margem das decisões e opiniões políticas. A aprendizagem, na fala dos 

conselheiros, seria promovida nessa interlocução, no envolvimento com todos os segmentos 

representativos do Conselho/Câmara. Através dos estudos promovidos, percebemos que o 

conhecimento é colocado como um propulsor da participação. Tendo conhecimento, as 

contribuições são maiores e a autonomia tanto grupal quanto individual crescem. 

Compromisso foi outra unidade temática elencada por cinco conselheiros como sentido de 

participação. Dessa concepção, emerge um conceito de participação enquanto exercício que 

ocorre na interação com o outro, que exige um envolvimento com compromisso, que está 

relacionado não só com o segmento ao qual representa, mas com o compromisso político de 

exercer a cidadania, defendendo o bem público.  

A discussão da participação pelos conselheiros envolve vários aspectos: ter acesso às 

contas, saber como é usado o conhecimento, ter oportunidade, interlocução que envolve a todos, 

se não envolve não ocorre a participação. O saber, ter conhecimento, dominar o que determina a 

lei. O conhecimento é o princípio para a autonomia, o conhecimento também dá empoderamento 

e faz contribuir melhor. E efetiva a participação. Consideram importante, porque podem opinar, 

podem ter acesso ao conhecimento. A ênfase, entretanto, está nos limites.  

 

“Eu tento ser o melhor possível, só que tem uma diferença muito grande 

entre a teoria e a prática... isso é uma dificuldade. A câmara demanda 

uma dedicação, um estudo dedicação maior que se consegue” (S1).  

 

 Os conselheiros imersos no processo participativo não percebem os aspectos positivos 

que o conselho já alcançou. O enfrentamento das dificuldades, a habilidade política em lidar com 

as questões delicadas, os debates, as estratégias para exercer o controle social, a formação política 

que o grupo adquiriu, tudo isso não é visto pelo grupo. Principalmente, porque os empecilhos 

(mecanismos desafiadores) que impulsionam o grupo a tomar novas iniciativas e avançarem na 

tomada de decisões, impedem que essa participação seja avaliada de modo positivo.  
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A falta de formação provoca uma inquietação muito grande em alguns conselheiros, 

causando certo desespero que caminha para desmotivação em alguns momentos. Podemos 

observar esse comportamento em alguns conselheiros. 

 Há dois grupos na câmara, um que detém um maior conhecimento sobre os recursos em 

geral e sobre o financiamento da educação, também sobre o trato da coisa pública na relação com 

a gestão, que identificamos como acúmulo de experiências pertinentes a essa prática. E outro 

grupo, estudantes, pais, que, embora tenha muito interesse e empenho na atuação da Câmara, 

sofre com a pouca formação para contribuir com todas as atribuições que o controle social exige. 

Essa fala desse conselheiro resulta da entrevista logo ao chegarmos à Câmara. Após algum 

tempo, em conversa com o grupo, durante as observações, esse sujeito apresentou outro aspecto 

do que seria para ele participar.   

 

“É fraca, limitada, não posso dizer que é ampla que a gente tem uma 

ânsia para aprender a fazer o melhor, mas sem capacitação, a gente não vê 

como será nossa participação. A gente faz a autocrítica, é a 1ª vez que a 

gente faz o controle social e a gente faz o controle social, mas o 

financeiro é muito difícil. Essa dificuldade desestimula, às vezes não 

venho para reunião, porque, só pra dar quorum? Algumas vezes tenho 

vontade de desistir. Mas avalio como importante, ela se dá infelizmente 

com algumas limitações dentro do dia a dia da prática..O que me faz 

continuar é o compromisso que tenho com a base, que assumi com os 

estudantes, minha participação não é minha, é dos estudantes” (S6). 

 

 A cultura política desse grupo solidifica a formação identitária tanto a nível coletivo, 

quanto a nível individual, propiciando subsídios para o exercício da cidadania. Contudo, os 

conselheiros imersos, no processo participativo, não percebem o salto qualitativo que a 

participação alcança. Isso ocorre, sobretudo, porque os empecilhos (mecanismos desafiadores) 

que impulsionam o grupo a tomar novas iniciativas e avançarem na tomada de decisões, impedem 

que essa participação seja avaliada de modo positivo. 
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7 CONSIDERAÇÕES  

 

É no tempo e na história que a cultura política se constitui. Treinando naturalmente a 

democracia para que ela ganhe raízes, os homens reescrevem novos comportamentos e relações 

com os objetos políticos de sua sociedade. Ter instituições democráticas não basta, é preciso, 

também, que se tenha uma cultura política consistente com a democracia 

Este trabalho teve, como objeto de reflexão, os limites e as possibilidades da participação 

nos Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) em três municípios de 

Pernambuco, Olinda, Recife e Cabo de Santo Agostinho, durante o período de 2007 a 2009, que 

corresponde ao início de sua vigência. 

Para seu desenvolvimento, partimos das discussões que permearam a democracia no 

século passado, traçando uma breve trajetória da concepção minimalista, inspirada por 

Schumpeter, que desconsiderava a participação popular e gerou embates com as concepções 

pluralistas, deliberativas e institucionalistas. Ressaltamos que essas perspectivas teóricas são 

reflexos do contexto sociopolítico e econômico da época. Então, do período pós-guerra ao 

surgimento do capitalismo, essas concepções sofreram variações e influências teóricas que 

colocaram em cheque a democracia hegemônica. Com as experiências participativas expressas 

em diversas partes do mundo, as concepções contra- hegemônicas vão ganhando espaço no 

debate teórico, tendo Boaventura de Souza Santos como uma de suas referências. Com as 

reflexões de experiências participativas resultantes de pesquisas na Índia, no Brasil, e em outras 

partes do mundo, Santos afirma o início de novas perspectivas na relação sociedade civil e 

Estado, tratando-a como uma nova gramática social que vai redesenhar essa relação. No Brasil, 

essa nova gramática ganha força com os movimentos sociais no período de redemocratização.  

Assim, não só enfocamos a importância da sociedade civil no processo de consolidação da 

democracia em nosso País, mas também como a cultura política foi desenvolvida nesse extrato da 

sociedade. Do seu seio, desenvolve-se a democracia participativa como modelo plural. A pressão 

exercida pela sociedade civil sobre o Estado para atender às demandas políticas e sociais deixava 

claro que o modelo de democracia Shumpteriana não atendia a seus anseios de participar do 

processo de deliberação e de implementação das políticas públicas. As mobilizações sociais que 
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marcaram os anos de 1970 e 1980, em reação ao Estado autoritário e centralizador, colocaram, 

em evidência, a concepção hegemônica da democracia. 

Pensando o procedimentalismo como prática social e não como método de constituição de 

governos, Jürgen Habermas (1992) coloca a capacidade argumentativa no campo do político, 

com o objetivo de transformar a estrutura da esfera pública, ampliando o potencial comunicativo 

entre os sujeitos. O Estado passa a ser exigido pela sociedade civil a uma nova linguagem que 

possibilite o diálogo. Essa possibilidade descortina uma conexão entre procedimentalismo e 

participação. Acrescenta, ao debate da democracia, a concepção de esfera pública pensada 

enquanto espaço diferente do Estado, como um lugar de discussão coletiva sobre as decisões 

políticas e as demandas deliberadas pela agenda estatal. A concepção de uma dinâmica política 

que impeça a concentração de poder e a dominação por parte de alguns indivíduos vincula 

argumentação pública à participação e faz vir à tona um novo sujeito, capaz de tomar decisões e 

defendê-las com propósito coletivo, através do debate no espaço público. 

  Nota-se, nesse aspecto, sobretudo a articulação entre direito e poder, defendida por 

Habermas, que pode abrir espaço para formas igualitárias de participação, mesmo considerando a 

influência do jogo de interesses na vontade estatal, passíveis de uma regulamentação 

procedimental no âmbito do Estado Democrático de Direito.  

Boaventura de Souza Santos (2005), por sua vez, destaca a centralidade que a democracia 

vem ocupando na política. Sua crítica recai sobre a necessidade da democracia, enfocada como 

mecanismo de inclusão nas múltiplas dimensões, vinculando o local, o regional e o global. 

Aponta caminhos para a ampliação do campo político e da renovação da teoria democrática, 

designada por ele de pós-moderna, através da participação política, articulada à democracia 

representativa.  

Os indivíduos antes sujeitados se transformam em sujeitos protagonistas e passam a 

pressionar o Estado a atender às demandas sociais e a introduzi-los no processo de 

implementação e decisão das políticas públicas. Essas reivindicações irão consolidar-se na 

Constituição Federal de 1988, dando início ao processo de abertura à participação da sociedade 

civil, assim como à descentralização política e fiscal. Esse é o marco de uma nova relação entre 

Estado e sociedade civil, na qual a participação passa a ter caráter central. 

A Constituição Federal de 1988, juntamente com algumas emendas e leis subsequentes, 

cria instituições híbridas de deliberação e de participação. Dentre elas, os conselhos, propostos 
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como espaços de expressão de interesses e de representação de demandas junto ao Estado. 

Ganham relevância as experiências participativas da sociedade civil no Orçamento Participativo 

que colocam a temática da participação no centro do debate. A partir de então proliferam os 

estudos sobre participação. 

Ao tratarmos do conceito de participação, procuramos demonstrar que a temática 

apresenta várias interpretações alicerçadas pelas concepções liberal, autoritária, democrática e 

radical delineadas por Gohn (2007). Esta autora, em estudos posteriores, amplia o conceito de 

participação, considerando-a como uma vivência que imprime sentido e significado às ações 

daqueles que são partícipes.  

 É com base nesses pressupostos que nos propomos a analisar a participação nos 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. 

Com o término do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF), o Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) entra em vigor com a proposta de sanar lacunas do antigo 

programa. Uma delas era a falta de estrutura física e política. Por isso, o FUNDEB inova no 

modo como pode se instituir o Conselho, possibilitando que este atue em formato de Câmara, 

inserido no Conselho Municipal de Educação, onde, se pressupõe, haja estrutura para alocar os 

conselheiros e a ampliação do debate sobre o financiamento da Educação, possibilitando 

melhores condições para o desenvolvimento dos trabalhos e, consequentemente, um melhor 

desempenho do conselho no exercício do controle social. 

Devido às práticas clientelistas que ocorreram durante o FUNDEF e á representatividade 

dos Conselhos terem um peso marcadamente centrado no segmento governamental, o FUNDEB, 

em seu artigo 24 parágrafo cinco, estabelece parâmetros para que essa representação não seja 

cooptada pelo governo, estabelecendo impedimentos para a composição dos Conselhos/Câmaras. 

Entretanto, o que se observou, ao longo da pesquisa, foi que, funcionando tanto como 

Câmara, quanto como Conselho, existem formas de influência do governo sobre o controle 

social. No CACS Lua, os representantes do governo e os da sociedade civil que atuam no 

Conselho Municipal de Educação exercem uma forte influência sobre o direcionamento e as 

decisões da Câmara do FUNDEB e no CACS Estrela, através da figura constante de um 

funcionário da Secretaria de Educação. Observou-se que se buscam formas de driblar a lei, como 

foi o caso do CACs Estrela, colocando uma representante do governo na presidência, e um 
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funcionário da Secretaria da Fazenda que lida diretamente com os recursos, integrando o 

Conselho. No CACS Lua, a presidente do Conselho Municipal de Educação cadastra-se como 

presidente da Câmara no FNDE e deixa a Câmara sem presidência, dando assim os 

direcionamentos via Conselho Municipal de Educação.  

Os resultados nos permitem afirmar que os conselheiros que têm experiência em 

colegiados estruturados e orientados por ações participativas bem planejadas adquirem uma 

cultura política que se reflete nos espaços participativos de que venham a fazer parte, 

corroborando, assim, o princípio educativo da participação, defendido por Nogueira (2005), no 

qual os indivíduos passam de uma participação pré-política para uma participação ético-política. 

Esse tipo de participação possibilita que os conselheiros avancem em seus processos educativos, 

passando do estágio de participação, voltada apenas para a expressão (participação presencial), 

para a participação voltada para a decisão, intervindo nos processos decisórios (TEIXEIRA, 

2002). 

Esse sentido de participação foi identificado no CACS Sol. Os dados revelam que os 

conselheiros desse colegiado apresentam uma cultura política alicerçada pelo espírito associativo 

e organizacional, na qual o controle social avança. O nível de organização dos conselheiros 

denota certa tradição associativa pelo modo como desempenham as diversas atribuições 

participativas no Conselho Municipal de Educação, cujos componentes têm experiência pregressa 

em espaços participativos. Essa singularidade do CACS Sol significa uma incorporação da 

prática participativa, resultado de vivências outras, que não as do Conselho de Acompanhamento 

e Controle Social, uma vez que o município desse CACS não participou do FUNDEF nos anos de 

1999 a 2006.  

Os achados investigativos nos permitem afirmar que a participação se traduz sob formas 

diversificadas, revelando que alguns sujeitos participam sem interagir verbalmente em algumas 

situações, eles realizam outro tipo de participação, escutando, processando as ideias, tentando 

aprender e apreender, para depois socializar. Elaboram operações mentais e buscam referências 

na cultura política, acumulada nas suas experiências em instituições das quais participaram ou 

participam. Esse foi um comportamento típico de alguns sujeitos da Câmara Sol que 

apresentaram uma referência associativa.   

Os conselheiros do CACS Lua e do CACS Estrela não apresentaram qualquer tipo de 

tradição associativa. Mesmo que uma parcela dos conselheiros do CACS Estrela tenha revelado 
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experiência em outros colegiados, esta não contribuiu para desenvolver a autonomia das ações no 

processo participativo. As experiências de participação só são significativas se os espaços do qual 

os conselheiros fizeram parte tivessem suas atividades sistematizadas, pois, apenas, desse modo a 

aprendizagem ocorre. 

Identificamos um centralismo na figura do presidente, de cujas iniciativas os conselheiros 

estão sempre a depender e constatamos que a falta de liderança, por parte do presidente, deixa o 

conselho à deriva, sem um sentido a seguir.  

Percebemos que os conselheiros, de um modo geral, não estão preparados para participar. 

A pouca formação que lhes é oferecida fragiliza a participação e expõe o Conselho/Câmara a ser 

manipulado pelo poder local. Constata-se, também, que os Conselhos/Câmaras ainda estão 

inseguros quanto às determinações do FUNDEB, e que muitas das ações não executadas se 

devem, também, à desinformação desses colegiados.  

A falta de formação e o descompromisso da gestão em fornecer as informações para 

análise das prestações de contas foram os fatores de maior limite da participação apontados pelos 

conselheiros dos três CACS analisados. A pesquisa aponta que seria importante a Lei do 

FUNDEB determinar, de modo mais incisivo, dois aspectos: primeiro, que o executivo local 

ofereça formação sistematizada aos conselheiros no início de seus mandatos, já que os órgãos de 

controle externo estão à disposição para oferecer os devidos esclarecimentos, sem qualquer ônus 

à esfera governamental a que pertence o Conselho/Câmara. Segundo, a disponibilização de 

funcionários capacitados para apresentar as prestações de contas de forma compreensível, de 

modo que os conselhos possam atuar de maneira mais política e menos técnica. Sinaliza-se, 

ainda, como importante a troca de experiências e de informações entre os Conselhos de 

Acompanhamento e de Controle Social e que as ações empreendidas possam ser refletidas de 

modo a unificar as ações do controle social dos recursos nesses espaços, que são tão 

significativos para a oferta de uma educação mais qualificada.  

A participação não é um processo involuntário, é preciso vontade para que ela aconteça. 

Entretanto, alguns conselheiros estão apenas cumprindo uma determinação que lhe foi conferida. 

A análise nos conduz a afirmar ainda, que a concepção de gestão democrática não se efetiva nas 

relações da gestão local com as Câmaras/Conselho, mas que as práticas participativas são 

modelos que potencializam a democracia e efetivam uma nova gramática social que soma 
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representação com participação, que faz o indivíduo se tornar sujeito e este se fazer cidadão no 

exercício que lhe é inerente por natureza: o da participação. 

Assim sendo, podemos afirmar que, mesmo diante dos obstáculos ainda existentes, o 

controle social via participação dos segmentos da sociedade é possível. Não é fácil, constitui uma 

tarefa árdua e requer vários ajustes, como nos mostra a pesquisa, porém, é possível.  

Entretanto, desmistifica-se aqui nossa hipótese de que o controle social nesses conselhos 

não acontece, e isso nos incita a investigar maiores possibilidades, para que elas sejam copiadas e 

estimuladas. Para tal, fazem-se necessárias novas investigações nesses espaços, assim como 

traçar uma análise avaliativa desses conselhos, objetivando encontrar respostas que impulsionem 

seu funcionamento. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A -  ENTREVISTA 

(CONSELHEIROS) 

 

Nome:  

Segmento a que pertence: 

Grau de escolaridade: 

 

01)  Como você chegou ao Conselho/Câmara? 

02)  Já fez parte de outro colegiado?  

03) Quais as atividades que você desenvolve como conselheiro? Como elas são    distribuídas? 

04)  Você tem disponibilidade para participar das reuniões? 

05)   Em geral, quais os assuntos tratados nas reuniões?  Qual a frequência delas?  

06)  Já houve  indicação de irregularidades ? Se houve, o que fizeram? 

07)  Você acha importante participar desse conselho? Por quê?  

08)  O que é participar para você? 

09)  Como analisa sua participação? 

10) Acredita que o controle social se tem efetivado com o trabalho desenvolvido pelo conselho? 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO A – REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO RECIFE  
  
               
                   REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE 
                                                              TÍTULO I 
                                               DA APRESENTAÇÃO 

 

 

ART.1º. Este Regimento regula o funcionamento do Conselho Municipal de Educação do Recife – 
CME, referido pelo art. 135 da Lei Orgânica Municipal, e definido pela Lei n ] 17.35, de 27.07.2007.  
 

TÍTULO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE 

 
CAPÍTULO I 

                           DA DEFINIÇÃO DAS SUAS FINALIDADES E DA SUA COMPOSIÇÃO 
 

ART.2º O Conselho Municipal de educação do Recife é um órgão normativo, deliberativo e 
consultivo do Sistema municipal de Ensino do Recife, sendo-lhe assegurados caráter público, 
constituição paritária e democrática e autonomia no exercício de suas competências. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. O Conselho Municipal de Educação do Recife é vinculado e mantido pela 
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. 
 
 ART.3º O Conselho Municipal de Educação do Recife é composto por 19 (dezenove) 
membros titulares, observadas as seguintes providências. 
  
 I      -  5 (cinco) representantes da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer; 
  
  II     -  1 (um) representante de Centro de educação de universidade pública; 
  

III    -  1 (um) representante dos professores municipais da educação básica; 
 
VI    -  1 (um) representante dos diretores das escolas públicas municipais de 
              educação  básica. 
 
V     -  1 (um representante dos servidores técnico- administrativos municipais; 
 
VI    -  1 (um) representante das escolas comunitárias; 
 
VII   -  1 (um) representante das Organizações Não Governamentais; 
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VIII  -  1 (um) representante do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente; 
 
IX    -  2 (dois) representantes dos pais de alunos da  educação básica ofertada pelo     
           Município do Recife; 
 
X     -  2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica ofertada pelo município  
          do Recife; 
 
XI    -  1(um) representante das escolas de administração privada; 
 
XII   -  2 (dois) membros da Câmara Municipal, investidos no cargo de vereador,  
         integrantes da Comissão de Educação. 
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. Os representantes governamentais, indicados pela Secretaria de 
Educação, Esporte e Lazer e os representantes da sociedade civil, indicados por suas 
respectivas entidades, serão pessoas com reconhecidos serviços prestados, à Educação, à 
Ciência e a Cultura, e serão nomeados pela chefia do Poder Executivo, para um mandato de 
4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos para um único mandato subseqüente. 

 
 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE 

 
ART.4º. O Conselho Municipal de Educação do Recife tem como essencial e principal 

competência primar pelo estabelecimento, pelo acompanhamento e pela avaliação da política 
municipal de educação, pugnando pela realização dos princípios informadores do desenvolvimento 
e da consolidação da educação, positivados pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado 
de Pernambuco pela Lei Orgânica do Município e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. Além do disposto no caput, compete ao Conselho Municipal de 
Educação do Recife: 
 

I   -    elaborar   e modificar  o  seu  Regimento, submetendo-o   à    aprovação    da   Chefia      
do Poder Executivo, bem como elaborar seus ordenamentos internos de administração e  

         de funcionamento; 
  
II  -   apreciar em primeira instância, o Plano Municipal de Educação, bem como acompanhar      

                      sua execução; 
     

III -   normatizar  a   prestação   do serviço público educacional, respeitada a autonomia dos    
        estabelecimentos   de  ensino, qualquer  que  seja  a  sua administração – privada, por  

                    delegação, ou  do  Estado, -   e   a  autonomia  da  Secretaria  de  Educação,  Esporte e  
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IV -  realizar e divulgar estudos e pesquisas sobre a temática educacional, preferencialmente  
                    vinculada a temática educacional; 
              
      V -  emitir pareceres de natureza administrativo-educacional sobre matérias controversas e      
                    com a finalidade exclusiva de elucidação do tema, vedada a emissão de pareceres de  
       

         natureza funcional e de interpretação de certificados de estudos e de cursos e de  
         diploma de cursos; 
 
VI   -  solicitar aos órgãos educacionais os esclarecimentos necessários ao cumprimento  

                       de suas competências; 
  
 VII  -  zelar pela realização dos princípios da educação nacional, bem como pelo 
                       cumprimento da legislação educacional, inclusive mantendo intercâmbio e  
                       cooperação com outros órgãos educacionais e com o Ministério Público; 
  
 VIII -  funcionar como órgão de acompanhamento e de controle social da distribuição, da  
                       transferência e da aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da educação  
                       Básica e Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB; 
 
 IX   -  publicar relatório anual sobre a sua atuação; 
 
   X    -  participar do planejamento orçamentário do município; 
 

XI   -  exercitar competências correlatas; 
 
   

CAPÍTULO III 
DOS ÓRGÃOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE 

 
ART.5º. O Conselho municipal de Educação do Recife é composto pelos seguintes órgãos: 
 
I    -   Pleno; 
 
II   -   Presidência; 
 
III  -   Vice-Presidência; 
 
IV  -   Câmara de Educação Infantil 
 
V   -   Câmara de Ensino Fundamental e Médio 
 
VI  -   Câmara do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e e Valorização dos 
          Profissionais de Educação – FUNDEB; 
 
VII -   Comissão de Legislação e Normas: 
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VII -   Comissões Especiais. 
 
 
                                                                                                                   

 
                                                           SEÇÃO I 

                 DO PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE 
 
 ART.6º. O Pleno, integrado por todos os Conselheiros Municipais de Educação do Recife, é 
o órgão colegiado superior do Conselho Municipal de Educação do Recife, funcionando como 
instância deliberativa e recursal máximas das competências dispostas no art. 4º. 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO. O prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze) dias, contados da 
intimação da decisão.  
 

ART. 7º. O Pleno reunir-se-á semanalmente em sessão ordinária, e a qualquer tempo 
extraordinariamente, sempre que o interesse público assim o recomende.  
 
  

PARÁGRAFO ÚNICO. Sem prejuízo de convocação extraordinária e sem que haja necessidade 
de realização de sessões ordinárias, durante os meses de janeiro e de julho, estas poderão ser em 
parte, antecipadas ou adiadas.   
 

ART. 8º. O Pleno será convocado pela presidência do Conselho Municipal de Educação do 
Recife, com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, dando-se ciência da pauta aos 
conselheiros. 
 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Durante a reunião, a pauta só será alterada desde que presente todos os 
Conselheiros, e por unanimidade 
                    

ART.9º O Pleno será instalado  e só terá continuidade com  a presença da maioria absoluta 
de seus integrantes. 
 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. Vagos os cargos de Conselheiros Municipais de Educação, por 
inexistência de nomeação e ou de posse de titulares, considerar-se-á para todos os efeitos, o  
número de conselheiros remanescentes como  a totalidade de integrantes. 
 

ART. 10º. Declarada a reunião do Pleno, os trabalhos obedecerão à seguinte sequência: 
 

I     -  Leitura, discussão e aprovação da ata; 
II    -  comunicações de expediente e dos Conselheiros 
III   -  ordem do dia e   
IV   -  palavra facultada. 
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ART.11º. Uma vez relatado processo, facultar-se-á a palavra aos Conselheiros por 3(três) 

minutos para cada intervenção, passando-se, ao final, a palavra ao relator, para sua resposta. 
  
ART. 12º. Formulado pedido de vista por Conselheiro, este se obriga no caso de 

deferimento, a apresentar seu parecer, na reunião seguinte. 
  

 
ART.13º. As decisões do Pleno, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 15, 

serão tomadas: 
 
I    -  como instância deliberativa ou recursal de decisões das Câmaras e das Comissões, 

por maioria simples; 
II    -   como instância recursal de suas próprias decisões, por maioria de 2/3 (dois terços).   

 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Excetua-se da regra do inciso I, a eleição do Presidente e do vice-presidente, 
que reclama maioria absoluta.  
 

ART.14º. A Presidência do Conselho municipal do Recife poderá exercitar o voto, inclusive o 
de qualidade para o desempate de votos. 

 
ART. 15º. Os atos normativos praticados pelo Conselho Municipal de Educação do Recife, 

para cumprimento externo, terão a sua eficácia condicionada à homologação pelo Secretário de 
Educação, Esporte e Lazer, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do protocolo do ato em 
seu gabinete.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO. Ao final desse prazo, vetado ou não-homologado, o Pleno deliberará, 
conforme hipótese, sobre a rejeição ao veto ou determinará a eficácia do ato normativo, por decisão 
de 2/3 (dois terços) de seus membros.   
 

ART.16º Os atos normativos do Pleno do Conselho municipal de Educação do Recife 
tomarão a forma de resolução, com número seqüencial seguido da data de sua prática. 

 
 
                                                               SEÇÃO II 
                                                      DA PRESIDÊNCIA 

 
 

ART. 17. A Presidência do Conselho Municipal de Educação do Recife, é órgão singular 
exercido por Conselheiro eleito entre e por seus pares, por maioria absoluta do Pleno, na forma do 
parágrafo único do art.13. em votação secreta, para um mandato de 2 (dois) anos. 
 
     

§ 1º. Ocorrendo vacância, falta ou impedimento do Presidente, este será substituído pelo 
vice-presidente. 
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§ 2º. O presidente poderá ser reeleito , um única vez para o mandato subseqüente.  

 
 
 

ART18º. A presidência compete: 
 
I    -  administrar e representar o Conselho Municipal de Educação do Recife; 
 
II   -  convocar e presidir as reuniões do Pleno, na forma do art, 8º, e, nelas, decidir questões  
         de ordem; 
 
III -  nomear os conselheiros para as Câmaras e Comissões, inclusive para as comissões  
       especiais, consultando-os previamente, observado o disposto no art. 23º; 
 
IV -  apresentar ao Prefeito do Recife e ao Secretário de Educação, Esporte e Lazer, após a  
       aprovação pelo pleno, o relatório anual, a proposta de orçamento para o exercício  
       financeiro seguinte e a prestação de contas do exercício anterior; 
 
V  -  fixar o horário dos funcionários lotados no Conselho ;municipal d Educação do Recife, 
       de acordo com a conveniência dos serviços e com as normas gerais aplicáveis aos    

                    servidores municipais. 
  

 
ART19º. Os atos normativos da Presidência do Conselho Municipal de Educação do Recife 

tomarão a forma de portaria, com número seqüencial e data de sua prática. 
 
 

SEÇÃO III 
DA VICE-PRESIDÊNCIA 

 
 

ART20. A Vice-Presidência do Conselho municipal de Educação do Recife é órgão singular, 
exercida por Conselheiro eleito entre e por seus pares, na mesma oportunidade de eleição do 
Presidente, por maioria absoluta do Pleno, na forma do parágrafo único doa RT. 13, em votação 
secreta, para um mandato de 2 (dois) anos.   

 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. O exercício de Vice-Presidente não se constitui em causa de 
inelegibilidade à Presidência. 
 
 

ART21. Ocorrendo vacância, falta ou impedimento da Vice-Presidente, este será substituído 
por Conselheiro Presidente de Câmara ou Comissão, indicado pelo Pleno. 
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SEÇÃO IV 
DAS CÂMARAS E DAS COMISSÕES 

 
 

ART 22. As Câmaras e Comissões referidas pelos incisos IV,VIII do art. 5], integradas por 
Conselheiros Municipais de Educação, nomeados na forma do inciso III o art. 18, são órgãos 
colegiados deliberativos, competindo-lhes: 

 
I     -  à Câmara de Educação Infantil, apreciar assuntos e processos referente a pré-escola e  
          creches;  
II    -  à Câmara de Ensino Fundamental e Médio, apreciar assuntos referentes a esses níveis  
          de ensino, à Educação de Jovens e Adultos, a Educação Profissional  e Especial; 

 
III  -  à Câmara do FUNDEB: 
 
a) acompanhar e exercer o controle social sobre a distribuição, a transferência e aplicação     

dos recursos desse Fundo pelo Governo Municipal; 
b) supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, 

com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento 
dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;  

 
 
ART.23. Tomada a composição disposta pelo art. 3º, I a XII, a Câmara do FUNDEB será  

integrada por um dos representantes referidos pelo inciso I, pelos representantes referidos pelos 
incisos, III, IV, V, VIII, IX, e X e por qualquer outro Conselheiro Municipal de Educação do Recife. 
 
 

ART 24. As Câmaras e Comissões referidas pelo artigo anterior serão presididas, cada qual, 
por um dos seus membros, eleito entre e por seus pares, por maioria absoluta, em votação secreta, 
para mandato de 2 (dois) anos.  
 

§ 1º. Ocorrendo vacância, falta ou impedimento do Presidente, este será substituído pelo 
Vice-Presidente, eleito na mesma oportunidade e segundo a mesma forma do Presidente. 
 

§ 2º. Ocorrendo vacância, falta ou impedimento do Vice-Presidente, este será substituído 
por Conselheiro indicado pela respectiva Câmara ou Comissão. 

  
§ 3º. O exercício da Vice-Presidência não se constitui em causa de inelegibilidade à 

Presidência. 
 

§ 4º O Presidente poderá ser reeleito, uma única vez, para o mandato subseqüente. 
 

§ 5º O Presidente das Câmaras e Comissões poderá exercer o voto inclusive o de qualidade, 
para o desempate de votos.  
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ART 25. A Presidência das Comissões Especiais será designada por discricionariedade da 

Presidência do Conselho Municipal de Educação do Recife, pelo mesmo ato normativo de sua 
criação. 

 
ART 26. A Presidência da Comissão do FUNDEB não poderá ser exercida por qualquer dos 

Conselheiro-Representantes da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. 
 
ART 27. As Câmaras e Comissões serão convocadas por sua respectiva Presidência, com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, dando-se ciência da pauta aos Conselheiros.. 
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. Durante a reunião a pauta só poderá ser alterada desde que presente 

todos os Conselheiros, e por unanimidade. 
 
ART 28. As Câmaras e comissões só serão instaladas e só terão continuidade com a maioria 

absoluta de seus integrantes.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO. Vagos os cargos de Conselheiros Municipais de Educação, por 
inexistência de nomeação e ou de posse de titulares e suplentes, considerar-se-á para todos os 
efeitos, o número de Conselheiros remanescentes como totalidade de integrantes.  

 
 

ART 29. Sempre que a urgência dos trabalhos exigirem, conselheiros de outras Câmaras e 
Comissões poderão ser convocados pela Presidência das Câmaras e Comissões a integrar a 
reunião de outra, com a finalidade de composição do quórum. 
 
 

ART 30. Declarada aberta a reunião de Câmara ou de Comissão, os trabalhos obedecerão à 
seguinte sequência: 

 
I     -  leitura, discussão e aprovação da ata; 
II    -  ordem do ida; 
III   -  palavra facultada 

 
 
 ART 31. Uma vez relatado o processo, facultar-se-á a palavra aos conselheiros por 3 (três) 
minutos para cada intervenção, passando-se ao final, a palavra ao relator para a sua resposta.  
 

 

 ART 32. Formulado pedido de vista ao conselheiro este se obriga a no caso de  deferimento 
a apresentar seu parecer na reunião seguinte.  
 

ART 33. As decisões das Câmaras e das Comissões serão tomadas por maioria simples.  
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ART 34. Das decisões das Câmaras e das Comissões poderá haver recurso ao Pleno do 
Conselho municipal de Educação do Recife, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da 
decisão, por interessado ou qualquer de seus membros.  

ART 35. As decisões das Câmaras e Comissões que não se constituam inovação às 
decisões do Pleno são consideradas aprovadas por este, dispensando-se a sua apreciação salvo se 
houver solicitação de Conselheiro ou de interessado. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. A solicitação implica o imediato encaminhamento da decisão ao Pleno, 
independente de decisão da Câmara ou da Comissão. 

  
 

 

TÍTULO III 

DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
 

 
ART 36. Os Conselheiros Municipais de Educação do Recife exercem cargo público 

honorífico de interesse público relevante, remunerados na forma de lei específica, apenas se 
justificando suas ausências a critério do Pleno do Conselho Municipal de Educação do Recife. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os Conselheiros Municipais de Educação do Recife não serão 
remunerados por sua atuação na Câmara do FUNDEB, considerada atividade de relevância social. 
 

 
ART 37. São impedidos de integrar o Conselho Municipal de Educação do Recife: 

 
 I   - O conjugue e os parentes consangüíneos afins, até o terceiro grau, inclusive do 
Presidente, do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado, do Governador e do Vice-
Governador, do Estado de Pernambuco, bem como do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Estaduais e Municipais; 
  

II   - Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que 
prestem serviços relacionados à administração ou a controle interno dos recursos do FUNDEB, 
bem como seus conjugues e parentes até o terceiro grau; 

 
III     -  Estudante menor de 18 (dezoito) anos ou não emancipado na data da nomeação; 
 
IV    -   Representantes de pais de alunos que: 
  
a) Exerçam função pública de livre nomeação e exoneração, no âmbito do Poder 

Executivo Municipal do Recife; 
b) Prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Público Municipal. 

 
 

ART 38. No exercício do cargo de Conselheiros Municipais de Educação do Recife, e 
somente enquanto integrantes da Câmara do FUNDEB e nas hipóteses dos incisos III,IV,e V do art. 
3º ficam vetadas: 
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I     -   A exoneração ou demissão do cargo público exercido, sem justa causa; 
II    -   Transferência involuntária; 
ART 39. Perderá o mandato o Conselheiro que faltar injustificadamente a 4 (quatro) reuniões 

ordinárias consecutivas. 
 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na hipótese do caput ou em qualquer outra de vacância, a chefia do 
Poder Executivo nomeará novo Conselheiro, para completar o mandato. 
 

 
ART 40. Ao Conselheiro Municipal de Educação, no que couber, aplicar-se-á a legislação 

funcional do Município do Recife.  
 

 
TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

ART 41. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho municipal de Educação 
do Recife acontecerá até a penúltima reunião ordinária do mês de novembro de 2007. 
 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. A eleição dos Presidentes e Vice-Presidentes das Câmaras e Comissões 
acontecerá até a última reunião ordinária do mês de novembro de 2007. 
 
 

ART 42. Os casos omissos serão decididos pelo Pleno do Conselho Municipal de Educação 
do Recife. 
 
 

ART 43. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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ANEXO B – OFÍCIO DA CÂMARA DO FUNDEB RECIFE 
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ANEXO C – OFÍCIO DA DIRETORIA GERAL DA CONTABILIDAD E DO MUNICÍPIO 
DE      RECIFE 
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ANEXO  D – PARECER DA CÂMARA 
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ANEXO E – CAUTELAR CONTRA O FUNDEB 
 

CAUTELAR CONTRA O FUNDEF 
 
 

Cautelar contra o FUNDEF ganha liminar inédita 

Elaborado em 01.1999.  

O Município de Recife ingressou com ação cautelar contra a União, para que os recursos daquele 
Município que estão sendo recambiados para o FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) lhe sejam repassados na 
totalidade e diretamente, sem adentrar na conta destinada àquele fundo. Baseia-se o pedido no fato 

de que os recursos do referido fundo estariam sendo desviados, não sendo aplicados em seus 
devidos objetivos, além de apontar inconstitucionalidades na EC 14/96 e na "Lei do FUNDEF". A 

ação obteve liminar favorável; o fato, inédito em todo o Brasil, foi assunto da mídia regional e 
nacional. 

Elaborado por Petrônio Monteiro de Menezes , procurador em Recife (PE). 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO: 

O MUNICÍPIO DO RECIFE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede do seu governo na 
Av. Martin Luther King, nº 925, Cais do Apolo, Bairro do Recife, inscrita no CGC sob o 

nº010.565.000/0001-92, por intermédio de seu Procurador Judicial adiante assinado, que receberá 
intimações no 3º andar do Edifício Sede da Prefeitura - Departamento de Procuradoria Judicial, com 
fundamento no art. 796 e seguintes do Código de Processo Civil, vem, perante esse Juízo, propor a 

presente 

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PRINCI PAL  

contra a UNIÃO FEDERAL , pessoa jurídica de direito público externo, a ser representada por um de 
seus procuradores através da sua Advocacia Geral, o que faz pelos relevantes motivos de fato e de 

direito a seguir expostos: 

I - OS FATOS:  

A Constituição Federal de 1988, no ato de sua promulgação, estipulou no artigo 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que nos 10 (dez) primeiros anos da Promulgação da Carta 
Magna o Poder Público desenvolveria esforços com a aplicação de pelo menos 50% (cinqüenta por 

cento) dos recursos a que se referia o art. 212 da Constituição, para eliminar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental. 
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O mencionado artigo 212, por seu turno, afiança que "a União aplicará, anualmente, nunca menos 
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

Os recursos provenientes de transferências de que trata o referido dispositivo legal no que tange 
aos Municípios, estão previstos nos artigos 158, II, e 159, inciso I, alínea "a", da Lei Máxima. 

Essa situação jurídica perdurou da promulgação da Constituição Federal até o advento da Emenda 
Constitucional nº 14, de 12.09.96, que veio a modificar os artigos 34, 208, 211 e 212 do texto da 

Constituição e em particular o artigo 60 do ADCT. 

Com as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 14 no artigo 60 do ADCT, o prazo 
inicialmente previsto naquele artigo, que expiraria em 1998, foi prorrogado por mais 10 (dez) anos, a 

contar da promulgação da referida Emenda Constitucional e o percentual a ser aplicado passou a 
ser de 60% (sessenta por cento). 

Somando-se a isso, a referida Emenda autorizou a criação de um fundo denominado Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que teria 

natureza contábil (§1º, art. 60, ADCT). 

Estipulou ainda que o referido fundo seria constituído por, pelo menos, 15% (quinze por cento) dos 
recursos a que se referem os artigos 155, II; 158, IV; e 159, I, alíneas "a" e "b"; e II, da Constituição 

Federal (§2º, art. 60, ADCT), determinando que os valores relativos ao referido fundo seriam 
distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos 

matriculados nas respectivas redes de ensino fundamental, e que a União Federal complementaria 
os recursos dos Fundos em cada Estado e no Distrito Federal, quando seu valor por aluno não 

alcançasse o mínimo definido nacionalmente (§3º, art. 60, ADCT). 

Por fim, estipulou que a lei ordinária disporia acerca da organização dos Fundos, da distribuição 
proporcional dos seus recursos, de sua fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo 

do valor mínimo nacional por aluno (§7º, art. 60, ADCT). 

Sendo assim, através da Lei Ordinária nº 9.424, de 24.12.96, foi implantado o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, que 

determinou que a partir de 1º de Janeiro de 1998 ficaria o referido fundo, automaticamente, criado 
no âmbito de cada Estado. 

A mencionada Lei Ordinária nº 9.424/96, ao dispor sobre a forma de cálculo do valor mínimo 
nacional por aluno, estipulou que tal valor seria fixado por ato do Presidente da República e nunca 

seria inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino 
fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas (§2º, art. 6º, Lei 

Ordinária nº 9.424/96). 
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Dessa forma, ficou criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério – FUNDEF, obrigando os Municípios e os Estados a contribuírem com 

seus parcos recursos para uma conta única, segundo a Lei, de natureza contábil, pelos próximos 10 
(dez) anos, da qual os ditos recursos seriam recambiados para seus legítimos donos após uma 

distribuição proporcional ao número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental. 

Ocorre que essa teratológica criatura jurídica imaginada pelo Governo Federal tem se constituído, 
para uma grande parte dos Municípios e Estados a ela vinculados, em um verdadeiro poço sem 

fundo, do qual suas receitas ingressam para não mais retornar aos seus cofres. 

Dentre os municípios que têm amargado perdas incomensuráveis com o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF encontra-se o 

Município do Recife, que vê evaporar das suas receitas provenientes de transferências, desde a 
implantação do sobredito fundo, em média, a inacreditável quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) por mês, conforme esse Juízo pode observar no documento fornecido pela Secretária de 

Finanças Municipal (doc. 01), o que é juridicamente inconcebível. 

Estancar tal sangria é o objeto da presente medida cautelar, visto que, entende o Município do 
Recife que o FUNDEF possui irregularidades tão gritantes que impossibilitam sua permanência no 
Mundo Jurídico, além do que a União Federal tem, de forma reprovável, maquilado os cálculos que 

estipulam o valor mínimo por aluno, com a hedionda finalidade de contribuir, o mínimo possível, para 
o referido fundo.  

Diante, pois, desse fato, é que ingressa o Município do Recife com a presente medida cautelar, a fim 
de que esse Juízo restabeleça o seu direito que vem sendo desrespeitado, mês a mês, pela parte 

suplicada. Para tanto, estão presentes os requisitos que autorizam o provimento que ora se requer. 
É o que se abstrai da análise dos fatos até agora narrados e é o que será demonstrado com clareza 

hialina na seqüência. 

 

II - O "FUMUS BONI IURIS":  

A presença do requisito do "fumus boni iuris" decorre das seguintes constatações:  

a. a Emenda nº 14/96 padece de Inconstitucionalidade; 
b. a Lei Federal nº 9.424/96, que instituiu o FUNDEF, também é incompatível com a Carta 

Magna; 
c. os cálculos para valor mínimo por aluno estão sendo efetuados de forma incorreta para 
beneficiar a União Federal, em prejuízo dos Estados e Municípios, o que confronta-se com a 

própria Lei Federal nº 9.424/96.  

Analisemos cada uma dessas questões de per si, a começar pelas inconstitucionalidades da 
emenda nº 14/96. 
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          A. A INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA Nº 14/96.  

          A . 1 – O Princípio Federativo e a Autonomia Munici pal.  

Determina o inciso I, parágrafo 4º, do artigo 60, da Constituição Federal: 

"art.60......... omissis................  

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de e menda tendente a abolir:  

I - a forma federativa de Estado;"  

O dispositivo legal acima transcrito proíbe com clareza hialina que, em sede de emenda 
constitucional, se pretenda abolir a forma federativa do Estado Brasileiro. 

Essa determinação remete o intérprete à leitura obrigatória do artigo 1º do Texto Constitucional, 
dispositivo que delimita os componentes da Federação Brasileira da seguinte forma "in verbis": 

"Art.1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Munic ípios e do 

Distrito Federal , constitui-se em Estado democrático de direito e t em como fundamentos  

I - a soberania;  

II - a cidadania;  

III - a dignidade da pessoa humana;  

IV - os valores sociais do trabalho e da livre inic iativa;  

V - o pluralismo político.  

(grifo e negrito nossos)"  

Como se observa, a Constituição Federal de 1988 ao delimitar os componentes da Federação 
Brasileira inseriu, entre eles, os Municípios, o que era uma reivindicação antiga de grandes 

municipalistas. Destarte, no Estado Brasileiro os Municípios desfrutam de autonomia similar aos 
Estados-membros, visto que não lhes faltam um campo de atuação delimitado, leis próprias e 

autoridades suas. Isso dá ao Município a qualidade de autônomo e, mais do que isso, autônomo por 
força da própria Constituição (apud Celso Ribeiro Bastos, Cur. Dir. Constitucional, 16ª Ed, Saraiva, 

p.251). 

Sobre a situação jurídica dos Municípios frente à nova ordem constitucional, melhor escólio não há 
que o efetuado pelo conceituado constitucionalista José Afonso da Silva, em sua obra intitulada 

"Curso de Direito Constitucional Positivo", que pedimos vênia para transcrever "in extenso": 
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"A Constituição de 1988 fortaleceu consideravelment e os Municípios, modificando profundamente sua 

posição na Federação, porque os considera component es da estrutura federativa. Realmente, assim o diz em 

dois momentos. No art. 1º declara que a República F ederativa do Brasil é formada pela União indissolúv el 

dos Estados e Municípios, e do Distrito Federal. No  art. 18 estatui que a organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil co mpreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta Const ituição.  

Acolhe-se assim a reivindicação de Municipalistas c lássicos como Hely Lopes Meirelles e Lordelo de Mel o, 

que pleitearam com insistência e veemência a inclus ão dos Municípios no conceito de nossa Federação. 

Esses autores, aliás, já sustentavam que o Municípi o é peça essencial da nossa Federação, desde a 

constituição de 1946 que o erigiu em entidade estat al de terceiro grau, integrante e necessária ao nos so 

sistema federativo.( in obra citada, 7ª edição, RT, p.537)"  

Nesse diapasão, não há como se negar que os Municípios são componentes da Federação 
Brasileira por força de expresso de ditame constitucional (art.1º, CF). 

Como entidades estatais integrantes da Federação os Municípios possuem autonomia, nos estritos 
moldes do artigo 18 do Diploma Maior, que assim dita "expressis verbis":  

"Art.18. A organização político-administrativa da R epública Federativa do Brasil compreende a União, o s 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios , todos autônomos , nos termos desta Constituição.(negritos e 

grifos nossos)"  

A autonomia referida na Constituição Federal se expressa de três formas peculiares no âmago do 
texto da Carta Magna, quais sejam: a) autonomia política, consistente no poder de elaborar a própria 

lei orgânica, investir as autoridades locais e criar o seu próprio direito positivo; b) autonomia 
administrativa, pela gestão dos negócios de exclusivo interesse local; c) autonomia financeira, 

decorrente da instituição e arrecadação dos tributos, que lhe cabem, conforme a divisão 
constitucional das espécies fiscais entre os entes federados. 

Fazendo outra breve incursão no campo doutrinário, recorramos novamente ao Mestre José Afonso 
da Silva, que assim nos ensina acerca do tema em enfoque "in litteris": 

"Nos termos, pois, da Constituição, o Município bra sileiro é entidade estatal integrante da Federação,  

como entidade político-administrativa, de autonomia  política, administrativa e financeira.(obra citada  

acima, p.537)"  

Como é de se constatar, a autonomia municipal foi adotada pelo legislador constituinte em relação 
aos Municípios, que a estabeleceu conferindo àqueles capacidade política, administrativa e 

financeira para atingir, dentro dos seus limites, as finalidades do Estado Brasileiro. 

Na presente ação, vai nos interessar, particularmente, a autonomia financeira do Município que vem 
sendo indiscriminadamente ignorada pela Emenda Constitucional nº 14/96. 
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Com efeito, a autonomia financeira dos Municípios advém basicamente das fontes de receitas 
determinadas no texto constitucional. 

Dentre estas fonte de receitas nós iremos encontrar os tributos de competência municipal (art.156, 
CF) e as receitas advindas da repartição dos impostos federais e estaduais (art.158 e 159, CF). 

Tais normas expressam, a toda evidência, a autonomia financeira dos Municípios e não podem ser 
modificadas por emenda, sem que se infrinja o inciso I, parágrafo 4º, do artigo 60, da Constituição 

Federal. 

Destarte, o dispositivo legal acima mencionado impede a inserção no mundo jurídico de qualquer 
tipo de emenda que tenda a abolir a forma federativa adotada pela Constituição Federal de 1998, de 

onde se conclui que será inconstitucional qualquer emenda que venha a suprimir, mesmo que em 
parte, a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, posto que, a autonomia dos 

entes federados é condição "sine qua non" para que exista uma federação. 

Deste modo, a norma advinda do Poder Reformador não pode, de maneira nenhuma, confrontar-se 
com os dispositivos legais que erigem na Constituição a autonomia dos entes federados. 

Entretanto, a emenda constitucional nº 14 viola, sem pedir licença, os seguintes dispositivos da 
Constituição Federal: inciso III, do Artigo 30; inciso IV, do Artigo 158 e alínea "b", inciso I, do Artigo 
159, combinados com o Artigo 160; todos dispositivos que visam assegurar a autonomia municipal 

e, via de conseqüência, a Federação Brasileira. 

          A . 2 - Da Afronta ao inciso III, do Artigo 30, da Constituição Federal. 

Determina o inciso III, do Artigo 30, da Hodierna Carta Política "in verbis": 

"Art. 30. Compete aos Municípios:  

I - ........... omissis....................  

II - ........... omissis...................  

III - instituir e arrecadar os tributos de sua comp etência, bem como aplicar suas rendas , sem prejuízo 

da obrigatoriedade de prestar contas e publicar bal ancetes nos prazos fixados em lei.(Grifo e negrito 

nossos)"  

Como se pode apreender da redação do texto constitucional acima transcrito, o Município é 
competente para aplicar os seus recursos, sendo, portanto, livre para destinar as sua rendas, nos 

limites prefixados pelo Legislador Constituinte. 

Dessa forma, só o Poder Constituinte poderia estipular parâmetros que viessem a restringir o poder 
dos Municípios neste aspecto, nunca o Poder Reformador, pois, se este o fizer estaremos diante de 

uma inconstitucionalidade. 
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Foi, no entanto, o que aconteceu com a promulgação da Emenda Constitucional nº 14/96. 

Com razão, o artigo 60 do ADCT possuía a seguinte redação antes da famigerada modificação que 
lhe foi introduzida pela emenda ora tida como inconstitucional "in verbis": 

"Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituiç ão, o poder público desenvolverá esforços, 

com a mobilização de todos os setores organizados d a sociedade e com a aplicação de, pelo menos, 

cinqüenta por cento dos recursos a que se refere o art. 212 da Constituição, para eliminar o 

analfabetismo e universalizar o ensino fundamental.  (grifo e negrito nossos)"  

Dessa maneira, o artigo 60 do ADCT, com a redação que lhe foi conferida pelo Legislador 
Constitucional Originário, era norma restritiva da livre aplicação dos recursos pelos Municípios, pois, 

obrigava estes aplicarem o percentual de 50% (cinqüenta por cento) de suas rendas citadas no 
artigo 212 do Texto Constitucional, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

Entretanto, tal norma tinha prazo certo para findar seus efeitos, ou seja, cessaria 10 (dez) anos após 
a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Como norma que possuía natureza restritiva e que tolhia, em parte, a autonomia municipal por 
indicar compulsoriamente onde deveriam ser aplicados recursos de propriedade dos Municípios, ela 

não poderia, jamais, ter seus efeitos estendidos por mais 10 (dez) anos, visto que, acaso fosse 
vontade do legislador constituinte que tal norma restringisse a autonomia municipal por 20 (vinte) 

anos consecutivos, ele próprio o teria feito através do artigo 60 do ADCT. 

Como não o fez, não pode emenda constitucional vir a delimitar a competência municipal em aplicar 
as suas rendas, determinado as suas finalidades, posto que, findo o prazo previsto no artigo 60 do 
ADCT, com a sua antiga redação, estariam os recursos nele mencionados liberados daquele ônus 

legal, sendo qualquer norma tendente a revalidar o referido artigo, norma incompatível com o inciso 
III, do artigo 30, da Constituição Federal. 

De fato, o disposto na norma constitucional acima indigitada delimita a autonomia municipal para 
aplicar as suas rendas, o que não poderia jamais ser restringido após o termo final do prazo 

estipulado pelo legislador constituinte no ADCT da Constituição de 1998.  

Todavia, o artigo 5º da Emenda Constitucional nº 14, de 12.09.96, não só estendeu os efeitos por 
mais 10 (dez) anos da norma constitucional de natureza restritiva constante no Artigo 60 do ADCT, 

como aumentou o percentual nela previsto inicialmente em 10% (dez por cento). 

Nesse entender, é inconstitucional a Emenda Constitucional nº 14/96, o que desobriga o Município 
do Recife a ver seus recursos, obrigatoriamente, destinados à finalidade prevista no artigo 
mencionado acima, visto que, tem ele atualmente autonomia plena (limitada apenas pela 
Constituição) para aplicar seus recursos conforme o previsto no inciso III, do artigo 30, da 

Constituição Federal, haja vista que os efeitos do artigo 60 do ADCT, com a redação que lhe 
conferiu o legislador Constituinte e que não poderia ser revalidada pelo Poder Reformador, teve o 

seus efeitos cessados em 5 de outubro de 1998, quando completou seu termo final. 
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Mas, esta não é a única inconstitucionalidade que se constata na emenda fustigada, pois, ela ainda 
confronta-se com o inciso IV, do Artigo 158 e alínea "b", inciso I, do Artigo 159, combinados com o 

Artigo 160 da Constituição Federal como veremos a seguir.  

          A . 3 - Da Afronta ao o inciso IV, do Artigo 158 e alínea "b", inciso I, do Artigo 159, 
combinados com o Artigo 160 da Constituição Federal . 

Preceitua o inciso IV, do Artigo 158, da Carta Magna "in extenso": 

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:  

I -............ omissis....................  

II -........... omissis....................  

III -.......... omissis....................  

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecada ção do imposto do Estado sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de ser viços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação."  

Por seu turno, assim ordena a alínea "b", inciso I, do Artigo 159, do Diploma Maior "in extenso" : 

"Art. 159.A União entregará:  

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre re nda e proventos de qualquer natureza e sobre produt os 

industrializados, quarenta e sete por cento na segu inte forma:  

a) ........... omissis....................  

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;"  

Como é de abstrair-se dos verbos imperativos utilizados pelo Legislador Constitucional Originário, 
no ato de confecção dos dispositivos acima transcritos, quis ele demonstrar, de forma clarividente, 

que os recursos ali mencionados são de propriedade dos Municípios, embora advindos de impostos 
arrecadados por outras pessoas de Direito Público. 

Como corolário desta asserção recorremos ao que traduz o artigo 160 do Diploma Máximo, "ipsis 
litteris": 

"Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restriçã o à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, 

nesta Seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos  Municípios, neles compreendidos adicionais e 

acréscimos relativos a impostos."  
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Portanto, o legislador constituinte não só primou por indicar de forma imperativa os recursos 
pertencentes aos Municípios, mas vedou expressamente a possibilidade de se criar qualquer 

empecilho para que os sobreditos recursos fossem repassados aos seus legítimos donos. 

Não obstante, a Emenda Constitucional nº14/96 assim determinou quando da modificação do artigo 
60 do ADCT: 

"Emenda Constitucional nº 14  

Art.5º É alterado o art.60 do Ato das Disposições C onstitucionais Transitórias e nele são inseridos 

novos parágrafos, passando o artigo a ter a seguint e redação:  

"Art.60. Nos 10 (dez) primeiros anos da Promulgação  desta emenda, os estados o Distrito federal e os 

Municípios destinarão não menos de 60% (sessenta po r cento) dos recursos a que se refere o caput do 

artigo 212 da Constituição, à remuneração condigna do magistério.  

§ 1º A distribuição de responsabilidades e recursos  entre os Estados e seus Municípios a ser 

concretizada com parte dos recursos definidos neste  artigo, na forma do disposto no artigo 211 da 

Constituição Federal, é assegurada mediante a criaç ão, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal,  

de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi no fundamental.  

§2º O Fundo referido no parágrafo anterior será constit uído por, pelo menos, 15% (quinze por cento) dos 

recursos a que se referem os artigos 155,II; 158,IV ; e 159, I a e b; e II, da Constituição Federal, e 

será distribuído entre cada Estado e seus Município s, proporcionalmente ao número de alunos nas 

respectivas redes de ensino fundamental. (grifos e negritos nossos) "  

Este último parágrafo, como V. Exa. pode notar, cria um fundo com os Recursos dos Estados e 
Municípios e estabelece que a distribuição dos recursos provenientes deste fundo serão 

recambiados aos seus legítimos donos, na proporção do número de alunos nas respectivas redes 
de ensino. 

Infere-se desse parágrafo duas conclusões óbvias: a primeira, é que se criou uma condição para 
que os recursos componentes do referido fundo sejam recambiados aos seu legítimos donos, visto 
que as ditas verbas só serão repassadas de forma diretamente proporcional ao número de alunos 

existentes no Município; a segunda, é que se acaso esse número de alunos perfaça um total inferior 
ao montante dos recursos repassados ao fundo pelo Município ou Estado, este perderá o restante 

dos recursos. 

Essa determinação proveniente deste último parágrafo transcrito vem a chocar-se contra o inciso IV, 
do Artigo 158 e alínea "b", inciso I, do Artigo 159 mencionados alhures e, particularmente, com o 

Artigo 160 da Constituição Federal. 

Destarte, o inciso IV, do Artigo 158 e alínea "b", inciso I, do Artigo 159 da Constituição Federal, são 
taxativos quando mencionam a propriedade dos recursos neles constantes, é inconcebível, portanto, 
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que se edifique um Instituto Jurídico que, por vias transversas, se apodere desses valores e faça 
sumir parte deles num passe de mágica. 

Sobre outro prisma, o dispositivo legal ao estipular que os recursos do fundo seriam distribuídos 
proporcionalmente ao número de alunos criou uma condição para que os valores previstos no inciso 
IV, do Artigo 158 e alínea "b", inciso I, do Artigo 159 da Constituição Federal, fossem repassados, o 

que não se coaduna com o previsto no artigo 160 da Carta Magna.  

          A . 4 – Conclusão I.  

Diante do exposto, conclui o Município do Recife que a Emenda Constitucional nº 14, de 12.09.96, 
não possui alicerce constitucional por esbarrar no inciso III, do Artigo 30; inciso IV, do Artigo 158 e 
alínea "b", inciso I, do Artigo 159, combinados com o Artigo 160; todos Dispositivos Constitucionais 
que visam assegurar a autonomia municipal e, via de conseqüência, a Federação Brasileira, que 
resta protegida pelo o inciso I, parágrafo 4º, do artigo 60, da Constituição Federal, que, por seu 

turno, proíbe emenda que tenda a abolir a forma federativa adotada pelo Texto Maior. 

Dessa forma, a indigitada norma proveniente da Emenda Constitucional nº 14/96, fere a autonomia 
dos Municípios, posto que os obriga a ver parte dos seus recursos previstos na Constituição 

evaporar, antes mesmo de chegar em seus cofres. 

          B) A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.424/ 96. 

A Lei Federal nº 9.424/96 possui inconstitucionalidades decorrentes da Emenda Constitucional nº 
14/96 e inconstitucionalidades por defeito legal na sua própria redação. 

          B . 1 – Das Inconstitucionalidades da Lei Federal n º 9.424/96 Decorrentes da Emenda 
Constitucional nº 14/96.  

Como já mencionado alhures, a Emenda Constitucional nº 14/96 determinou que a lei ordinária 
disporia acerca da organização dos Fundos, da distribuição proporcional dos seus recursos, de sua 
fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (§7º, 

art. 60, ADCT). 

Foi com base em tal ditame que a Lei federal nº 9.424/96 veio a regulamentar o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF. 

Tal Diploma, por esse motivo, padece das mesmas inconstitucionalidades da Emenda nº 14/96, visto 
que, adota como suas bases os alicerces jurídicos advindos da mencionada Emenda em todos os 

seus termos. 

Dessa forma, o Diploma Legal ora fustigado fere os mesmos dispositivos constitucionais que a 
Emenda Constitucional nº 14/96, ou seja, esbarra no inciso III, do Artigo 30; no inciso IV, do Artigo 

158 e na alínea "b", inciso I, do Artigo 159, combinados com o Artigo 160, do Diploma 
Constitucional, quando repete os dispositivos legais daquele Diploma Legislativo. 
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Nesse entender, uma vez declarada por esse Juízo a inconstitucionalidade da Emenda nº 14/96, via 
de conseqüência, deve também ser declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 9.424/96. 

          B . 2 – Das Inconstitucionalidades da Lei Federal n º 9.424/96 Decorrentes do Seu 
Próprio Texto.  

A inconstitucionalidade da Lei Federal nº 9.424/96, todavia, vai além dos limites traçados pela 
Emenda nº 14/96, pois, ao dispor sobre o cálculo do valor mínimo por aluno, a sobredita lei criou 

uma forma de cálculo que, na realidade, representa uma afronta ao princípio da isonomia insculpido 
no caput do artigo 5º da Hodierna Carta Política, bem como feriu o princípio da autonomia ferindo o 
inciso IV, do Artigo 158 e alínea "b", inciso I, do Artigo 159 conjuntamente com o inciso III, do Artigo 

30, da Hodierna Carta Política. 

Ao estabelecer a forma como os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contribuiriam para o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 

FUNDEF, assim ordenou a Lei Federal nº 9.424/96, "in extenso" : 

"Art. 1º É instituído , no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, o  Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza ção do Magistério, o qual terá natureza contábil e 

será implantado, automaticamente, a partir de 1º de  Janeiro de 1998.  

§1º O Fundo referido neste artigo será composto por  15% (quinze por cento)  dos recursos:  

          I – da parcela do imposto sobre operações relativas  à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermuni cipal e de comunicação – ICMS, devida ao Distrito 

Federal, aos Estados e aos Municípios, conforme dis põe o artigo 155, inciso II, combinado com o artigo  

158, inciso IV, da Constituição Federal;  

II – do Fundo de Participação dos Estados e do Dist rito Federal – FPE, e dos Municípios – FPM, previst os 

no art. 159, inciso I, da Constituição Federal, e n o Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº  

5.172, de 25 de outubro de 1966; e  

III - da parcela do Imposto sobre Produtos Industri alizados – IPI, devida aos Estados e ao Distrito 

Federal – FPM, na forma do art. 159, inciso I, da C onstituição Federal e da Lei Complementar nº 61, de  

26 de dezembro de 1989.  

§ 2º Inclui-se na base de cálculo anterior o montan te de recursos financeiros transferidos, em moeda, 

pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípi os a título de compensação financeira pela perda de  

receitas decorrentes da desoneração das exportações , nos termos da Lei Complementar nº 87, de 13 de 

setembro de 1996, bem como de outras compensações d a mesma natureza que vierem a ser instituídas."  

Como se observa, o referido fundo ao estipular a contribuição dos Estados, do Distrito e dos 
Municípios, primou por estabelecer critérios objetivos discriminando alíquotas e bases de cálculo 

com precisão cirúrgica. 
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O mesmo zelo, todavia, não foi dispensado pelo legislador ordinário ao delimitar a forma como a 
União Federal iria contribuir para o referido fundo. É o que se infere do que prescreve a Lei Federal 

nº 9.424/96, em seu artigo 6º e parágrafos "in verbis": 

" Art. 6º - A União complementará os recursos do Fu ndo a que se refere o artigo 1º sempre que, no âmbi to 

do Estado e do Distrito Federal seu valor não alcançar o mínimo definido nacionalme nte .  

§1º O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o di sposto no § 4º, será fixado por ato do Presidente da 

República  e nunca será inferior à razão entre a previsão  da receita total para o Fundo e a matrícula 

total do ensino fundamental no ano anterior, acresc ida do total estimado  de novas matrículas, observado 

o disposto no art. 2º, § 1º, incisos I e II.  

§ 2º As estatísticas necessárias ao cálculo do valo r anual mínimo por aluno, inclusive as estimativas de 

matrículas, terão como base o censo educacional rea lizado pelo Ministério da Educação e do Desporto, 

anualmente, e publicado no Diário Oficial da União.  

(grifos e negritos nosso)"  

Portanto, se constata que valor mínimo por aluno é fixado por Ato do Presidente da República, 
inferindo-se da Lei que ele nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total para o Fundo 

e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas 
matrículas. 

Verifica-se, ainda, que a União Federal só contribuirá para o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, na remota 

hipótese de que os recursos do Fundo, no âmbito do Estado e do Distrito Federal, não alcancem o 
valor mínimo por aluno definido nacionalmente. 

Dessa forma, o risco da União Federal vir a contribuir para o FUNDEF aumenta acaso o valor 
mínimo por aluno suba, e diminui, acaso o mencionado valor diminua. A "contrario sensu" quanto 
menor o valor mínimo por aluno, menor a possibilidade da União Federal vir a contribuir para o 

Fundo. 

Destarte, sendo latente o interesse da União Federal na fixação do valor mínimo por aluno, deveria 
a lei fixar critérios objetivos, delimitando a forma como aquela iria contribuir para o fundo, como o fez 

para os Estados e os Municípios; critérios que pudessem assegurar aos outros Entes Estatais da 
Federação que a União Federal iria ter um valor justo de contribuição. 

Não obstante, a Lei Federal nº 9.424/96, a mesma que foi tão incisiva quanto aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, a título de critérios objetivos para fixar o valor mínimo por aluno, 

sai com a hilariante operação aritmética prevista no parágrafo 1º , do seu artigo 6º, que afiança que 
o valor mínimo anual por aluno nunca será inferior à razão entre a previsão  da receita total para o 
Fundo e a matrícula total  do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado  de 

novas matrículas. 
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Ora, dos itens que compõem o método utilizado para fixar o valor mínimo por aluno, dois são 
critérios abstratos que podem ser distorcidos, para maior ou para menor, devido à flexibilidade que 
lhe confere a sua própria natureza, o que anula completamente, para efeitos de resultado, o único 

critério objetivo utilizado (matrícula total ensino fundamental do ano anterior). 

Com efeito, a Lei usa uma previsão de receita e um total estimado de novas matrículas como 
elementos para fixar o valor mínimo por aluno, o que não pode ser considerado critério objetivo, ou 

seja, o valor mínimo por aluno a ser fixado fica ao completo arbítrio do Presidente da República, 
devido a falha legislativa que, ao estabelecer a forma de cálculo para o valor mínimo por aluno, o fez 
sobre um patamar pouco sólido. Usado o jargão popular, podemos afirmar que o legislador ordinário 

colocou o lobo para tomar conta das ovelhas. 

De fato, não há como se contestar precisamente estimativas nem previsões, pois, as mesmas não 
constituem fatos, representam , no máximo, prognósticos de fatos, são por assim dizer, uma 

projeção dos fatos futuros baseadas em dados dos fatos presentes. Consequentemente, devido ao 
alto grau de abstração das previsões e estimativas é impossível se afirmar, com certeza científica, 

que uma previsão ou uma estimativa esteja incorreta ou correta, por não ser dado aos seres 
humanos (pelo menos aos seres humanos comuns) a visão do futuro. 

Em síntese, a Lei Federal nº 9.424/96 estabeleceu critérios objetivos para que os Estados e 
Municípios contribuíssem para o FUNDEF, enquanto que em relação a União Federal usou de 

critérios puramente subjetivos para esse mesmo fim. 

Nesse diapasão, o legislador ordinário, ao determinar a forma de cálculo do valor mínimo faz 
indiscutível discriminação dos Entes Estatais e o que é mais grave, atribui ao Presidente da 

República poderes quase absolutos sobre os recursos do fundo. 

Essa conjuntura prevista no Diploma Legal fustigado é juridicamente inaceitável, face ao princípio da 
isonomia previsto no caput do artigo 5º , da CF, bem como, ao previsto no inciso IV, do Artigo 158 e 

alínea "b", inciso I, do Artigo 159 conjuntamente com o inciso III, do Artigo 30, da Hodierna Carta 
Política, que estabelecem a Autonomia Financeira dos Municípios na Constituição Federal. 

Senão vejamos: 

          B . 2. 1 – Das Inconstitucionalidades da Lei Federa l nº 9.424/96 decorrentes da afronta 
ao Princípio da Isonomia.  

Preconiza o caput do artigo 5º da Constituição Federal "ipsis litteris": 

"Art.5º. Todos são iguais perante a lei , sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se  aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a  inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... (grifo e negrito nossos)"  

Traduz esse preceito constitucional o princípio da isonomia, que estabelece a igualdade de todos 
perante a lei. A fim de melhor ilustrar a posição do Município do Recife neste ponto, pedimos 
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renovada vênia para transcrever excerto do já citado constitucionalista José Afonso da Silva, que 
assim esclarece acerca do instituto jurídico sob análise "expressis literris": 

"No direito estrangeiro, faz-se distinção entre o p rincípio da igualdade perante a lei e o da igualdade 

na lei. Aquele corresponde a obrigação de aplicar as normas jurídicas gerais aos casos concretos, na 

conformidade com o que elas estabelecem, mesmo se d elas resultar uma discriminação, o que caracteriza 

uma isonomia puramente formal, enquanto a igualdade  na lei exige que, nas normas jurídicas gerais, não 

haja distinções que não sejam autorizadas pela próp ria constituição. Enfim, segundo essa doutrina, a 

igualdade perante a lei seria uma exigência feita a todos aqueles que  aplicam as normas jurídicas gerais 

aos casos concretos, ao passo que a igualdade na seria uma exigência dirigida tanto àqueles que cri am às 

normas jurídicas gerais como àqueles que as aplicam  aos casos concretos.  

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF/5ª) recebeu, na última quarta-feira (17/08), 
petição de embargos de declaração contra o agravo de instrumento 22189-PE interposto pela União 
contra decisão reconhecendo direito em favor da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR). O agravo diz 
respeito aos repasses para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef). Através de liminar durante o mandato do ex-prefeito Roberto 
Magalhães, a PCR havia conseguido se abster do pagamento do repasse.  

A decisão da 3ª Turma do TRF/5ª teve por base a orientação dada pelo Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) a respeito da Emenda Constitucional nº 14/96, que altera o art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e assim mudando também a lei nº 9.424/96, criadora do 
Fundef. A decisão anula a liminar anterior que dizia ser inconstitucional a Emenda Constitucional nº 
14/96.  

Nos próximos dias, o desembargador federal Geraldo Apoliano irá se pronunciar sobre os 
embargos interpostos pela Prefeitura da Cidade do Recife, aceitando ou não os embargados 
declaratórios que será então julgados pela 3ª Turma.  
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ANEXO F – RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE OLINDA  
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