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RESUMO 
 

GIL, Juca. Financiamento da educação e gestão democrática: um estudo acerca do 
Conselho do FUNDEF, no âmbito da União. 2007. 229 p. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

As políticas educacionais, no Brasil, vêm buscando alternativas para solucionar 
questões elementares, como o acesso, para todos, a um ensino de qualidade nas escolas 
públicas. Uma medida de grande impacto, neste sentido, foi a implantação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF), o qual vigorou, em todo o país, entre os anos de 1998 e 2006. 

 
Esta tese focalizou sua atenção nos trabalhos do Conselho de Acompanhamento 

e Controle Social do FUNDEF, no âmbito da União, sendo este um órgão colegiado 
com a participação de membros do Poder Público e de entidades representativas do 
setor educacional. Este Conselho foi tomado como uma estrutura de intermediação das 
relações entre o Estado e a sociedade civil, num contexto em que as formas de 
participação proporcionadas pela Democracia Representativa, através das eleições, não 
contemplariam mais todas as expectativas dos cidadãos. Assim, estes buscariam 
alternativas no sentido de reforçar o seu  poder de vigilância sobre as ações dos 
governantes. 

 
Com base nestes pressupostos, e tendo como referências a legislação e a 

produção científica sobre o assunto, foram analisadas as atas de todas as reuniões 
realizadas pelo referido Conselho, por serem estes os documentos oficiais disponíveis 
acerca dos trabalhos do órgão.  

 
Pretendeu-se verificar desde questões organizacionais, como a periodicidade das 

reuniões e a presença dos conselheiros a estas, até aspectos relativos aos conteúdos dos 
trabalhos empreendidos. Entre estes figurariam o intercâmbio de informações, os 
debates, suas ações e omissões.  Examinaram-se as atribuições do Conselho do 
FUNDEF, em âmbito da União, tanto através dos aspectos legais quanto por intermédio 
das atividades desenvolvidas pelo órgão. A este respeito, foram discutidas as lacunas 
quanto à interpretação, teórica e prática, do que viriam a constituir as funções de 
acompanhamento, controle social e fiscalização. E, no intuito de melhor se compreender 
as intervenções deste colegiado, mostrou-se importante considerar também os trabalhos 
de alguns dos demais atores institucionais com atribuições complementares ou 
concorrentes. Para isso, investigaram-se as ações de duas estruturas do organograma do 
Ministério da Educação que atuaram em diversas questões tangentes ao FUNDEF: a 
chamada “Equipe do FUNDEF” e a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação. 
 
 Palavras-chave: FUNDEF, financiamento da educação, conselhos educacionais, 
controle social, fiscalização, gestão democrática, políticas educacionais, vigilância, 
estrutura de poder, sistema de educação. 
 



 

ABSTRACT 
 
 
GIL, Juca. Education financing and democratic governance: a study on the Council 
of FUNDEF at the national level. 2007. 229 p. Dissertation (Doctorate) – Faculty of 
Education, University of São Paulo, São Paulo, 2007. 
 
In Brazil, educational policies have been trying to solve basic issues, such as access to 
quality public education for all. One measure of great impact was the implementation of 
the Fund for Maintenance and Development of Elementary School and for the Valuing 
of the Teaching Career ( FUNDEF), in place all over the country between 1998 and 
2006. 
 
This dissertation focuses on the work of the Council of Accompanying and Social 
Control of the FUNDEF at the national level. This Council is a collegiate organ with the 
participation of members of the government and other organizations representative of 
the educational sector. It was considered a structure of intermediation between the State 
and the civil society, on the context in which the means of participation in a 
representative democracy (i.e. free elections) do not contemplate the expectations of the 
citizens anymore. Therefore, people would look for alternative ways to reinforce their 
power of vigilance over the actions of the government. 
 
Based on these assumptions, and using the legislation and the scientific production 
about the topic as references, this study analyzes the reports of all the meetings held by 
the Council, since these are the only documents available about its work.  
 
This study looks at both the organizational aspects, such as frequency of the meetings 
and the presence of the council members in them, as well as aspects related to the 
contents of their work.    Among these are the exchange of information, debates, their 
concrete actions and omissions. The duties of the Council of FUNDEF were examined 
at the national level, not only throughout the legal aspects but also the activities 
developed by the organization. In this matter, this study discusses the lack of practical 
and theoretical interpretation of what would be the meaning of accompanying, social 
control and inspection. Also, aiming at better understanding the interventions of this 
collegiate, this dissertation also considered the work of some of the other institutional 
actors with complementary or concurrent attribution. For this, the actions of the two 
bodies of the Ministry of Education that had some relationship with FUNDEF were 
investigated: the so-called “Equipe do FUNDEF” (FUNDEF team) and the chamber of 
Elementary Education of the National Council of Education. 
 
Key-words: FUNDEF, financing in education, educational councils, social control, 
inspection, democratic governance, educational policies, vigilance, structure of power, 
educational system. 
 



 

RÉSUMÉ 
 

GIL, Juca. Financement de l’éducation et gestion démocratique: une étude sur le 
Conseil du FUNDEF, à l’échelle nationale. 2007. 229 p. Thèse (Doctorat) – Faculté de 
Éducation, Université de São Paulo, São Paulo, 2007. 
  
 
 Les politiques éducatives, au Brésil, cherchent depuis longtemps des solutions 
aux questions élémentaires telles que l’accès, pour tous, à un enseignement de qualité 
dans les écoles publiques. L’implantation du Fond d’Entretien et de Développement de 
l’Enseignement Élémentaire et de Valorisation du Professorat (FUNDEF) a démontré 
être, dans ce sens, une mesure retentissante mise en œuvre, dans la totalité du pays, 
entre 1998 et 2006. 
 
 Cette thèse a focalisé son attention sur les travaux du Conseil 
d’Accompagnement et de Contrôle Social du FUNDEF, au niveau national. Ce Conseil 
a été un organe auquel participaient des membres du Pouvoir Public et des associations 
représentatives du secteur éducatif. Le Conseil du FUNDEF a été ici compris comme 
une structure de médiation dans les relations entre l’État et la société civile, dans un 
contexte où les façons de participer, prévues par la Démocratie Représentative, à travers 
les élections, ne satisferaient plus toutes les expectatives des citoyens. Ainsi, ceux-ci 
chercheraient des alternatives afin de renforcer leur pouvoir de surveillance sur les 
actions des gouvernants. 
 
 Après considération de ces présupposés, et avec pour référence la législation et 
la production scientifique concernant ce sujet, nous avons analysé les actes de chaque 
réunion du Conseil, ces documents étant la source officielle des travaux de cette 
assemblée. 
 
 Nous avons cherché à vérifier divers points, depuis les questions opérationnelles, 
telles que la périodicité des réunions et la présence des conseillers, jusqu’aux aspects 
relatifs aux contenus des actions engagées. Parmi celles-ci se trouvent les échanges 
d’information, les débats, les actions et les omissions. Les attributions du Conseil du 
FUNDEF ont été examinées, à l’échelle nationale, non seulement à travers les aspects 
légaux mais aussi par le biais des activités effectivement développées. Sur ce point, 
nous avons abordé les lacunes existantes quant à l’interprétation, théorique et pratique, 
de ce qui viendraient à constituer les fonctions d’accompagnement, de contrôle social et 
de fiscalisation. Enfin, dans le dessein de mieux appréhender les interventions de cet 
organe, considérer les travaux d’autres acteurs institutionnels qui avaient des 
attributions complémentaires ou concurrentielles s’est révélé tout aussi important. C’est 
pourquoi, nous avons analysé les actions de deux autres structures de l’organigramme 
du Ministère de l’Éducation qui ont également pesé sur diverses questions concernant le 
FUNDEF: l’“Équipe du FUNDEF” et la Chambre de l’Éducation Primaire du Conseil 
National de l’Education.  
 
Mots clés: FUNDEF, Financement de l’éducation, conseil éducatif, contrôle social, 
fiscalisation, gestion démocratique, politique éducative, vigilance, structure de pouvoir, 
système éducatif.      
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1 

INTRODUÇÃO 

 

“Queremos saber quando teremos raio laser mais barato” 

Gilberto Gil 

 

A pesquisa de doutorado que resultou nesta tese teve como objeto central de 

análise o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, no âmbito da 

União. Foram envidados esforços no sentido de compreender sua gênese, sua lógica 

organizacional, seus modos de funcionamento, bem como suas atribuições, ações e 

omissões. Buscou-se verificar em que medida este órgão colegiado mostrou-se uma 

estrutura adequada para que a sociedade civil exercesse seu poder de vigilância sobre os 

governantes no que se refere às decisões e às ações atinentes à política do Fundo. Deste 

modo, procurou-se perceber em que aspectos esta experiência representaria uma 

possibilidade de confluência entre o financiamento da educação e a gestão democrática. 

A introdução desta tese possui três funções. A primeira é apresentar os marcos 

contextuais, teóricos e legais que possibilitaram o embasamento geral dos trabalhos 

realizados, pontuando as principais fontes conceituais e normativas que sustentaram e 

inspiraram a análise dos dados coletados. A segunda função é descrever alguns aspectos 

metodológicos empreendidos para a obtenção, organização e interpretação das 

informações aqui incluídas. A terceira intenção é fazer uma síntese dos conteúdos 

tratados em cada uma das partes da tese, situando o leitor quanto ao caminho a ser 

percorrido. 

 

 

Alguns marcos contextuais, teóricos e legais 

 

Conselhos e Democracia 

O Brasil, como diversos outros países no mundo, passa por mudanças, 

permeadas por debates acerca dos papéis do Poder Público e da sociedade civil na 
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organização da vida – muitas vezes, sobrevivência – das populações. A pobreza, a fome, 

a miséria, bem como a violência, o desemprego, os problemas ambientais, os serviços 

de baixa qualidade em saúde, educação e transporte, a falta de moradia e saneamento 

básico, entre outros aspectos, levam à problematização sobre o potencial das instituições 

da atualidade em fazer frente a estas questões. O capitalismo triunfante, agora em sua 

versão neoliberal, parece se estabilizar como fórmula de hegemonia para preservar as 

desigualdades, não solucionando, de modo satisfatório e global, nenhum dos aspectos 

elencados. Este vem sendo questionado. Porém, as forças que remam em oposição à 

maré do neoliberalismo ainda não possuem consenso suficiente para a formatação de 

uma alternativa. 

Nestas bases, está se erigindo um Estado mínimo para as políticas sociais e, ao 

mesmo tempo, um Estado máximo para a preservação dos agentes financeiros e dos 

detentores do capital (PERONI, 2003). Este processo tem sido efetuado em grande parte 

do mundo sob a égide de regimes democráticos, ao menos do ponto de vista jurídico, 

mantendo relações diplomáticas e, principalmente financeiras e comerciais, com 

diferentes ditaduras e regimes totalitários, desde que não afrontem as regras do 

capitalismo. Ainda assim, o “ideal democrático” é preponderante, sem a existência de 

nenhuma outra proposta que lhe faça sombra. E, na sociedade atual, a democracia vem 

se expandindo através de uma forma peculiar, que é a democracia representativa.  

Pierre Rosanvallon (2006) aporta várias bases interpretativas sobre o debate 

atual acerca da democracia representativa, não se referindo diretamente às situações 

específicas do Brasil, mas à realidade mundial, partindo do princípio de que há, 

historicamente, duas idéias principais sustentando a sua existência: a legitimidade e a 

confiança. Segundo este autor: 

A história das democracias reais é indissociável de uma tensão e de 
uma contestação permanentes. Estiveram, assim, continuamente 
desafinados elementos que a teoria dos governos representativo-
democráticos tinha atrelado no mecanismo eleitoral: a legitimidade e a 
confiança. Estas duas qualidades políticas, que se supunha estarem 
superpostas no resultado das urnas, não são da mesma natureza 
(ROSANVALLON, 2006, p.11)1 

Ao questionar esta simbiose, o autor afirma que a legitimidade possuiria uma 

natureza de ordem jurídica, sendo adquirida plenamente através dos processos eleitorais, 

enquanto que a confiança seria considerada uma “instituição invisível”, cuja aquisição 

                                                 
1 A tradução dos trechos em língua estrangeira citados nesta tese é de minha responsabilidade. 
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se situaria para além do alcance de procedimentos formais. A compreensão desta 

distinção é fundamental em seu pensamento, no qual avalia que a democracia sofreria, 

desde suas origens, uma “erosão da confiança”, devido aos percalços que lhe são 

característicos e também pelas práticas políticas. Deste modo, para fazer frente à baixa 

confiabilidade, a sociedade formou “contra-poderes”, que organizaram a 

“desconfiança”. Explica que esta desconfiança não seria unívoca, mas bifurcada numa 

vertente classificada de “liberal” e outra de “democrática”.  

A “desconfiança liberal” seria aquela dedicada a prevenir a acumulação de poder 

das autoridades em relação aos cidadãos, criando mecanismos para disciplinar e 

restringir aquele acúmulo. De ordem diversa, a “desconfiança democrática” seria aquela 

impulsionada pela busca em fazer com que os governantes cumpram seus mandatos 

eletivos segundo os princípios que lhes foram outorgados pelo povo, tendo como 

objetivo a obtenção do bem comum.  

O aspecto inovador do pensamento de Rosanvallon residiria no acento dado ao 

binômio confiança-desconfiança. No entanto, as finalidades do que ele classifica como 

“desconfiança liberal” seriam encontradas também em outras propostas interpretativas. 

Por exemplo, Maria da Glória Gohn (2003), ao tratar das diferentes abordagens 

conceituais acerca da “participação sociopolítica”, descreve a “participação liberal” 

como sendo aquela em que se visaria garantir as liberdades individuais contra 

ingerências estatais. Desta modalidade derivariam outras duas: a participação 

“corporativa” e a “comunitária”. A primeira seria formada por identidades e 

concordâncias com determinada ordem social, advindas de ações espontâneas dos 

indivíduos com características antes espirituais do que racionais. A segunda concepção 

buscaria a integração entre as organizações da sociedade civil e aquelas próprias do 

aparelho estatal, numa tendencial fusão entre o privado e o público. 

Rosanvallon detalha suas análises sobre as modalidades de “desconfiança 

democrática”, as quais seriam de três tipos: a) os “modos de colocar à prova um 

julgamento” relacionando-se aos poderes do chamado “cidadão-juiz”, cuja ação seria 

distinta, complementar e até corretiva das intervenções eleitorais (como exemplos, 

citam-se as experiências do tribunal do povo, na Atenas antiga, do impeachment de 

agentes públicos, na Inglaterra, e do recall, nos Estados Unidos da América); b) as 

“formas de obstáculo” diriam respeito às diferentes formas de resistência dos cidadãos 

ao poder constituído como, por exemplo, a rebelião, a oposição, a dissidência, mas 
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também a recusa em participar, a abstenção e a passividade; e c) os “poderes de 

vigilância” seriam aqueles relacionados aos atos de “velar”, “denunciar” e “avaliar”. 

Entre estes últimos estariam, portanto, os conselhos, as agências de controle e auditoria, 

as ONGs, os grupos especializados (como Transparência Internacional e ATTAC). 

Assim, poder-se-ia dizer que os Conselhos do FUNDEF seriam “poderes de vigilância”, 

na visão do autor. 

Também sobre as modalidades de “desconfiança democrática” poderiam ser 

apontadas interpretações que seguiram, anteriormente, caminhos análogos. É o caso de 

Maria da Glória Gohn que discorre sobre três outras formas de conceber a participação, 

o que poderia, em alguma medida, aproximar os dois autores: as participações 

“democrática”, “revolucionária” e “democrática radical”. A primeira seria aquela em 

que o princípio da representatividade, através de eleições, jogaria papel central, mesmo 

no interior da sociedade civil, onde a competição figuraria em papel de destaque. No 

entanto, ao ocupar espaços junto ao Estado, as hierarquias deste teriam que ser 

respeitadas. A versão “revolucionária” organizaria lutas contra as formas de dominação, 

buscando dividir o poder político, tendo nos partidos políticos um agente central na 

formação de quadros para agir em diferentes órbitas de poder. E a “participação 

democrático-radical” se caracterizaria pela pluralidade, contendo múltiplos atores 

sociais, buscando agregar as mais diferentes forças políticas e sociais, “cidadãos” e 

“sujeitos sociais”, sendo que os “movimentos” seriam tão ou mais importantes do que 

os partidos políticos. Gohn ainda acrescenta como categoria, em sua análise, a forma de 

“participação autoritária”, a qual ocorreria nos regimes políticos em que o estímulo à 

ação participativa se orientaria de cima para baixo, visando “a integração e o controle 

social da sociedade e da política” (GOHN, 2003, p.17). Como esta modalidade de 

participação traduziria a busca da “confiança” no poder instituído, que sequer é 

considerado democrático, ela estaria fora dos parâmetros delineados por Rosanvallon.  

No Brasil, as formas de “participação” ou de “desconfiança organizada”, 

traçadas pelos dois autores, poderiam ser encontradas, em especial, a partir do que se 

convencionou considerar como sendo o grande momento do fortalecimento da 

democracia no país, entre as décadas de 1970 e 1980, no âmbito das lutas contra a 

Ditadura. Em contraposição ao regime autoritário e, apesar dele, organizaram-se 

sindicatos independentes, constituiu-se uma oposição político-partidária, nasceram 

Organizações não-governamentais (ONGs) e multiplicaram-se movimentos de 
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mulheres, negros, ambientalistas, índios, homossexuais, trabalhadores sem-terra, entre 

outros (BENEVIDES, 1998; GOHN, 2003).  

Entre as décadas de 1980 e 1990 passam a ganhar relevo outros debates e formas 

políticas de ação, como a organização de plebiscitos, referendos e consultas populares 

(BENEVIDES, 1998), formas inovadoras como os Orçamentos Participativos 

(GOUVEIA, 2002; PONTUAL, 2000) até a configuração dos movimentos relativos ao 

voluntariado e à solidariedade, buscando causas mais amplas, como a paz, a juventude, 

as drogas (GOHN, 2003). 

Um dos destaques neste processo, que importa para os fins deste trabalho, as 

discussões acerca da participação comunitária e popular junto às “estruturas 

colegiadas”, os chamados “conselhos”, tanto pela via de representações, como pela via 

direta. (GOHN, 2003, p.52-56). No percurso desse movimento, na década de 1990, as 

ações seguiram mudando suas concepções e formas de intervenção, o que permitiu 

surgir, entre outras, a “participação cidadã”: 

O conceito da participação cidadã está lastreado na universalização 
dos direitos sociais, na ampliação do conceito de cidadania e em uma 
nova compreensão sobre o papel e o caráter do Estado, remetendo à 
definição das prioridades nas políticas públicas a partir de um debate 
público. A participação passa a ser concebida como intervenção social 
periódica e planejada, ao longo de todo o circuito de formulação e 
implementação de uma política pública, porque toda a ênfase passa a 
ser dada nas políticas públicas. 

A principal característica desse tipo de participação é a tendência à 
institucionalização, entendida como inclusão no arcabouço jurídico 
institucional do Estado, a partir de estruturas de representação 
criadas, compostas por representantes eleitos diretamente pela 
sociedade de onde eles provêm (GOHN, 2003, p.57, grifos nossos). 

Entende-se, para fins desta tese, que o descrito processo de reorientação do papel 

da sociedade junto ao Estado possibilita uma melhor compreensão das origens do 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, no âmbito da 

União, situando-o numa realidade mais ampla. 

Os conselhos, na acepção de formas de “poder de vigilância”, tomada de 

Rosanvallon, ou como modalidade de “participação cidadã”, na visão de Gohn, teriam 

importante papel quanto ao aperfeiçoamento societário. Gohn defendeu a participação 

em  conselhos como uma forma de existência de contraditório, estimulando a 
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convivência de pontos de vista divergentes, o que era entendido como positivo para a 

construção da democracia: 

os conselhos devem ser espaço e mecanismo operativo a favor da 
democracia e do exercício da cidadania em todo e qualquer contexto 
sociopolítico. Eles podem se transformar em aliados potenciais e 
estratégicos na democratização da gestão das políticas sociais 
(GOHN, 2003, p.105) 

 Nas palavras de Rosanvallon, o “poder de vigilância”, assim como as demais 

formas de “desconfiança democrática”, teria surgido, também, para preencher um vácuo 

deixado pela democracia representativa, a qual, através de vínculos episódicos, as 

eleições, não daria uma resposta satisfatória à sociedade. Os processos eleitorais seriam, 

muitas vezes, atos carentes de debates mais profundos, restringindo a ação das pessoas 

na realização de escolhas, não necessariamente refletidas e ponderadas. Assim, as ações 

afetas ao “poder de vigilância” teriam como diferencial, justamente, a abertura de canais 

de diálogo, o uso de argumentos: “A argumentação tem, ao contrário, o efeito de tecer 

um vínculo refletido, de estabelecer uma relação forte, de reconhecer implicitamente a 

existência de uma obrigação; ela obriga um poder a descer de seu pedestal.” 

(ROSANVALLON, 2006, p.310) 

 E a positividade destas intervenções é acentuada e detalhada por Pierre 

Rosanvallon, buscando significações em diferentes atos relativos aos tipos de 

“desconfiança democrática”, por exemplo, ao abordar a vigilância: 

Tal vigilância é, ao mesmo tempo, controle e ação. Controle, antes de 
tudo, ou seja, um olhar exigente dirigido permanentemente sobre os 
atos dos governantes./.../ É preciso igualmente compreender a 
vigilância como uma modalidade de ação. Ela, em si, certamente não 
‘produz’ nada, mas ela não pode, por isso, ser apreendida como uma 
simples atitude passiva. Ela define uma forma particular de 
intervenção política, que não é nem do domínio da tomada de decisão, 
nem do exercício de uma vontade. Ela é, sobretudo, criadora de 
possibilidades ou de limitações, na medida em que estrutura um 
campo geral de ação (ROSANVALLON, 2006, p 39-40, itálico 
original) 

  No entanto, apesar de delinearem estes aspectos positivos, ambos os autores 

vislumbram também problemas e limites da existência e da ação destes mecanismos de 

intervenção. Para Gohn, a recente história democrática e o desconhecimento da 

população acerca das potencialidades dos conselhos levariam à utilização dos mesmos 

através da lógica política tradicional. Os conselhos estariam fazendo parte de processos 

de reorganização do Estado, os quais implicariam a diminuição de custos e a 
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transferência de responsabilidades relativas à resolução de questões da órbita própria ao 

Poder Público. Por outro lado, a autora identifica contradições ao analisar as ações dos 

conselhos e as suas funções, por exemplo, na posição de partícipes na organização de 

políticas e suas funções de fiscalização das mesmas. Aponta, por fim, o potencial 

choque de atribuições com os Poderes Legislativos, visto que os conselhos não podem 

legislar e atuariam em questões específicas, ao contrário daqueles, que interferem em 

âmbito mais geral. 

Já Rosanvallon identifica outros problemas, de ordem estrutural, com 

conseqüências mais profundas do que as constatadas anteriormente. Os “poderes de 

vigilância”, amalgamados às outras duas diferentes conformações da “desconfiança 

democrática”, as “formas de obstáculo” e os “modos de colocar à prova um 

julgamento”, configurariam o que ele denominou “contra-democracia”. Esta não se 

caracterizaria por ser contrária à democracia, mas por opor duas formas distintas da 

mesma. De um lado, a democracia legitimada eleitoralmente e, de outro, a democracia 

da desconfiança.  

Como conseqüência desta contraposição entre os diferentes tipos de democracia, 

as formas de organização da desconfiança teriam um efeito de despolitização, primeiro 

porque provocariam um distanciamento entre a sociedade civil e a esfera política, sendo 

que os ganhos do cidadão vigilante seriam perdas do cidadão eleitor e, segundo, porque 

gerariam o declínio de uma apreensão global da ação política: 

O desenvolvimento de formas de vigilância e obstáculo obedece a 
uma lei de disseminação e difusão que encadeia, em retorno, uma 
apreensão cada vez mais segmentada do campo da política. Há um 
efeito de desconstrução e de opacificação. O que se ganha em controle 
multiplicado é perdido em visibilidade e em legibilidade do conjunto 
(ROSANVALLON, 2006, p.258) 

A pressuposição do autor é de que para realizar ações políticas substantivas seria 

necessário o domínio de uma visão ampla da realidade, com informação e formação 

suficientes para que as posições tomadas fossem conscientes. Sem este olhar global, 

sem conseguir ler adequadamente o mundo, a democracia se despolitizaria. Ou seja, 

Rosanvallon não está, neste caso, tratando a despolitização nos parâmetros tomados 

pelas tradicionais avaliações, por exemplo, de que o individualismo estaria sobrepondo, 

inexoravelmente, o senso de coletividade.  

No ponto em que se parece ter chegado, um beco sem saída, no qual a ausência 

de perspectivas e o sentimento de impotência ganhariam dimensões quase 
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intransponíveis, o autor afirma não possuir soluções mágicas, reformas simples ou 

instituições salvadoras. A saída, para ele, consistiria numa ação reflexiva da sociedade 

sobre si mesma, objetivando a “repolitização da democracia”, sendo que: 

A democracia é, nesse caso, definida por seus trabalhos e não apenas 
pela vida de suas estruturas: como conjunto de conflitos, de 
negociações, de interpretações ligadas à elaboração das regras da vida 
coletiva; como produção de uma linguagem adequada à experiência, 
capaz de a descrever e de se impor a ela (ROSANVALLON, 2006, 
p.312, negrito nosso e itálicos do autor) 

Assim, os “trabalhos da democracia” poderiam ser sintetizados na produção de 

um mundo inteligível, com compreensão ao alcance dos cidadãos, a simbolização do 

poder coletivo, através de linguagens e imagens que reconstruíssem a percepção de um 

mundo comum a todos, e a arbitragem de situações de interesses de diferentes grupos, 

enfrentando as diversidades através da definição de princípios de justiça. 

O panorama aqui delineado não tem a pretensão de esgotar as possibilidades 

interpretativas, mas simplesmente indicar alguns referenciais que servirão de apoio na 

análise dos dados desta pesquisa. Deste modo, para fins deste trabalho, assumem-se os 

conselhos como estruturas de participação e vigilância, inseridos num contexto geral em 

que a democracia representativa não vem possibilitando às populações confiar na 

capacidade do Estado quanto à resolução dos problemas de sua realidade. A ação dos 

conselhos tem potencial tanto para abrir perspectivas positivas quanto para agravar 

ainda mais os problemas que visa a solucionar, inclusive despolitizando a democracia. 

 

Financiamento da educação e gestão democrática 

O Brasil ainda passa por um processo de consolidação da sua jovem democracia. 

A história de avanços e recuos, pontuada por golpes e instabilidades, nos relegou uma 

trajetória pouco fértil para o fortalecimento de instituições e de desenvolvimento de uma 

cultura que configurassem base sólida à organização democrática. Considerado como 

ponto de inflexão, a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF) trouxe consigo 

o reconhecimento de direitos até então intangíveis.    

A Constituição Federal de 1988 previu, entre os fundamentos de nosso “Estado 

Democrático de Direito”, por exemplo, a “cidadania” e o “pluralismo político” (art. 1o). 

Expressando delineamentos do que se concebia como democracia, reza seu artigo 10  

que “é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 
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órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de 

discussão e deliberação.” Do mesmo modo, em seu artigo 37, §3º, tratando da 

administração pública, afirma que “a lei disciplinará as formas de participação do 

usuário e a avaliação periódica, externa e interna, de qualidade dos serviços.” 

No que tange especificamente à educação, a CF/88 dispôs, em seu artigo 206, 

que entre os princípios do ensino figurariam “o pluralismo de idéias e concepções 

pedagógicas” e a “gestão democrática do ensino público”. Com relação a este último, 

Rubens Barbosa de Camargo (1997, p.100) lembra que “nenhuma Constituição Federal 

anterior fez menção a este princípio”, o que, considerando o processo histórico deste 

país, é algo extremamente relevante, visto que o reconhecimento do mesmo já 

demarcaria, ao menos do ponto de visto legal, uma inflexão política. Devido à 

centralidade do debate sobre gestão democrática para a compreensão dos trabalhos 

empreendidos nesta tese, considera-se fundamental explicitar no que esta consiste: 

A gestão democrática pode ser lida por contraste com a gestão 
hierárquica que, sob a forma paternalista ou autoritária, tem sido 
hegemônica na condução da coisa pública. A gestão democrática é 
mais do que a exigência de transparência, de impessoalidade e 
moralidade. Ela expressa tanto a vontade de participação que tem se 
revelado lá onde a sociedade civil conseguiu se organizar 
autonomamente, quanto o empenho por reverter a tradição que 
confunde os espaços públicos com os privados. 

 A gestão democrática é também a presença no processo e no 
produto de políticas de governo. Os cidadãos querem mais do que ser 
executores de políticas, querem ser ouvidos e ter presença nos 
momentos de elaboração (CURY, 2000, p.54-55) 

Deste modo, Cury buscou traduzir o espírito da lei, aquilo que não ficou 

delimitado pelo legilador, mas que as práticas sociais, na realidade brasileira, vieram 

consolidando. Assim, tendo esta compreensão do que seja, como regra geral, a gestão 

democrática, pode-se prosseguir na verificação dos modos pelos quais a legislação 

complementar à CF veio a normatizar os princípios emanados da Lei Maior.  

Assim, no intuito de formatar a nova educação preconizada pelos princípios 

constitucionais foi discutida e aprovada, sob forte mobilização de setores organizados, 

uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394, de 

20/12/1996).2 Localiza-se, então, a regulamentação da referida “gestão democrática do 

ensino público”, já mencionado na CF: 

                                                 
2 Para detalhes ver MINTO, 1996, SAVIANI, 2003, FARENZENA, 2006 e PARO, 2002. 
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os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 
processo pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes (Lei nº 9394/96,  art. 14). 

Assim, a Lei apontou diretrizes bastante amplas, sendo pouco específica quanto 

ao que pretendia erigir, e demonstrou, em si, uma concepção do que seria a gestão 

democrática, ao atribuir aos “sistemas de ensino” a responsabilidade por detalhar sua 

compreensão acerca do assunto. Desta forma, a União e cada um dos Estados e 

Municípios recebiam, a princípio, prerrogativas para discernir, segundo suas 

necessidades e vontades, o que seria a gestão democrática. Como não se previram 

prazos para a definição daquelas normas, seria possível, ainda, fazê-lo quando melhor 

conviesse, sem pressões maiores que aquelas impostas pelas forças sociais de sua 

localidade. 

No referido artigo 14 também figura, subentendida, a histórica cisão de 

concepções entre o ensino público e o privado. Este último recebeu algo parecido com 

um habeas corpus contra a gestão democrática em suas escolas, liberando-se para 

proceder como melhor lhe aprouvesse. 

A melhor compreensão sobre o significado deste excerto da Lei nº 9394/96 pode 

ser obtido ao se analisar, sumariamente, parte de sua tramitação pelo Congresso 

Nacional. Remete-se, por exemplo, ao texto da LDB aprovado na Comissão de 

Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados (CECD), em junho de 1990. 

No quesito gestão democrática, propugnava-se a configuração de um “Sistema Nacional 

de Educação”,  como “expressão institucional do esforço organizado, autônomo e 

permanente do Estado e da sociedade brasileira pela educação” compreendendo “os 

sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 

como outras instituições públicas ou privadas, prestadoras de serviços de natureza 

educacional.”  

O Sistema Nacional de Educação teria uma “instância de consulta e articulação 

com a sociedade”, denominada  "Fórum Nacional de Educação”, um “órgão normativo 

e de coordenação”, o Conselho Nacional de Educação, o qual  substituiria o Conselho 

Federal de Educação, e, por fim, um “órgão executivo”, o Ministério da Educação. 

(Idem, art.10).  
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Saviani afirmou ter sido o Sistema Nacional de Educação “um aspecto crucial, 

podendo mesmo ser considerada a questão central da LDB” (2003, p.204). Aceitando a 

avaliação do autor, propõe-se fazer um parênteses para compreender o que teria 

significado a perda do conceito de “Sistema” na legislação educacional, afinal, o senso 

comum convencionou o uso desta palavra de diversas formas como, por exemplo, ao se 

referir ao conjunto de escolas de determinado Estado ou Município. Nesta lógica, a 

somatória de todos “sistemas” levaria à conformação de um sistema nacional. 

Entretando, Saviani, desde a década de 19703 desenvolveu argumentos visando a 

esclarecer seus pontos de vista, descrevendo a “atividade sistematizadora” como sendo 

“um ato que concretiza um projeto prévio”, ou seja, intencional, e avança afirmando 

que: 

Este caráter intencional não basta, entretanto, para definir a 
sistematização. Esta implica também uma multiplicidade de elementos 
que precisam ser ordenados, unificados (veja-se a origem grega do 
significado da palavra sistema: reunir, ordenar, coligir). Sistematizar 
é, pois, dar, intencionalmente, unidade à multiplicidade. E o resultado 
obtido, eis o que se chama sistema. Este é, então, produzido pelo 
homem a partir de elementos que não são produzidos por ele, mas que 
se-lhe oferecem na sua situação existencial. E como esses elementos, 
ao serem reunidos, não perdem a sua especificidade, o que garante 
unidade é a relação de coerência que se estabelece entre os mesmos. 
Além disso, o fato de serem reunidos num conjunto não implica em 
que os elementos deixem de pertencer à situação objetiva em que o 
próprio homem está envolvido; por isso, o conjunto, como um todo, 
deve manter também uma relação de coerência com a situação 
objetiva referida.” (SAVIANI, 2005, p.77) 

Deste modo, ao buscar a existência de um sistema educacional seria necessário 

verificar a ocorrência de intencionalidade, de uma unidade respeitadora das 

especificidades e de coerência. Ao se detectar que os “sistemas” educacionais distrital, 

estaduais, municipais e da União não possuem uma interação organizacional provida de 

intencionalidade e coerência, protegidos sob o princípio da autonomia constitucional 

conferido aos entes federados, chega-se à conclusão da inexistência de um sistema 

nacional: 

Portanto, embora se denomine a organização educacional brasileira de 

“sistema”, a verdade é que não existe sistema educacional no Brasil. O que existe é 

estrutura. E é preciso que se tome consciência disso, pois é a partir das estruturas que se 

poderá construir o sistema. (SAVIANI, 2005, p.112) 

                                                 
3 Refere-se ao período de produção de sua Tese de Doutorado. 
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E, ao descrever o que caracterizaria uma estrutura, Saviani possibilita a 

visualização de outros aspectos constituintes de um sistema: 

[...] enquanto a ‘estrutura’ implica inintencionalidade (ao nível da 
práxis comum), o ‘sistema’ implica intencionalidade. Não se deve, 
porém, inferir, daí, que ‘sistema’ se identifica com modelo (ou 
‘constructo’) situando-o num plano exclusivamente teórico. ‘Sistema’ 
é uma organização objetiva resultante da atividade sistematizadora 
que se dirige à realização de objetivos comuns” (SAVIANI, 2004, p. 
124) 

 Compreende-se, assim, que a ausência de um Sistema Nacional de Educação não 

indicaria apenas a inexistência de um órgão específico, ou algumas regras isoladas, ou, 

ainda, a execução de atividades pontuais. Apontaria, justamente, a inexistência de 

integração de órgãos, regras, atividades, programas, escolas, profissionais etc., 

direcionados à consecução de um horizonte coletivo, que preservasse e valorizasse a 

diversidade. Como argumento principal para sua retirada da versão final da LDB, 

afirmou-se a sua inconstitucionalidade, visto que numa República Federativa os demais 

entes da Federação deveriam ter resguardada a sua autonomia, que seria ferida pela 

existência do “Sistema”. Saviani avaliou a não inclusão do “Sistema” na LDB como 

uma “contradição lógica”, visto que esta Lei preconiza, em sua origem, a organização 

de diretrizes e bases comuns para todo o país, o que também poderia ser interpretado 

como uma interferência na ação de Estados e Municípios (SAVIANI, 2003, p.206). 

Uma segunda figura excluída do texto da LDB, referente à gestão democrática, 

foi o Fórum Nacional de Educação, o qual representaria uma novidade político-

institucional. O artigo 10 do texto aprovado em junho de 1990 afirmava que o Fórum 

seria “realizado qüinquenalmente, precedendo a elaboração dos Planos Nacionais de 

Educação, de modo a manifestar-se a respeito de suas diretrizes e prioridades”, 

prevendo a possibilidade da realização de “Fóruns Estaduais, Regionais e Municipais” 

que ocorreriam anteriormente aos eventos nacionais. A articulação prevista pelo Fórum 

seria de responsabilidade do Conselho Nacional de Educação, com a colaboração do 

Ministério da Educação e com as Comissões de Educação do Congresso Nacional. 

Saviani (1990) critica o texto aprovado, questionando qual seria o sentido da existência 

legal do Fórum Nacional de Educação se o mesmo não teria caráter deliberativo. Assim, 

ao defender este caráter para o Fórum, propõe a realização de “eleições amplas” para a 

composição do mesmo, entendendo que este poderia ser “um mecanismo importante de 

organização do campo pedagógico e de estímulo à sua mobilização e politização”. 

(SAVIANI, 1990, p.112) 
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  O terceiro item retirado do texto final da LDB foi o Conselho Nacional de 

Educação. Na verdade, ele não foi totalmente excluído, tendo sido mantida a seguinte 

redação, referente às atribuições da União (Lei nº 9394/96, art. 9º): “§1º Na estrutura 

educacional haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de 

supervisão e atividade permanente, criado por lei.” O que foi excluído, na verdade, foi a 

formatação detalhada prevista pelos parlamentares da Comissão de Educação, Cultura e 

Desporto da Câmara dos Deputados (CECD), em junho de 1990. Esta continha dois 

artigos, o 23 e o 24, esmiuçados, respectivamente, por 20 e 17 incisos, prevendo as 

finalidades, a organização e a composição do órgão. Esta transformação em um único 

parágrafo se explica pela instituição do Conselho Nacional de Educação, quando da 

tramitação da LDB, através de Medida Provisória que depois foi transformada na Lei nº 

9131/95. Pode-se dizer que ocorreu um “atropelamento” do processo por parte do Poder 

Executivo, sob alegação de ser atribuição privativa do Presidente da República 

organizar a administração federal (CF, art. 61, §1º, “a”). Saviani reconhece a atribuição 

presidencial exclusiva sobre a gestão da administração no âmbito da União, porém 

questiona a interpretação do CNE como sendo “meramente um órgão administrativo 

federal”. Este seria, na verdade, uma “instância com representação permanente da 

sociedade civil para compartilhar com o governo a formulação, acompanhamento e 

avaliação da política educacional”. Como tal, poderia ter sido mantida a sua inclusão no 

contexto dos debates legislativos atinentes à confecção da LDB (SAVIANI, 2003, 

p.208).  

Na tentativa de compreender melhor as funções dos Conselhos, como o Nacional 

de Educação, considera-se importante esclarecer o entendimento que se tem destes 

órgãos:  

Conselho vem do latim Consilium. Por sua vez, consilium provém do 
verbo consulo/consulere, significando tanto ouvir alguém quanto 
submeter algo a uma deliberação de alguém, após uma ponderação, 

refletida, prudente e de bom senso. Trata-se, pois, de um verbo cujos 
significados postulam a via de mão dupla: ouvir e ser ouvido. (CURY, 
2000, p.47) 

Ao adentrar no campo da legislação brasileira, Cury localiza estes espaços de 

ouvir, ser ouvido, ponderar, refletir, sob configurações múltiplas, com nomes e funções 

variadas, cabendo aos respectivos atos de sua criação determinar as atribuições 

específicas, figurando, conjuntamente ou de modo isolado, características normativas, 
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consultivas e deliberativas. O autor acrescenta, ainda, informações relativas à natureza 

dos Conselhos: 

Faz parte da dialética de um Conselho ser um órgão colegiado, ser um 
corpo colegiado. Membros de igual dignidade, com responsabilidades 
comuns, devem fazer o esforço de, coletivamente (co), fazer uma 
leitura (legium) racional e dialógica dos problemas próprios daquela 
instituição social (CURY, 2000, p.50) 

Com as informações expostas acima, pode-se perceber, adicionalmente, que a 

Lei nº 9424/96 dedicou apenas um, de seus 92 artigos, à gestão democrática, não por 

falta de alternativas. Conclui-se também pela existência de forças que impediram a 

consecução de propostas concretas visando a reconfigurar a estrutura educacional 

brasileira e que intercederam para que o ensino privado ficasse protegido dos efeitos da 

gestão democrática. 

Assim, entende-se que a nova LDB traduziu os preceitos constitucionais de 

modo incipiente no sentido de dar consequência a um modelo administrativo da 

educação brasileira que superasse nosso passado autoritário, esquivando-se de uma ação 

indutora mais altiva em prol da gestão democrática.  

No entanto, a legislação não proibiu a consecução de experiências alternativas, 

ao contrário, seu texto foi bastante liberal nesta questão. Assim, tanto a prática de 

nossas escolas e sistemas de ensino quanto as demandas dos movimentos sociais 

organizados e a elaboração teórica das pesquisas universitárias brasileiras avançaram 

sobre esta temática, o que realçaria o anacronismo da LDB. Deste modo, com relação à 

necessidade de se criar e fortalecer mecanismos democráticos para a elaboração das 

políticas educativas, Theresa Adrião, por exemplo, acrescenta outros argumentos, 

defendendo que:  

ao alijar a comunidade escolar do processo, as reformas 
implementadas carecem de legitimidade junto à base do sistema de 
ensino. Mesmo que, do ponto de vista administrativo, sua supressão 
seja muito difícil de viabilizar, do ponto de vista político, essa 
ausência de legitimidade poderá ser um entrave, ao longo prazo, para 
sua sustentabilidade (ADRIÃO, 2001, p.190). 

A autora, assim, propôs uma visão de longo prazo, no qual o pragmatismo dos 

governantes, ao tomar decisões e implantar ações sem discutir com a sociedade, seria, 

na realidade, improdutivo, apesar de trazer diversos frutos imediatos – especialmente 

político-eleitorais. Também nos permite vislumbrar que, para além das questões 

jurídicas, devem-se considerar os limites e possibilidades da ação política, visto que a 
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legislação não esgota nem as possibilidades de compreensão da realidade e nem as 

formas de agir no mundo. 

Em outras palavras, considera-se que a questão em pauta está visceralmente 

vinculada a aspectos históricos e culturais mais amplos, o que é enfatizado por Camargo 

ao afirmar que “não é de hoje o problema da democracia, especialmente quando 

articulada à questão educacional. Desde as proposições da ‘escola nova’ a referência à 

questão da democracia nos é lembrada (e pouco realizada)” (CAMARGO, 1997, p.352).  

Baseando-se nestas considerações é que se pretende analisar a gestão relativa ao 

financiamento da educação. As mudanças relatadas anteriormente tiveram impactos 

também na regulação das formas de captar, distribuir, usar e gerir os recursos 

financeiros dos sistemas de ensino no país.  

A Constituição Federal de 1988 aborda o tema do financiamento da educação 

em três de seus artigos. Inicialmente, consolida-se o histórico, que remonta a 1934, da 

Lei Maior, ao estipular mínimos percentuais da arrecadação de tributos destinados ao 

setor educacional, o que se convencionou chamar de “vinculação” de recursos para a 

educação. Neste caso, foi estabelecido que, do total de impostos e transferências 

constitucionais, ao menos 18% seriam aplicados pela União, e 25%, pelos demais entes 

da Federação (art.212).  Coerente com parte do que já foi exposto sobre a gestão 

democrática, a CF não deixou desabrigado o ensino privado, prevendo a possibilidade 

de repasses de verbas para suas escolas (art.213). Por fim, havia a previsão da existência 

de um esforço concentrado, nos primeiros dez anos de vigência da CF, para que as 

diferentes esferas de Governo enfrentassem a expansão do ensino obrigatório e o fim do 

analfabetismo (art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT). 

Ao buscar adequar as normas educacionais aos novos tempos que o país vivia e 

aspirava, o Congresso Nacional também inseriu na LDB/96 diversos aspectos que 

regulamentaram o financiamento da educação, num total de dez artigos concernentes ao 

assunto.  

Previram-se as origens dos recursos do setor, entre os quais destacam-se os 

advindos de impostos e transferências constitucionais e do salário-educação (art. 68) e 

os referentes à vinculação de percentuais mínimos, cujo conteúdo do artigo 212 da CF 

foi expandido e detalhado em seus aspectos operacionais. Repare-se, ainda, que se abriu 

a perspectiva de expansão dos percentuais constitucionais, a ser definida no âmbito das 
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legislações dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art.69). Cabe notar que o 

texto votado pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados 

(CECD), em 1990, incluía como fontes de recursos para a educação os provenientes de 

“loterias e quaisquer concursos de prognósticos”, os decorrentes de “royalties pagos a 

Estados e Municípios”, das “doações e legados” e do “salário-creche”, o qual seria 

criado. 

Foram estipulados também os gastos permitidos e proibidos de serem 

executados com os recursos vinculados, em outras palavras, com o que seria 

considerado (ou não) como “manutenção e desenvolvimento do ensino” - MDE (arts. 70 

e 71, respectivamente). Esta delimitação era uma antiga demanda do setor educacional, 

visto que a experiência histórica havia demonstrado que a corrupção, tanto quanto a 

criatividade dos gestores públicos, levava a desvios quase sem fronteiras. Note-se, 

ainda, que a referida versão da Lei aprovada na CECD não admitia, como MDE, os 

gastos com material didático-escolar, com transporte e com trabalhadores inativos e 

pensionistas. Na versão final, os dois primeiros foram considerados MDE e os 

congressistas se omitiram em definir o lugar dos inativos e pensionistas, deixando a 

decisão para os sistemas de ensino. 

Foram equacionadas também as formas de o Poder Público prestar contas da 

utilização das verbas educacionais, assim como foi considerada prioritária a análise 

destas pelos agentes de fiscalização (arts. 72 e 73).  

Ressalta-se aqui a existência de conteúdos que, por sua natureza, guardaram 

estreita relação com a principal proposta governamental, aprovada meses antes pelo 

Congresso, e que tramitou em paralelo à LDB: o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 

Significativo disto foi o fato, por exemplo, de terem sido inseridos artigos atrelando a 

existência de um “padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino 

fundamental” a um “custo mínimo por aluno”, sendo este calculado pela União, 

anualmente (art.74). Ou, ainda, a determinação de que a “ação supletiva e redistributiva 

da União e dos Estados” também visaria construir condições para que um “padrão 

mínimo de qualidade” fosse implantado em todo o território nacional (art. 75). 

Para fins deste trabalho, importa, ainda, sublinhar uma das novidades da LDB 

que incide diretamente na relação entre financiamento da educação e gestão 

democrática. Quando da regulamentação operacional referente aos recursos vinculados, 
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foi inscrito que estas verbas deveriam ser repassadas “imediatamente ao órgão 

responsável pela educação”, estipulando prazos e indicando a responsabilidade civil e 

criminal das autoridades em caso de atraso (art. 69, § 5º e 6º). Este trecho faz 

transparecer, em Lei, uma avaliação acerca do que se verificava pelo Brasil afora: de um 

lado, a gestão dos sistemas educacionais estando a cargo dos órgãos de Educação e, de 

outro, a gestão financeira da educação, sob o comando dos órgãos de Fazenda / 

Finanças. E, mais importante, a preponderância destes sobre aqueles, os quais ficavam 

alheados de informações e procedimentos referentes à aplicação dos recursos 

educacionais. Esta nova figura legal buscava possibilitar, e mesmo induzir, que os 

responsáveis pela educação nos sistemas de ensino possuíssem um domínio mais amplo 

sobre o setor, o que incluiria não somente questões administrativas e pedagógicas, mas 

também financeiras. O que interessa, em especial, é notar a existência de uma cisão 

entre a gestão e o financiamento da educação, no âmbito das administrações públicas, 

cada qual sob um comando, uma ‘cabeça’, uma ‘caneta’ diferente. 

Em síntese, a nova LDB procedeu a profundas alterações no tocante ao 

financiamento da educação brasileira, o que pode ganhar maior relevo se comparado ao 

que sucedeu com a gestão democrática, conforme descrito anteriormente. Mas, à 

semelhança do que ocorreu com o tema da gestão democrática, quando do advento da 

criação do Conselho Nacional de Educação ‘por fora’ da Lei nº 9424/96, a problemática 

do financiamento passou por algo parecido, pois a criação e a regulamentação do 

FUNDEF foram efetuadas em paralelo às discussões da LDB. 

Primeiramente, o Congresso Nacional aprovou, e o Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) sancionou, a Emenda Constitucional Nº 14, em 12 de 

setembro de 1996 (EC Nº 14/96), alterando cinco artigos da CF/88. Essa emenda ficou 

conhecida como aquela que criou ‘o’ Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), porém, para ser mais 

exato, ela criou 27 FUNDEFs, um em cada Estado da Federação e outro no Distrito 

Federal. Estes teriam “natureza contábil”, ou seja, não se constituiriam, por exemplo, 

como um órgão ou estrutura de Governo, à semelhança do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Os FUNDEFs existiriam por 10 anos e teriam como objetivo universalizar o 

acesso ao ensino fundamental e remunerar condignamente o magistério. Para sua 

operacionalização, seriam reunidos em uma conta bancária, em cada Estado e no DF, os 
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recursos relativos a 15% da arrecadação de quatro impostos e transferências 

constitucionais4. Destaca-se aqui que o maior aporte adviria da arrecadação do ICMS. A 

divisão da verba se daria, dentro de cada Estado, entre os Governos Municipais e 

Estaduais, de acordo com o número de alunos matriculados no ensino fundamental das 

respectivas redes.  

Como também ficou inscrito na LDB posteriormente, e já foi citado neste texto, 

a EC Nº 14/96 previu, ainda, a instituição de um valor mínimo a ser aplicado por aluno, 

em cada ano, cabendo à União complementar os Fundos em que este valor não fosse 

atingido. Determinou ainda que, em cinco anos, o valor mínimo seria ajustado, 

progressivamente, de modo a atingir um padrão mínimo de qualidade, estipulado em 

âmbito nacional. 

Do total dos recursos alocados a cada um dos FUNDEFs, ao menos 60% 

deveriam ser utilizados no pagamento dos professores do ensino fundamental em 

efetivo exercício no magistério. Enfim, indica que deveria ser editada legislação 

complementar para definir a organização dos Fundos, os detalhes da distribuição dos 

recursos, as formas de “fiscalização e controle” e os procedimentos para se calcular o 

valor mínimo nacional por aluno. 

Além destes dispositivos atinentes ao FUNDEF, cabe frisar que a EC nº 14/96 

alterou também outras questões educacionais, como o salário-educação, a “erradicação 

do analfabetismo” e as atribuições e os deveres do Estado, em geral, e dos entes 

federados, em específico, no setor. 

Deste modo, foi necessária a edição de uma Lei que regulamentasse a Emenda 

Constitucional, detalhando os procedimentos para a execução do Fundo. A mesma foi 

promulgada em 24 de dezembro de 1996, recebendo o número 9.424, da qual se 

descreverá alguns aspectos principais para fins desta tese5. 

A Lei nº 9424/96 estipulou que os Fundos entrariam em vigor, em todo o 

território nacional, em 1º de janeiro de 1998, podendo ser antecipada a implantação por 

                                                 
4 São estes o FPE, o FPM, o IPI-Exportação e o ICMS, acrescidos das compensações referentes 
às perdas advindas da Lei Kandir, respectivamente, Fundo de Participação dos Estados, Fundo 
de Participação dos Municípios, Imposto sobre a Exportação de Produtos Industrializados, o  
Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de Serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e a Lei Complementar Nº87/96. 
5 A Lei nº 9424/96 ficou conhecida como a « Lei do FUNDEF », sendo mencionada nestes 
termos em algumas ocasiões nesta tese. 
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decisão dos entes federados. Para se distribuir os recursos, em cada Estado e no DF, 

seriam contados os alunos de 1ª a 8ª séries, assim como os dos cursos de educação de 

jovens e adultos. No entanto, estes últimos foram excluídos da contagem devido a um 

veto do Presidente FHC. 

Desde o primeiro ano de vigência dos FUNDEFs, deveriam existir ao menos 

quatro diferenciações de custo por aluno: a) 1ª a 4ª séries; b) 5ª a 8ª séries; c) 

estabelecimentos de ensino especial; e d) escolas rurais (§ 2º do art. 2º). 

Caberia ao Ministério da Educação realizar o censo educacional, com o objetivo 

de fornecer os dados referentes às matrículas de alunos de todo o país, e realizar 

“avaliações periódicas dos resultados da aplicação desta Lei”, visando a corrigir os 

problemas detectados, sendo que a primeira avaliação deveria ocorrer dois anos após a 

promulgação da Lei nº 9424/96 (respectivamente, §4º do art. 2º e art. 12). 

Cada Estado, Município, assim como o Distrito Federal, deveria ter uma conta 

corrente no Banco do Brasil especificamente destinada a receber os recursos do 

FUNDEF (art. 3º). 

Define-se que o valor mínimo anual por aluno, já citado na EC nº14/96, seria 

fixado por ato do Presidente da República e afirma-se que o cálculo deste valor deveria 

obedecer a um procedimento específico: a) apurar qual seria a soma dos recursos a 

serem destinados a todos os Fundos, seguindo-se as definições da Emenda 

Constitucional; b) aferir o total de matrículas de alunos do ensino fundamental do ano 

anterior; c) acrescentar a estas matrículas a previsão de novos alunos; d) dividir o total 

de recursos pelo total de matrículas; e) o valor estipulado pelo Presidente não poderia 

ser menor do que o resultado desta equação. Este valor seria a referência para se definir 

os Estados que receberiam complementações financeiras da União, fazendo jus a estas 

apenas os que não atingissem aquele valor mínimo. A transferência das 

complementações seria realizada mensalmente nas contas específicas do FUNDEF no 

Banco do Brasil e a Lei definiu, ainda, que o valor mínimo anual por aluno seria de 

R$300,00 no primeiro ano de vigência do Fundo6. 

Ainda quanto aos valores mínimos anuais por aluno, foram definidos critérios 

para os seus reajustes de modo a possibilitar a existência de um “padrão de qualidade de 

                                                 
6 As questões atinentes às definições dos valores mínimos anuais por aluno e à complementação 
da União, constam do artigo 6º da Lei nº 9424/96, o qual será importante para o entendimento 
dos trabalhos do Conselho do FUNDEF, em âmbito da União. 
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ensino definido nacionalmente”, sendo estes: I - estabelecimento do número mínimo e 

máximo de alunos em sala de aula; II - capacitação permanente dos profissionais de 

educação; III - jornada de trabalho que incorpore os momentos diferenciados das 

atividades docentes; IV - complexidade de funcionamento; V - localização e 

atendimento da clientela; e VI - busca do aumento do padrão de qualidade do ensino 

(art. 13 da Lei nº 9424/96). 

Entre as propostas de prazos estipulados para seu cumprimento pela Lei nº 

9424/96, está a previsão de que, em até 6 meses após sua vigência, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios deveriam “dispor de novo Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério”, sendo descritos alguns quesitos para sua elaboração (art. 

9º da Lei nº 9424/96). 

Finalmente, apresentam-se três trechos da referida Lei que guardam relação 

direta com o tema desta tese, tratando, respectivamente: 1) da criação de mecanismos de 

fiscalização; 2) da criação dos Conselhos de acompanhamento e controle social do 

FUNDEF; e 3) do acesso às informações para fins de acompanhamento, controle e 

fiscalização7. 

O primeiro estipula que “os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, assim 

como os Tribunais de Contas da União, dos Estados e Municípios, criarão de 

mecanismos adequados à fiscalização do cumprimento pleno do disposto no art. 212 da 

Constituição Federal e desta Lei”. Em outras palavras, o Ministério da Educação, as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e os Tribunais de Contas de todas as 

esferas administrativas deveriam organizar-se para fiscalizar, não só o cumprimento do 

FUNDEF, mas também a aplicação da totalidade dos recursos vinculados à educação. 

O segundo excerto, diretamente relacionado aos trabalhos desta tese, refere-se à 

determinação de que, num prazo de até 180 dias após a entrada em vigor da Lei, 

deveriam ter sido criados Conselhos para fazerem o “acompanhamento e o controle 

social sobre a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo”8 e para 

supervisionarem o “censo escolar anual”. Estes existiriam em todos os Municípios, 

Estados, Distrito Federal e na União, sendo estipuladas suas composições mínimas, 

                                                 
7 Respectivamente, artigos 11, 4º e 5º da Lei nº 9424/96. 
8 Grifos nossos. 
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informado que estes não teriam estrutura administrativa própria e que seus membros não 

seriam remunerados9. 

O terceiro aspecto a ser ressaltado tange ao acesso às informações do FUNDEF, 

determinando que 

Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, mensais e 
atualizados, relativos aos recursos repassados, ou recebidos, à conta 
do Fundo a que se refere o art. 1º, ficarão, permanentemente, à 
disposição dos conselhos responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização, no âmbito do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, e dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle 
interno e externo (art. 5º da Lei nº 9424/96, grifos nossos). 

Aqui reside um ponto considerado crucial neste trabalho, partindo-se do 

pressuposto de que os termos utilizados num documento legal não sejam aleatórios, 

buscando expressar, o mais fielmente possível, a intenção do legislador. Neste trecho, 

somente os conselhos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são 

responsabilizados pelo “acompanhamento e fiscalização”, estando excluído o 

Conselho em âmbito da União. Mas este mesmo artigo não exclui os órgãos de controle 

interno e externo, na esfera federal, do acesso às informações atinentes ao FUNDEF. 

Consideram-se, no geral, como órgãos de controle interno, estruturas equivalentes à 

Controladoria Geral da União (CGU) e, como órgãos de controle externo, os Tribunais 

de Contas (TCs).  

As decorrências dos três trechos para esta tese são importantes, pois apontam 

fontes de dados acerca das funções do Conselho do FUNDEF, em âmbito da União. 

Este é citado, de forma explícita, somente no artigo 4º da “Lei do FUNDEF”, onde lhe 

atribuem funções de acompanhamento e controle social. Sua exclusão do artigo 5º 

poderia significar que este Conselho não possuiria atribuições de fiscalização, seja 

porque não haveria o que ser fiscalizado neste âmbito, seja porque o legislador assim o 

desejou. Restaria saber se as funções de fiscalização do colegiado, em âmbito da União, 

seriam restituídas por força do artigo 11 da Lei nº 9424/96, atribuídas por decisão do 

Ministério da Educação. Importa frisar, neste momento, que a referida Lei abordou três 

conceitos tangentes aos trabalhos dos Conselhos do FUNDEF: acompanhamento, 

controle social e fiscalização. No entanto, pela leitura da legislação citada, não foi 

                                                 
9 Todas as informações referentes aos Conselhos do FUNDEF constam do art.4º da Lei nº 
9424/96, o qual será citado em diversos momentos desta tese. 
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possível verificar as potenciais diferenças entre estes conceitos, ou, por exemplo, se um 

deles abrangeria / abarcaria os demais. 

 Todo este novo aparato legal aqui discutido – desde a Constituição Federal, 

passando pela LDB, até chegar à legislação do FUNDEF – proporcionou não somente 

profundas alterações na organização e no funcionamento dos sistemas de ensino, como 

também impulsionou os debates acerca da gestão e do financiamento da educação, tanto 

entre os administradores Estaduais e Municipais, como entre os trabalhadores da 

educação, e, sobretudo, nos meios acadêmicos. 

José Carlos de Araújo Melchior, já em 1991, contando com a futura entrada em 

vigor do texto da LDB aprovado na CECD da Câmara dos Deputados, afirmou haver 

“um arsenal de dispositivos que permitem, agora, controlar os recursos financeiros que 

vão ser gastos ou foram gastos em educação” (MELCHIOR, 1991, p.287). É verdade 

que nem tudo o que constava daquele texto permaneceu na versão final, mas ainda 

assim pode-se dizer que muitas daquelas ‘armas’ foram preservadas. Buscando ressaltar 

o quanto o conteúdo daquela versão da LDB avançava em relação ao que existia, o 

pesquisador em financiamento da educação, empolgado com as novidades legais, 

defendia que “...qualquer cidadão, através de ação popular, pode constranger o poder 

público a cumprir a Lei. A nação está à espera desses abnegados que atuem, 

isoladamente ou em grupos organizados, para fazer valer a lei, para que a educação não 

seja um privilégio de poucos...” (MELCHIOR, 1991, p.287) 

Romualdo Portela de Oliveira (1999) e Rosana Gemaque (2004), no entanto, 

elaboram ponderações que, de diferentes modos, chamam à razão espíritos 

demasiadamente otimistas. O primeiro lembra que a legislação muitas vezes não é 

cumprida e a segunda vai além, afirmando que “a transparência na gestão dos recursos 

públicos não se dá via decretos, pois, mesmo contando com eles, existem muitas formas 

de transgredi-los e com amparo legal” (GEMAQUE, 2004, p. 235-236).  

De todo modo, a produção de conhecimento acerca do financiamento da 

educação brasileira vem sendo sensivelmente ampliada, em especial após a 

promulgação da CF de 1988. Este crescimento do número de pesquisas foi devido, em 

grande parte, à discussão e aprovação da Emenda Constitucional Nº 14/96 e da Lei nº 

9424/96 que, entre outras questões, criaram e disciplinaram o FUNDEF. Oliveira (1999) 

já chamava a atenção para esta ampliação dos estudos e alertava que isto não teria 

gerado maior controle sobre os recursos educacionais Diante disso, o próprio autor 
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indicava a necessidade da realização de estudos específicos acerca dos mecanismos de 

controle social, o que explicaria, ao menos em parte, a pouca contribuição das pesquisas 

para o aperfeiçoamento da gestão democrática das verbas da educação. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa aqui apresentada foram localizadas 

algumas áreas / temáticas abordadas pelos trabalhos atinentes aos recursos financeiros 

para a educação pública, que podem ser organizados em três grupos: os textos gerais 

sobre financiamento da educação; os textos específicos sobre o FUNDEF; e os textos 

sobre as perspectivas futuras para o FUNDEF, em especial sua substituição por um 

Fundo para a Educação Básica (FUNDEB). 

No primeiro grupo foram encontradas diversas pesquisas que buscaram mapear 

quais eram os mecanismos nacionais de captação, distribuição e aplicação dos recursos 

públicos no país, entre os quais figuram Almeida (2003), Gomes e Verhine (1996), 

Melchior (1991), Pinto (1998) e Pinto et al. (2003). Ainda em âmbito nacional, outros 

trabalhos enfocaram temas específicos: a relação entre o público, o estatal e o privado, 

como os estudos de Adrião e Peroni (2004) e Davies (1999a); os recursos destinados à 

educação infantil, como são os casos de Guimarães e Pinto (2001) e Coelho e Barreto 

(2004); o Plano Nacional de Educação (SENA, 2003); a Reforma Tributária (CASTRO, 

2004); as ações dos Tribunais de Contas (DAVIES, 2001); os trabalhos do Supremo 

Tribunal Federal (MACHADO, 2004) e os mecanismos de controle social (OLIVEIRA, 

1999). 

Localizaram-se também estudos sobre as ações do Governo Federal ou sobre 

políticas diretamente administradas por órgãos vinculados ao Ministério da Educação, 

como os de Carnelli (2000), Castro (1996), Fonseca, Oliveira e Toschi (2004), Moreira 

(1999) e Parente (2001). 

Há pesquisas cujos objetos foram políticas e ações de abrangência estadual, 

como em Maria Dilnéia Fernandes (2001), Fracalanza (1995), Gonçalves (1996), e Luce 

e Farenzena (1998); em âmbito municipal, como em Gouveia (2002), Peroni (2003), 

Pinto (1989), Santos (2004) e Donaldo Souza (2004); e em nível escolar, como em 

Cardoso (1999) e Hizim (2003). Há ainda dois trabalhos que abordam o financiamento 

nos âmbitos das três esferas de Governo (DAVIES, 2004 e FRANÇA, 2005). 

No segundo grupo estão apenas os estudos que, ao tratar do financiamento da 

educação, enfocaram o FUNDEF, o que evidencia a atenção dada ao tema, expressando 
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a importância desta política no período. Do ponto de vista nacional encontram-se 

estudos tratando da tramitação da legislação que lhe deu origem, dos debates 

conceituais sobre sua pertinência, das discussões sobre sua operacionalização, dos seus 

efeitos práticos e dos posicionamentos de organismos e entidades sobre o FUNDEF 

(CASTRO, 1999; DAVIES, 1999b; DOURADO, 1999; FARENZENA, 2006; 

FERNANDES, F. 2001; GOMES, 2000; KOSLINSKI, 2000; MEC, 1999a; 

MELCHIOR, 1997; MENEZES, 2005; MONLEVADE, 1997; MONLEVADE e 

FERREIRA, 1997; NEGRI, 1997; OLIVEIRA, 2003; OLIVEIRA, 2000; PINTO, 2000; 

RAMOS, 2003; SILVA, DI PIERRO e GIL, 1999; SILVA, F. 2003; SOUZA, Z. 2004, 

UNDIME, 1999). 

O FUNDEF também foi analisado segundo seus impactos estaduais em Callegari 

(2002), Farenzena e Peroni (2002), Gemaque (2004), Guimarães (1998), Mandel 

(1999), Souza Júnior (2003), Oliveira (2001) e Verhine (2000), e em âmbito municipal 

por Bassi e Gil (1999), Bassi (2001), Medeiros (2002), Oliveira e Bornhoudt (2001), 

Barbosa (2005) e Gouveia, Souza e Soares (2005). 

Por fim, no terceiro grupo, concentram-se os trabalhos que avaliam propostas de 

novas políticas de financiamento, em especial a substituição do FUNDEF por um outro 

Fundo abrangendo a educação básica (FUNDEB). Aí encontram-se Abreu (2004), 

Arelaro (2004), Arelaro e Gil (2005), Sena (2004), Mec (2004a e 2004b), Consed 

(2004) e Undime (2004), Araújo (2007), Borges (2007), Lima, Almeida e Didonet 

(2005). Estes trabalhos apontam alterações para os atuais mecanismos de captação, 

distribuição e gestão dos recursos públicos educacionais, partindo de avaliações sobre o 

funcionamento do FUNDEF, o que, em alguns aspectos, apontam para o objeto desta 

tese de doutorado. 

Os três agrupamentos de pesquisas citados forneceram diversos elementos 

teóricos e empíricos para a análise do objeto aqui investigado. Estes trabalhos 

agregaram referenciais para a compreensão dos mecanismos estatais de financiamento 

do ensino público, criaram modelos conceituais e práticos para a coleta e utilização de 

dados acerca das verbas públicas alocadas para a educação e trouxeram informações 

sobre o funcionamento de órgãos e mecanismos de acompanhamento, controle social e 

fiscalização, em especial no que concerne ao FUNDEF. No entanto, verificou-se a 

ausência de pesquisas que enfocassem a ação do Conselho do FUNDEF, no âmbito da 

União. 
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Em resumo, o Estado brasileiro não tem obtido êxito em sanar ou mesmo 

minorar expressivamente os graves problemas sociais detectados e vividos pela 

população. Deste modo, movimentos concomitantes tomam forma, tendo de um lado a 

sociedade se organizando e reivindicando os seus direitos, bem como a democratização 

do país e, de outro, o Estado se reestruturando, à força da pressão popular e do mercado 

capitalista. A democracia representativa vem sendo posta em xeque, pois os governantes 

têm perdido a confiança de seus eleitores, os quais passaram, em alguns casos, a 

participar da constituição de diferentes alternativas com o intuito de reforçar o seu poder 

de vigilância sobre as ações dos mandatários. Foi diante deste quadro que surgiram 

variados Conselhos, como espaços de interlocução entre o Estado e sociedade civil, 

como locais de ouvir e ser ouvido, como lócus de análise refletida, como possibilidades 

de intervenção sobre as políticas públicas. 

Porém, ao se responsabilizarem, ao menos em parte, pela condução da coisa 

pública, estes órgãos acabem por gerar conseqüências contraditórias entre si: devolvem 

poder à população e retiram poder dos governantes, o que também significa a subtração 

de poder dos eleitores; ajudam a resolver problemas da sociedade e integram o processo 

de reestruturação do Estado, assumindo parte das atribuições deste e dando respaldo, 

ainda que inconscientemente, ao processo que continua gerando os mesmos problemas; 

constituem mecanismos de acompanhamento, controle social e fiscalização da ação 

estatal, mas são também co-autores das políticas e, portanto, invertendo seus papéis 

originais, se tornam passíveis de serem acompanhados, controlados e fiscalizados, o que 

enfraquece sua intervenção frente ao Estado; atuam sobre questões e temas específicos, 

com ganhos nítidos quanto às intervenções setoriais, conhecendo melhor sobre 

múltiplos assuntos pontuais, porém perdem, cada vez mais, uma visão global dos 

problemas. Esta última contradição mereceria melhor detalhamento,  tendo em vista as 

suas decorrências. As ações e visões parciais teriam o poder de dificultar, senão 

inviabilizar, a busca de soluções para a integralidade das questões, levando à tomada de 

decisões sem a consciência e a análise de sua totalidade. Assim, como a democracia 

pressupõe a tomada de decisões conscientes, o que só seria possível baseando-se na 

avaliação da realidade em sua completude, com informações suficientes e formação que 

possibilite a interpretação destas, os Conselhos poderiam estar contribuindo para a 

despolitização da mesma democracia que visam a fortalecer. 
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Em suma, os Conselhos, seriam, a um só tempo, causa e conseqüência nesta 

lógica de mudanças do Estado, constituindo estruturas ambíguas, com potencial tanto 

para abrir perspectivas positivas e resolver diversas questões quanto para agravar ainda 

mais os problemas que visam a solucionar. 

 

Quanto à realidade da educação brasileira, constata-se a emergência de novos 

marcos legais que consagraram direitos até então negados, não só na prática, como 

também na letra da Lei. Tanto a Constituição Federal, quanto a LDB avançaram ao 

proclamar a gestão democrática como um dos princípios da educação pública e ao 

delimitar fronteiras, até então convulsionadas, no que tange ao financiamento 

educacional. A EC Nº14/96 e a Lei nº 9424/96 geraram uma reviravolta nos sistemas de 

ensino, que tiveram que proceder a diversas adequações normativas e organizacionais 

para dar resposta à ‘mini’ reforma tributária implementada. E todo este novo arcabouço 

gerou também dois outros fatos primordiais: 1) induziu-se a redefinição de atribuições 

dos entes federados frente à educação, o que incluiu a municipalização do ensino 

fundamental, e forçou-se o redimensionamento da inter-relação e da gestão dos sistemas 

de ensino; 2) proporcionaram-se condições para que o setor educacional, historicamente 

alienado das discussões e decisões sobre os recursos financeiros, passasse a influenciar 

e agir num campo até então monopolizado por economistas e outros ‘técnicos’.  

No entanto, a situação não é tão harmônica como esta primeira aproximação faz 

crer, tendo ocorrido, no processo, fortes disputas e divergências quanto aos rumos a 

serem seguidos. Tendo como protagonista principal o FUNDEF, a política brasileira 

encenou um ‘matrimônio’ entre a gestão democrática (ou nem tanto) dos sistemas 

ensino e o financiamento da educação pública. Porém, vários setores resistiram, 

barrando, na Lei, alguns ‘padrinhos’, como o Sistema Nacional de Educação; impedindo 

‘convidados’ de entrar, como a Educação de Jovens e Adultos; não definindo qual ‘anel’ 

usar, ao se omitir quanto ao regime de colaboração; sustentando ‘penetras’, como o 

ensino privado; empurrando as ‘damas de honra’, ao deixar sem Fundo a educação 

infantil e o ensino médio; armando intrigas entre os ‘pais’, como na criação do ‘aluno-

dinheiro’ a ser disputado por Estados e Municípios... Mas, apesar de todos estes e outros 

tantos contratempos, foi assegurada uma proposta de local para a ‘lua-de-mel’ entre o 

financiamento da educação e a gestão democrática: os Conselhos do FUNDEF. Ou seja, 
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estes colegiados se situariam na confluência entre as duas referidas órbitas de 

intervenção. 

Enfim, faz-se aqui uma paródia da riqueza de situações e possibilidades 

verificadas entre as promessas de grandes novidades, os aprimoramentos institucionais e 

as possíveis deformidades advindas das disputas reais da política, gerando uma 

atmosfera de várias definições e outras tantas indefinições. Considera-se, neste sentido, 

primorosa a avaliação de Nalú Farenzena, ao analisar o contexto de alterações legais 

relativas ao FUNDEF: “Cria-se um ‘sistema nacional de financiamento do ensino 

fundamental público’ e ficam dependentes deste e ‘congeladas’, ao que parece, por um 

decênio, as definições quanto ao regime de colaboração no financiamento das demais 

etapas da educação básica” (FARENZENA, 2006, p.324). Ao definir o novo formato do 

financiamento educacional brasileiro como um “sistema”, a autora utiliza a mesma 

acepção de Dermeval Saviani e aponta para o descompasso entre as estruturas montadas 

para um segmento do ensino e a falta de proposições para os outros níveis e 

modalidades. Em suma, remete a um debate diretamente relacionado à ausência de um 

Sistema Nacional de Educação, que abrangeria e organizaria os diversos entes 

federados, e os vários níveis, etapas e modalidades de ensino no país. Neste ponto, vale 

retomar as palavras de Saviani: 

Já que no Brasil não existe sistema educacional, este se apresenta 
então, como uma tarefa para os educadores atuais. Como realizar essa 
tarefa? O ponto de partida para o sistema são as estruturas. Uma vez 
que o homem mergulha nas estruturas, impõe-se o critério da 
coerência externa. É preciso tomar consciência das necessidades 
situacionais, aprofundar o conhecimento da situação de modo a se 
poder intervir nela, transformando-a no sentido da promoção do 
homem. E como não pode haver sistema sem atividade 
sistematizadora, por aí é que se deve começar. Impõe-se, pois, atuar de 
modo sistematizado nas estruturas, tanto ao nível microeducacional, 
quanto da macroeducação. Essa atividade sistematizada exige 
capacidade de reflexão e fundamentação teórica (SAVIANI, 2005, 
p.118-119) 

Entre os objetivos desta tese não se pretendeu verificar se a inexistência de um 

Sistema Nacional de Educação poderia ser ratificada e atualizada através da análise do 

período entre 1998 e 2006. Também não se considera que o olhar sobre órgãos ligados 

ao Ministério da Educação, sem levar em conta os sistemas de ensino dos Estados e 

Municípios, seja suficiente para este tipo de análise. Entretanto, assume-se a 

possibilidade de tomar a análise sistemática das estruturas como “ponto de partida” para 

que se venha a desenhar um Sistema Nacional de Educação. Desta forma, com base na 
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compreensão expressa acerca do papel dos Conselhos na realidade do país, o trabalho 

que ora se apresenta pretende ser uma contribuição à análise das estruturas educacionais 

brasileiras, com um olhar mais detido no Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEF, no âmbito da União. 

 

 

Notas metodológicas 

Pretende-se, nesta parte, explicitar alguns procedimentos que foram, a um só 

tempo, metodologia e objeto, como é o caso das formas de acesso às informações. 

Buscou-se verificar, inicialmente, o que estava disponível ao público através da 

rede informacional, ou seja, na internet. Em julho de 2004, foram acessadas as páginas 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, as quais, de maneiras diversas 

informavam sobre a existência de documentos, mas não disponibilizavam seu conteúdo, 

sendo necessário ir até os respectivos órgãos responsáveis pelos arquivos para obtê-los. 

Assim foram coletados os dados de tramitação legislativa do FUNDEF10.  

Quanto às informações específicas do Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério, no âmbito da União, também se procurou, num primeiro 

momento, verificar quais dados estavam acessíveis pelos meios eletrônicos. Não foi 

localizado um site próprio do colegiado, no entanto, o endereço do Ministério da 

Educação dispunha de um link para o “FUNDEF” e este indicava uma ligação para os 

“Conselhos do FUNDEF”. Encontrou-se, assim, uma listagem com informações sobre 

os membros do referido Conselho, constando o nome e o cargo de cada um dos 

conselheiros, indicando ser este titular ou suplente de seu “segmento”, endereço postal 

completo e endereço eletrônico. Nada, além disto, estava disponível pela internet. Ou 

seja, não se conseguia saber o que fazia o Conselho, quando eram suas reuniões, quais 

eram suas pautas, quando começavam ou terminavam os mandatos, quais teriam sido as 

deliberações, quem foram os conselheiros anteriores etc. Também não eram 

disponibilizadas as atas ou qualquer outro documento produzido ou utilizado pelo 

colegiado. 

                                                 
10 As formas de obtenção dos dados da Equipe do FUNDEF e do Conselho Nacional de 
Educação serão explicitadas no terceiro capítulo desta tese. 
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Deste modo, os dados e documentos aqui utilizados acerca deste Conselho foram 

obtidos tanto por captação direta como por solicitações à distância, por meio de 

telefonemas ou mensagens eletrônicas, via internet.  Os dois principais tipos de 

documento obtidos no início deste trabalho, as atas das reuniões do Conselho e a 

“versão preliminar do Regimento Interno” do mesmo colegiado, não eram de domínio 

público e houve, inicialmente, a recusa em disponibilizá-los. Estes somente foram 

liberados, em 12/04/2005, por determinação expressa do Secretário de Educação Básica 

do MEC, Francisco das Chagas Fernandes. Por orientação do mesmo Secretário, foi 

necessário assinar uma declaração do recebimento de cópias do material, determinando 

que estes seriam “utilizados exclusivamente em pesquisas e estudos acadêmicos”. A 

justificativa dada para tal exigência era referente ao receio de que os dados viessem a 

ser utilizados de modo a deturpar seu conteúdo, em especial, pela imprensa. As atas 

entregues, na ocasião, referiam-se às 18 reuniões que haviam sido realizadas até então.  

Posteriormente, foram disponibilizadas outras três atas, por correio, sem necessidade de 

assinar nenhum documento ou outro tipo de compromisso quanto à sua utilização. A 

última ata obtida foi enviada por correio eletrônico (e-mail). Foram solicitados também, 

sobre o Conselho, documentos citados nas atas, sendo alguns fornecidos e outros 

fornecidos parcialmente. Ressalta-se que, à exceção dos problemas iniciais já 

mencionados, os documentos pedidos e fornecidos posteriormente foram enviados 

rapidamente, via correio, pelos funcionários do MEC. 

Vale enfatizar, contudo, que o acesso à totalidade dos documentos oficiais, os 

quais deveriam ser de domínio público, ainda continua restrito, seja pela necessidade de 

estar em Brasília para obtê-los, seja porque as instituições do Estado ainda não possuem 

procedimentos que permitam a qualquer cidadão, e não apenas a um pesquisador, lê-los 

e utilizá-los. 

Na continuidade, e complementarmente à coleta de dados documentais, foram 

realizadas conversas e entrevistas com conselheiros, ex-conselheiros, funcionários e ex-

funcionários do Ministério da Educação, o que aportou novos dados acerca dos relatos 

advindos das atas. Estas não foram tomadas como dados primários do trabalho, sendo 

utilizadas para a compreensão geral acerca da constituição do colegiado assim como da 

sua dinâmica interna, sendo citadas ocasionalmente. As pessoas contatadas foram Barjas 

Negri, Carlos Roberto Jamil Cury, Francisco das Chagas Fernandes, Iedyr Gelape 

Bambirra, João Monlevade, Jorge Abrahão de Castro, Marta Vanelli e Vander Oliveira 
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Borges, às quais agradeço, uma vez mais, e isento com relação às análises sobre às quais 

não forem expressamente indicadas as fontes. 

 

Apresentação dos capítulos 

Esta Tese de Doutorado tem por objetivo analisar os trabalhos efetuados pelo 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, no âmbito da 

União, organizando-se da seguintes forma: 

O capítulo inicial apresenta o processo normativo relativo à gênese e 

conseguinte regulamentação do Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, assim 

como alguns aspectos gerais de sua organização e funcionamento. Entre estes, figuram a 

relação dos representantes das entidades, a periodicidade das reuniões, as presenças dos 

conselheiros a estas, as definições acerca da Presidência e da Secretaria Geral do 

colegiado. 

No segundo capítulo foram examinadas as atribuições, ações e omissões do 

Conselho do FUNDEF, em âmbito da União. As atribuições foram buscadas tanto 

através da análise dos documentos legais que lhe deram origem e o regulamentaram, 

quanto por intermédio das atividades desenvolvidas pelo órgão, considerando-se suas 

ações e omissões. A apresentação e o debate das ações do colegiado são desenvolvidos, 

num primeiro momento, quanto aos temas relacionados às atribuições diretas da União 

no que se refere ao FUNDEF, como a definição dos valores anuais mínimos por aluno, 

as complementações aos Estados, o censo escolar e as ações judiciais contra o 

FUNDEF. Num segundo momento, são analisadas as ações do Conselho do FUNDEF 

relacionadas a outros temas que extrapolariam os limites de intervenção exclusiva da 

União ou que fugiriam do âmbito do Fundo em vigência, como os processos de 

formação de conselheiros do FUNDEF dos entes federados subnacionais, a elaboração e 

implementação dos Planos de Carreira  e Remuneração do Magistério, ou ainda, o 

FUNDEB. 

O terceiro capítulo tem por intuito compreender as funções e intervenções do 

Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, através do exame dos trabalhos realizados 

por alguns dos demais atores institucionais com atribuições complementares ou 

concorrentes às daquele. Para isso, foram investigadas as ações de duas estruturas do 
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organograma do Ministério da Educação que atuaram em diversas questões relativas ao 

FUNDEF: a chamada “Equipe do FUNDEF” e a Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação. A análise destes dois órgãos foi de natureza e 

proporção diversas daquela empreendida em relação ao Conselho do FUNDEF, sendo 

menos abrangente. Quanto à “Equipe do FUNDEF”, a qual teve três denominações 

oficiais até se fixar em Departamento de Desenvolvimento de Políticas de 

Financiamento da Educação Básica, em 2004, apresentam-se os dados referentes às 

denúncias de desvios e irregularidades supostamente praticados acerca do FUNDEF, em 

todo o Brasil. Quanto à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação, analisam-se os Pareceres emitidos pelo órgão, os quais se referiram 

expressamente ao FUNDEF, tendo impactos diretos ou indiretos sobre esta política. 

Por fim, tecem-se algumas considerações finais acerca das análises realizadas, 

buscando sistematizar as atividades empreendidas nesta tese e demonstrar qual a 

compreensão que se teve acerca das atribuições, da organização, do funcionamento e 

dos trabalhos realizados pelo Conselho do FUNDEF, discorrendo sobre suas 

intervenções na confluência entre o financiamento da educação e a gestão democrática. 
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CAPÍTULO 1 

CONSELHO DO FUNDEF: GÊNESE, ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO 

 

 

A opção por focalizar neste trabalho a análise do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e do FUNDEF no âmbito da União, chamado 

aqui de Confundef11, advém de dois motivos. O primeiro é o da suposta originalidade, 

pois, como foi demonstrado anteriormente, até o momento, encontram-se disponíveis 

diversos estudos abrangendo os Conselhos Estaduais e Municipais do FUNDEF, mas 

desconhece-se a existência de análises acerca do colegiado em âmbito federal. O 

segundo motivo é o de averiguar se a hipótese de que o Confundef, por ser aquele em 

que a criadora da política (a União) intervém diretamente, possui características que 

permitam compreender, com mais precisão, o papel destes órgãos colegiados para a 

conformação e efetividade do referido Fundo. Em outras palavras, tem este Conselho 

peculiaridades que iluminem a proposta de acompanhamento e controle social criada 

com o FUNDEF? E neste sentido, cumpriu papel exemplar ou de indutor, em relação ao 

delineamento do trabalho de seus congêneres estaduais e municipais? 

Esta última questão torna-se relevante, em especial, se se considerar que as 

condições materiais e de (in)formação de seus componentes seriam, em tese, ideais. Ou 

seja, ao reunir em um Conselho representantes de entidades nacionais, escolhidos 

livremente entre seus pares, e, pela parte do Governo Federal, representantes que 

pensam e executam as políticas mais abrangentes do país, haveria chance de que tanto a 

representatividade quanto as formações política e técnica dos conselheiros, no mínimo, 

permitissem afirmar que eles dominam plenamente o entendimento do que seja o 

FUNDEF, o que é passível de fortes questionamento no caso dos Conselhos Estaduais e, 

principalmente, dos Municipais. Note-se também que nos Conselhos em funcionamento 

nos outros entes federados é reincidente a acusação de os conselheiros serem escolhidos 

unilateralmente pelo Poder Executivo. 
                                                 
11 Nicholas Davies utilizou esta expressão para denominar a política do FUNDEF, a qual 
confundiria a população, entre outras questões por não aportar novos recursos, apesar da 
propaganda fazer crer o contrário. A opção por usar esta nomenclatura visa facilitar a fluência 
do texto, visto que o nome do Conselho será usado com grande freqüência. Adverte-se, também, 
que esta abreviatura não foi utilizada para denominar o referido conselho fora do âmbito deste 
trabalho.  
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Cabe dizer que estes conselheiros, com fortes organizações associativas lhes 

respaldando e detentores de formação adequada, poderiam tornar-se menos suscetíveis 

de serem “enganados” e saberiam como e a quem recorrer em caso de encontrarem 

problemas para exercer plenamente suas funções. Até mesmo em questões operacionais, 

como infra-estrutura de transporte, alimentação e hospedagem, há que se considerar que 

estas seriam mais facilmente viabilizadas pelas entidades nacionais, de modo distinto do 

que potencialmente poderia ocorrer nos Municípios e nos Estados. 

Não se almeja aqui o relato do que se passou no Confundef, por seu valor em si, 

como mais uma história a ser contada, mas na perspectiva de buscar novos enfoques que 

iluminem a análise sobre a atuação dos Conselhos. A pretensão inicial é de realizar um 

“raio x”, apresentando sua organização e funcionamento, mapeando suas principais 

ações, buscando nexos e incongruências, permanências e descontinuidades, lógicas e 

contradições para uma compreensão ampliada dos motivos pelos quais estes 

mecanismos de controle e participação funcionam, ou não... Tem-se consciência de que 

muitas das minúcias aqui descritas podem vir a embaçar a visão global do objeto, mas 

optou-se por enfrentar o problema, buscando permitir o acesso a questões que, por 

vezes, podem ser classificadas como meros detalhes, mas que guardam pontos de vista 

inusitados que, acredita-se, vêm apoiar o aprofundamento do conhecimento sobre novas 

formas de ação democrática. Assim, o caráter descritivo predomina neste capítulo, 

fornecendo informações tidas como essenciais para a compreensão dos debates 

empreendidos nos capítulos posteriores.  

Assim, este capítulo foi subdividido em três partes, sendo que a primeira descreve 

o processo de gênese do Conselho do FUNDEF, a segunda aborda a organização e o 

funcionamento do mesmo e, concluindo, a terceira parte tece considerações acerca dos 

dados apresentados nas duas anteriores. 

 

 

A gênese do Conselho do FUNDEF 

O FUNDEF foi criado por meio de alterações na Constituição Federal de 1988, 

através da Emenda Nº 14 (EC Nº 14/96), promulgada em 12 de setembro de 1996. A 

existência do Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, está prevista na Lei nº 

9424/96, promulgada na véspera do natal do mesmo ano (24/12/1996) para 
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regulamentar a referida EC Nº 14/96). Ou seja, pouco mais de três meses separam a 

criação e a regulamentação do FUNDEF, sendo que a EC apresenta apenas aspectos 

gerais, enquanto a Lei detalha os mecanismos de funcionamento da política.  

Ressalte-se aqui a celeridade no trâmite de aprovação desta Lei. Isto porque não é 

comum uma legislação ser aprovada pelo Congresso Nacional em prazos como estes, 

considerados nos meios políticos como exíguos para tal empreitada. Observe-se que o 

Projeto de Lei nº 2380/96, que viria a tornar-se a Lei nº 9424/96, foi assinado pela Casa 

Civil da Presidência da República cinco dias após a promulgação da EC Nº 14/96, em 

19 de setembro de 1996, porém a entrada formal na Câmara dos Deputados ocorre 

apenas no dia 24 daquele mês12. Em pouco mais de dois meses ela foi discutida por três 

Comissões – Finanças e Tributação; Constituição e Justiça; e Educação, Cultura e 

Desporto – e aprovada em Plenário, através de votação única, em 05 de dezembro. O PL 

nº 2380/96 recebeu 50 propostas de Emendas oferecidas pelos deputados. No Senado, a 

tramitação foi ainda mais ágil, despendendo apenas 7 dias entre o protocolo de entrada e 

a aprovação. Seu ingresso se deu no dia seguinte à votação na Câmara (em 06/12), teve 

requerimento de regime de urgência, encaminhado pelos senadores Jader Barbalho e 

Hugo Napoleão13, aprovado dia 10/12, sendo votado em plenário, sem passar pelas 

comissões da “casa”, em 12/1214. 

 

Entre o texto original e as Emendas 

Da análise do Projeto de Lei oriundo do Poder Executivo e das Emendas 

propostas pelo Poder Legislativo, pode-se apontar alguns aspectos que contribuem para 

a compreensão das origens dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEF. A primeira constatação, e considerada uma das mais importantes, é que o PL 

redigido pelo Executivo não previa a existência de Conselho no âmbito da União, mas 

somente para Estados e Municípios. Os primeiros contariam com o mínimo de 5 

membros, representando “o Poder Executivo Estadual, os Poderes Executivos 

Municipais, o Conselho Estadual de Educação, as Associações de Pais e Mestres das 
                                                 
12 Dia 19/09/1996 era quinta-feira e dia 24/09/1996, terça-feira. Lembre-se que o funcionamento 
do Congresso, com reunião de Comissões e votações em Plenário, ocorre, salvo em casos 
extraordinários, apenas de terça a quinta-feira. 
13 Há outras duas assinaturas ilegíveis no documento. 
14 Dia 06/12, quando o PL ingressou no Senado, era sexta-feira. O requerimento de urgência foi 
aprovado dia 10/12 (a terça-feira seguinte) e o plenário votou a Lei dia 12/12, quinta-feira, ou 
seja, dois dias depois. 
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escolas públicas do ensino fundamental, e o Tribunal de Contas do Estado ou Distrito 

Federal...”. Os colegiados municipais teriam ao menos 3 componentes indicados pela 

“Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente”, pelos “professores e 

diretores das escolas municipais” e pelos “pais de alunos”. 

Das 50 emendas apresentadas ao PL nº 2380/96, apenas 4 eram atinentes aos 

Conselhos. A mais genérica destas foi a Emenda Nº 48, de autoria dos deputados Chico 

Vigilante e Gilney Viana, do Partido dos Trabalhadores (PT), Rodrigues Palma, do 

bloco Partido da Frente Liberal (PFL) e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e Eraldo 

Trindade, do Partido Popular Brasileiro (PPB). Ela previa, para Estados e Municípios a 

existência de “Conselhos Curadores com a participação dos Governos e sociedade civil, 

de acordo com normatização dos Conselhos Estaduais de Educação, e nos Municípios 

onde houver instituídos, dos Conselhos Municipais de Educação”.  

Em outras palavras, remetia aos órgãos específicos da educação, nas diferentes 

esferas administrativas, a regulamentação dos Conselhos, aqui chamados de 

“Curadores”.  

Outras duas Emendas propunham grupos que deveriam fazer parte da composição 

dos Conselhos. A Emenda Nº 35, de autoria da Deputada Esther Grossi, do PT, com o 

apoio dos deputados Sandra Starling, Padre Roque e Pedro Wilson, do PT, e de 

Inocêncio Oliveira, do bloco PFL/PTB, previa, para os Conselhos Estaduais do 

FUNDEF, além dos componentes já listados pelo Executivo Federal, representantes dos 

Conselhos de Escola, de entidades que congregam professores, dos Conselhos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente ou de entidades comunitárias ou de universidades 

públicas nos Conselhos do FUNDEF. Atente-se que estes três últimos agrupamentos 

citados eram postos como alternativas entre si, justificando a proposta nos seguintes 

termos: 

“...a comunidade externa à escola – representada por uma 
entidade comunitária de reconhecida idoneidade e serviços 
educacionais, ou por uma universidade pública, preferencialmente 
estadual quando houver ou ainda pelo Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – aportará ao Conselho do Fundo uma 
visão social mais ampla e plural”.  

Já a Emenda Nº 42, de autoria dos deputados Severiano Alves e Inocêncio 

Oliveira15, propunha que os Conselhos Municipais tivessem, no mínimo, 5 membros, 

                                                 
15 Há outras duas assinaturas que não puderam ser identificadas. Estão legíveis as siglas do 
partidos PFL, PTB e PDT. 
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diferindo da redação original ao separar a representação entre professores e diretores, 

que antes era conjunta, e ao acrescentar um “representante da comunidade à qual a 

unidade escolar estiver vinculada”, justificando-se a Emenda da seguinte forma: 

“A emenda visa dar maior representatividade ao Conselho, 
incluindo na sua composição, um membro da comunidade à qual a 
unidade escolar estiver vinculada, possibilitando assim, uma maior 
integração.” 

 

 Para além da louvável proposta de dar assento tanto aos professores quanto aos 

diretores, fica patente o equívoco da idéia de vincular o representante da comunidade à 

unidade escolar, no singular, o que pressuporia um órgão em cada escola, algo estranho 

à proposta do FUNDEF (pelo menos segundo a forma estabelecida para a repartição e 

utilização dos recursos, exigindo a existência de colegiados municipais e estaduais). 

A última Emenda analisada relativa aos Conselhos é a de Nº 16, sendo justamente 

aquela que trouxe à tona a necessidade da existência de um órgão no âmbito da União. 

Esta proposta foi redigida pelo deputado Ivan Valente, do PT, com apoio dos deputados 

Sandra Starling, do PT, e de Inocêncio Oliveira, do bloco PFL/PTB. Eles defenderam 

um Conselho formado por, no mínimo, 5 membros, nomeando todas as representações: 

Ministério da Educação (MEC), Conselho de Secretários de Educação (CONSED), 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e Conselho Nacional de Educação 

(CNE). O argumento favorável à proposta era claro quanto ao tratamento eqüitativo que 

deveria ser dispensado aos entes federados e ao caráter exemplar do Governo, no âmbito 

da União: “Não se justifica que os Estados e Municípios tenham um Conselho Gestor e 

o Governo Federal não. O exemplo deve vir de cima. Todos precisam ser fiscalizados. 

A Educação é uma responsabilidade de toda a Nação”.  

Consta das notas taquigráficas da Câmara dos Deputados que, no dia 11 de 

outubro de 1996, o parlamentar Ivan Valente (PT-SP) notificou o Plenário sobre as 

Emendas apresentadas ao Projeto de Lei relativo ao FUNDEF, tecendo comentários que 

acrescentam elementos à compreensão dos objetivos do legislador: 

[...] apresentamos emendas que democratizam o conselho que vai gerir 
os fundos, tanto do ponto de vista do conselho em âmbito nacional 
quanto dos conselhos estaduais e municipais, democratizando e 
garantindo paridade na representação nos órgãos que vão gerir essas 
verbas. 
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Chama-se A atenção para o fato de o parlamentar compreender que os Conselhos irão 

“gerir” os fundos e expressar sua intenção de que as alterações propostas garantam a 

“paridade” na representação nos órgãos. 

 

O texto final e sua regulamentação 

A redação relativa aos Conselhos do FUNDEF, aprovada pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado Federal e sancionada pelo Presidente Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), em 24/12/1996, foi a seguinte:  

Art. 4º - O acompanhamento e o controle social sobre a 
repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo serão 
exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por Conselhos a serem 
instituídos em cada esfera no prazo de cento e oitenta dias a contar da 
vigência desta Lei. 

§ 1º Os Conselhos serão constituídos, de acordo com norma de 
cada esfera editada para esse fim: 

I – em nível federal, por no mínimo seis membros, 
representando respectivamente: 

a) o Poder Executivo Federal; 
b) o Conselho Nacional de Educação; 
c) o Conselho Nacional de Secretários de Estado da 

Educação – CONSED; 
d) a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação – CNTE; 
e) a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação – UNDIME; 
f) os pais de alunos e professores das escolas públicas do 

ensino fundamental; 
II – nos Estados, por no mínimo sete membros, representando 

respectivamente: 
a) o Poder Executivo Estadual; 
b) os Poderes Executivos Municipais; 
c) o Conselho Estadual de Educação; 
d) os pais de alunos e professores das escolas públicas do 

ensino fundamental; 
e) a seccional da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação – UNDIME; 
f) a seccional da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação – CNTE; 
g) a delegacia regional do Ministério da Educação e do 

Desporto – MEC. 
 
III – No Distrito Federal, por no mínimo cinco membros, sendo 

as representações as previstas no inciso II, salvo as indicadas nas 
alíneas b, e e g. 
IV – nos Municípios, por no mínimo quatro membros, representando 
respectivamente: 



 

 

39

a) a Secretaria Municipal de Educação ou órgão 
equivalente; 

b) os professores e os diretores das escolas públicas do 
ensino fundamental; 

c) os pais de aluno; 
d) os servidores das escolas públicas de ensino 

fundamental. 
§2º Aos Conselhos incumbe ainda a supervisão do censo 

escolar anual. 
§3º Integrarão ainda os conselhos municipais, onde houver, 

representantes do respectivo Conselho Municipal de Educação. 
§4º Os Conselhos instituídos, seja no âmbito federal, estadual, 

do Distrito Federal ou municipal, não terão estrutura administrativa 
própria e seus membros não perceberão qualquer espécie de 
remuneração pela participação no colegiado, seja em reunião ordinária 
ou extraordinária. 

 Art. 5º Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, 
mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados, ou recebidos, 
à conta do Fundo a que se refere o art. 1º, ficarão, permanentemente, à 
disposição dos conselhos responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização, no âmbito do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, e dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle 
interno e externo. 

Desta redação final, foram elencados alguns tópicos cuja discussão considera-se 

aqui importante aprofundar. O primeiro é de que a Emenda nº 16 da Câmara dos 

Deputados foi incorporada quase em sua íntegra no que tange ao Confundef, 

acrescentando-se apenas a representação dos “pais de alunos e professores”. Note-se, 

ainda, que a representação dos Tribunais de Contas (TCs), presente na redação original 

em relação aos Conselhos Estaduais do FUNDEF, foi excluída do texto.  

Outra diferença entre a versão inicial do Poder Executivo e a redação final 

encontra-se no parágrafo 4º do artigo 4º. Ao afirmar que os Conselhos “não terão 

estrutura administrativa própria” e que seus componentes não seriam remunerados, o 

texto original do Executivo previa exceções para “diárias e passagens, quando 

necessário”, excluídas quando da tramitação na Câmara dos Deputados. 

No artigo 5º, ao apontar a obrigatória publicidade dos “registros contábeis e os 

demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados, ou 

recebidos, à conta do Fundo...”, é indicada como responsabilidade dos Conselhos o seu 

“acompanhamento e fiscalização”. Recorde-se que os colegiados são denominados 

como sendo de “acompanhamento e controle social”. Ainda sobre este tópico, cabe 

chamar a atenção para o fato de que as funções de “acompanhamento e fiscalização” 

dos “registros contábeis e demonstrativos gerenciais...” são privativas dos Conselhos 
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Estaduais e mMnicipais, tendo sido excluído da redação final o Confundef no âmbito da 

União. 

Por fim, o caput do artigo 4º, da Lei nº 9424/96, determinou que os Conselhos 

deveriam ser “instituídos em cada esfera no prazo de cento e oitenta dias a contar da 

vigência desta Lei”. De outro lado, o artigo 16 estabelecia que a Lei passaria a vigorar 

em 1º de janeiro de 1997. Assim, fazendo as contas, os Conselhos deveriam ser criados 

até o final do 1º semestre de 1997. No entanto, apesar de ser facultada a implantação 

antecipada do Fundo, o artigo 1º previu sua instituição “automaticamente, a partir de 1º 

de janeiro de 1998”. Ou seja, seguindo-se os artigos 4º e 16, os Conselhos deveriam, 

todos, terem sido criados, no limite extremo, dia 22/06/1997, mesmo nos locais onde o 

Fundo passasse a funcionar somente em 1998.  

Assim, antes da entrada em vigor do Confundef, foi necessária a edição do 

Decreto nº 2264, de 27/06/1997, que criou e determinou maiores detalhes sobre o 

colegiado no âmbito da União:  

Art. 5º O Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
sobre os Fundos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério, no âmbito da União terá a 
seguinte composição: 

I – quatro representantes Ministério da Educação e do Desporto, 
sendo um do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE e um do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais – INEP;  

II – um representante do Ministério da Fazenda; 
III – um representante do Ministério do Planejamento e 

Orçamento; 
IV – um representante do Conselho Nacional de Educação – 

CNE; 
V – um representante do Conselho Nacional dos Secretários 

Estaduais de Educação - CONSED; 
VI - um representante da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Educação; 
VII – um representante da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação – UNDIME; 
VIII – um representante dos pais de alunos e professores das 

escolas públicas de ensino fundamental. 
§ 1º O Conselho de que trata o “caput” deste artigo será 

presidido pelo representante do FNDE ou pelo Ministro de Estado da 
Educação e do Desporto nas reuniões a que este comparecer. 

§2º A participação no Conselho de que trata este artigo não será 
remunerada, ressalvado o ressarcimento das despesas inerentes a 
participação nas reuniões. 

Nota-se que a definição da Lei nº 9424/96 de que o Confundef fosse composto 

“por no mínimo seis membros” foi seguida, havendo um total de 11 representantes. A 
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diferença é que a Lei previa apenas um componente do “Poder Executivo Federal” e o 

Decreto estipulou 6 lugares para esta representação, sendo um do Ministério da 

Fazenda, um do Ministério do Planejamento e Orçamento e 4 do MEC, dos quais um do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e um do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

O Decreto nº 2264/97 traz ainda a definição sobre a presidência do Conselho. Em 

seu artigo 5º, §1º, aponta o representante do FNDE como presidente, sendo substituído 

apenas pelo Chefe da Pasta da Educação Federal, o Ministro, nas ocasiões de seu 

comparecimento às reuniões. E resgata, de forma mais genérica, sua proposta de apoio à 

participação dos conselheiros através do “ressarcimento das despesas inerentes a 

participação nas reuniões”. 

Além das questões atinentes ao Confundef, o Decreto nº 2264/97 disciplina os 

cálculos e os prazos para se aferir os “coeficientes de distribuição”, conhecidos 

posteriormente por “valor-aluno-ano”, indica as atribuições do MEC, entre elas as 

relativas aos censos escolares, os trabalhos a serem executados pelo Ministério da 

Fazenda, entre as quais “efetuar o cálculo da complementação anual devida pela 

União”, repassar os recursos em prazos determinados aos Estados, e “promover os 

ajustes” das complementações, corrigindo as diferenças entre as estimativas de 

arrecadação de impostos e os valores efetivamente aferidos. 

No entanto, o Presidente FHC editou outro Decreto (nº 2530, de 26/03/1998) 

referente ao FUNDEF para incluir um item omitido no documento anterior: “Art. 5º, 

§3º. Os membros do Conselho serão designados pelo Ministro de Estado da Educação e 

do Desporto”.  

Desta forma, Paulo Renato de Souza, o titular da Pasta na ocasião, tinha sob sua 

responsabilidade formalizar a composição do colegiado no âmbito da União. 
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Organização e funcionamento do Conselho  
 

As atas e sua organização16 

Os principais documentos analisados acerca da organização e funcionamento do 

Confundef foram as atas de suas reuniões. Estas constituem os documentos oficiais 

sobre as ações do colegiado, sendo certo que sua análise não possibilita mensurar com 

precisão as relações de poder, as intervenções pessoais e outros fatores que constituem a 

ação de um conselheiro, incluindo os olhares, os tons de voz, a maior ou menor atenção 

prestada às discussões, o grau de descontração ou os “climas” tensos, os atrasos, as 

conversas paralelas, os argumentos em suas minúcias, a coesão do grupo, as possíveis 

composições de forças, as “panelinhas”, dentre muitos outros aspectos. No mais, o 

relato oficial é redigido por um funcionário do Poder Executivo, o que também pode vir 

a determinar tanto a interpretação dos fatos, quanto o “peso” dado a cada um dos 

conteúdos ou das falas. Enfim, entende-se que as atas, no geral, possuem diversas 

lacunas quanto à fidelidade do que ocorreu em uma reunião, mesmo que os relatores 

sejam idôneos e sérios em seu ofício. A formalidade deste tipo de documento, por outro 

lado, permite saber exatamente quando ocorreram os trabalhos oficiais dos colegiados, 

quem estava presente, quais foram as decisões tomadas e, ao menos do ponto de vista 

público, quais foram as informações consideradas relevantes de serem escolhidas para 

compor as atas. Assim, as atas podem constituir ricos instrumentos para esquadrinhar, 

de maneira ampla, qual foi a natureza das intervenções de um conselho. Tendo por base 

esta compreensão, realizou-se o trabalho de leitura e análise das 22 atas do Conselho do 

FUNDEF em âmbito da União, realizadas entre 1998 e 2007. 

Como as atas são um tipo de documento ao qual nem todas as pessoas têm acesso 

e familiaridade, considera-se necessário incluir certas informações preliminares antes de 

tratar de seu conteúdo17. A organização das atas do Confundef segue alguns padrões 

fixos durante todo o período analisado, respeitando a praxe deste tipo de documento. Há 

sempre um cabeçalho indicando o nome do colegiado e/ou do órgão ao qual ele está 

vinculado, assim como a ordem numérica da reunião. O relato é feito em parágrafo 

único, sem divisões físicas, iniciando-se, no geral, com a data e o local de realização da 

                                                 
16 Devido ao tipo de análise realizada, todas as atas de reuniões do Confundef estão anexadas ao 
final deste trabalho. 
17 Aqueles que têm familiaridade com tais documentos podem considerar exageradas ou 
inapropriadas tais explicações,  no entanto, considera-se que a compreensão sobre a lógica 
inerente aos mesmos é fundamental para as discussões que serão desenvolvidas. 
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reunião. Consta sempre, também, a listagem nominal dos presentes, sendo que, no caso 

do Confundef, para cada nome tem-se a indicação sobre ser este suplente ou titular e o 

órgão que representa. Os trabalhos realizados são descritos, constando informes, 

comunicações, debates e decisões. Nas atas analisadas, uma característica comum era 

que ao final o presidente encerrava a reunião e a relatoria identificava-se, concluindo o 

documento. No espaço abaixo eram incluídos os nomes dos conselheiros presentes com 

espaços para as assinaturas dos mesmos.  

Foram encontradas, no entanto, algumas diferenças entre as atas em tela, as quais 

se passa a elencar. Ao contrário das duas primeiras atas, todas as demais possuíam o 

brasão da República encabeçando o documento. O cabeçalho também se alterou: nas 

duas primeiras e na 4a estava escrito “Ministério da Educação e do Desporto”, o que não 

se verificou nas demais. Na primeira ata, abaixo do MEC, constava “Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais”, o que também deixou de figurar nas seguintes. 

Outra característica das duas primeiras atas era que constava no cabeçalho o nome, por 

extenso, do FUNDEF, o que desapareceu a partir da 3a reunião. Nos 3o, 5º e 6o relatos, o 

cabeçalho passa a trazer apenas o brasão nacional e o nome do Conselho. O nome do 

Conselho, colocado até então logo após o brasão, passa a não mais ser inserido nos 

documentos.  

Abaixo deste cabeçalho figurou sempre o título: “Ata da x (ordem numérica) 

reunião do Conselho...FUNDEF”. Também neste espaço ocorreram mudanças: nas 3 

primeiras reuniões o Conselho é denominado “Federal de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEF”. A partir da 4ª reunião consta como “Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF no âmbito da União”. 

A organização visual no corpo do parágrafo único dos relatos também se altera 

consideravelmente. Desde a variação do tamanho das fontes utilizadas e dos 

espaçamentos entre as linhas, as mudanças foram patentes. Quanto a estes dois 

primeiros aspectos (fontes e espaçamentos) não houve muita linearidade nas alterações, 

podendo-se constatar apenas em poucas vezes letras e espaçamentos pequenos (como na 

primeira ata).  

Na primeira ata, foram grifados em negrito os nomes dos conselheiros, seja 

quando da constatação de sua presença ou nos momentos em que se narram 

intervenções dos mesmos. Também o título e os subtítulos do regimento interno 

debatido na ocasião estão em negrito. Entre a 2ª e a 13ª reuniões (com exceção da 10ª) 
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foram destacados apenas os prenomes dos conselheiros quando de seus 

pronunciamentos (ex. ULYSSSES, CHAGAS etc.). Na 10a reunião, pela primeira vez, 

todos os temas abordados também foram colocados em negrito, o que trouxe claros 

benefícios para a leitura do documento. Porém, este procedimento somente foi retomado 

na 14a reunião, quando dos “encaminhamentos”, colocados ao final da ata, permitindo 

diferenciar visualmente cada um dos pontos de pauta. A partir da 15a reunião foram 

numerados todos os itens e subitens da pauta, mantendo-os em negrito, sendo que os 

encaminhamentos e deliberações de cada item figuravam ao final dos mesmos. A última 

mudança visual do longo parágrafo de relatos ocorreu na 17a reunião, quando os nomes 

só passaram a figurar em negrito quando da menção aos presentes à reunião, deixando 

de diferenciá-los quando da narração de suas falas durante os trabalhos do Conselho. 

Encerrando as atas, constou sempre um local destinado às assinaturas dos 

conselheiros presentes. Neste espaço eram listados os nomes das pessoas, iniciando 

sempre pelo do presidente que se apresentava centralizado na folha, seguido logo abaixo 

por duas colunas com os nomes dos demais. A partir da 4a reunião, abaixo de cada 

nome, passou a constar também o nome do segmento de cada conselheiro. 

Assim, nota-se que a padronização das atas, a princípio considerada burocrática e 

rigorosa, foi alterada diversas vezes, acrescentando informações e, em alguns casos, 

permitindo maior facilidade na localização de temas e debates, o que pode tornar mais 

precisos determinados dados, num processo de aprimoramento dos relatos. 

 

As reuniões 

As reuniões constituem-se em encontros oficiais de efetivação dos trabalhos de 

um Conselho. Apesar de não se esperar que os conselheiros dediquem apenas o tempo 

em que estão em reunião para refletir e agir, no que diz respeito às atribuições do 

colegiado, estas se caracterizariam por momentos coletivos privilegiados de troca de 

informações, confronto de pontos de vista, articulação, interlocução política e 

deliberação. Assim, tendo estes aspectos em vista passa-se a analisar os dados acerca 

das reuniões do Confundef. Pelo quadro abaixo pode-se notar que, entre 1998 e 2007, 

ocorreram 22 reuniões do referido Conselho, o que representa um intervalo médio de 

cinco meses entre cada encontro. 
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Quadro nº 01: Dados gerais das reuniões do Confundef – 1998 a 2007 

Nº Data18 Local Horário 
01ª 28/05/1998(5a f)   Sala de Cristal -Gabinete do Ministro da Educação NF 
02ª 04/09/1998(6a f) Sala 15 - Conselho Nacional de Educação  NF 
03ª 19/03/1999(6a f)   Sala de reuniões - SEF/MEC (5º andar) NF 
04ª 20/05/1999(5a f) Hotel Carlton / Brasília NF 
05ª 19/08/1999(5a f) Sala de reuniões - SEF/MEC - (5º andar)  NF 
06ª 27/04/2000(5a f) Sala de atos - Gabinete do Ministro – 9º andar NF 
07ª 05/10/2000(5a f) Sala de atos - Gabinete do Ministro – 9º andar NF 
08ª 13/12/2000(4a f) Sala de reuniões - SEF/MEC (5º andar) NF 
09ª 19/04/2001(5a f) Sala de reuniões - SEF/MEC (5º andar) NF 
10ª 21/06/2001(5a f) Sala de reuniões - SEF/MEC (5º andar) NF 
11ª 13/12/2001(5a f) Sala de atos - Gabinete do Ministro – 9º andar19 NF 
12ª 14/03/2002(5a f) Sala de reuniões - SEF/MEC (5º andar) NF 
13ª 12/12/2002(5a f) Sala de reuniões - SEF/MEC (5º andar) NF 
14ª 20/03/2003(5a f) Sala de reuniões - Secr.Executiva /MEC (7º andar) NF 
15ª 08/09/2003(2a f) Sala de reuniões - Secr.Executiva /MEC (7º andar) NF 
16ª 15/12/2003(2a f) Sala de reuniões - SEIF (5º andar) NF 
17ª 24/03/2004(4a f) Sala de reuniões - SEIF (5º andar) 9h25 às 13h45 
18ª 07/10/2004(5a f) Sala de reuniões - SEIF (5º andar) 14h às 17h10 
19ª 07/04/2005(5a f) Sala de reuniões - SEIF (5º andar) 14h45 às 17h 
20ª 15/09/2005(5a f) Sala de reuniões - SEB (5º andar, sala 503) 14h30 às16h25 
21ª 14/12/2005(4a f) Sala de reuniões - SEB (5º andar) 14h30 às17h30  
22ª 08/03/2007(5ª f) Gabinete da SEB (5º andar, sala 500) 9h20 às 12h15 
NF = dado não fornecido 
Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 
 

Uma primeira informação diz respeito aos dois diferentes Governos responsáveis 

pela realização das reuniões do Confundef. A administração do Presidente FHC, que 

criou o Fundo e efetivou as 13 primeiras reuniões, e a Gestão do Presidente Luis Inácio 

Lula da Silva, que deu continuidade aos trabalhos, sendo responsável pelas 9 seguintes. 

Note-se que a última reunião ocorreu em 2007, já após o término da vigência do 

FUNDEF, em dezembro de 2006, portanto, com o FUNDEB, o substituto daquele 

Fundo, em vigor. 

Pode-se, também, constatar, pelo quadro apresentado, que as reuniões realizaram-

se em 7 diferentes locais, sendo 5 deles no prédio do Ministério da Educação. A maioria 

(13 delas) ocorreu na sala de reuniões do 5º andar, onde se localiza a Secretaria de 

Educação Básica (SEB) do MEC à qual o Conselho ficou vinculado20. Três realizaram-

se na sala de atos do Gabinete do Ministro, no 9º andar, duas na sala de reuniões da 
                                                 
18 Os dias da semana não constavam de nenhuma das atas, sendo acrescentados quando da 
análise dos dados. Considerou-se esta informação importante por razões que serão abordadas no 
capítulo seguinte. 
19 Na ata consta “Sala de atos do MEC”, no 9º andar, que corresponde ao Gabinete do Ministro. 
20 O nome original do órgão era Secretaria de Educação Fundamental (SEF), depois passou a 
Secretaria de Educação Infantil e Fundamental (SEIF) até se tornar SEB. 
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Secretaria Executiva, no 7º andar, uma no Gabinete da SEB e outra, justamente a 

primeira, na sala de Cristal do Gabinete do Ministro. As duas reuniões realizadas fora 

das dependências do MEC foram a segunda, ocorrida na sala 15 do Conselho Nacional 

de Educação e a 4ª, que se efetivou no Hotel Carlton, em Brasília21.  

Constata-se que apenas nas últimas seis atas, os horários de início e término das 

reuniões são mencionados. Sabe-se que a segunda reunião ocorreu no período da 

manhã, devido ao fato de um dos conselheiros ter solicitado que a reunião seguinte 

ocorresse no período da tarde, em função das dificuldades para chegar à Brasília no 

período da manhã, que teriam ocasionado seu atraso. Assim, das 22 reuniões, sabe-se, 

pelas atas, que três delas ocorreram no período da manhã e quatro à tarde. Das 6 

reuniões em que os horários estão informados, três duraram aproximadamente 3 horas, 

duas perduraram cerca de 2 horas e uma delas se alongou por pouco mais de 4 horas.  

Quanto aos dias de semana em que se realizaram as reuniões, as quintas-feiras 

obtiveram a maior incidência, com 15 encontros. As quartas-feiras foram palco de três 

reuniões e as segundas e as sextas-feiras receberam duas reuniões cada. Nenhuma 

reunião foi realizada nas terça-feiras ou nos finais de semana.  

Depreende-se destas informações que o Conselho não possuía uma sala específica 

para realizar seus trabalhos ou manter seus documentos. Pode-se perceber, também, que 

as reuniões não duravam mais do que um período, sendo certo que alguns conselheiros 

despendiam mais tempo no deslocamento de ida e volta aos seus estados do que em 

trabalho no Conselho. Outros dados aqui apresentados serão úteis quando das análises 

realizadas ao final do capítulo. 

 

As relatorias 

A análise das atas pressupõe considerarmos os agentes responsáveis pela 

execução do trabalho de registro e organização das informações, debates e decisões do 

Conselho: os relatores. Estes funcionários foram ao menos seis durante o período 

estudado.  

Quando da implantação do Conselho houve clara descontinuidade, sendo a 

primeira reunião relatada por José Hamilton Gondim Silva. Já a segunda parece não ter 

                                                 
21 Na verdade, esta foi uma reunião atípica, pois se configurou como um encontro dos 
Conselhos Estaduais do Fundef, com a presença de mais de 60 pessoas alheias ao Confundef. 
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sido relatada por este, por não constar o nome do relator. A 3ª reunião foi secretariada 

por Sérgio Luis Avancine e a 4ª por Selma Maquiné Barbosa. Esta última relatora 

firmou-se na função, permanecendo nela até a 14ª reunião, havendo dúvidas apenas 

sobre sua presença na 7ª reunião, que não foi assinada por nenhum relator. A partir da 

15ª reunião até a 22ª, assumiu Aureli Oliveira Jurumenha Turra que, com exceção da 

16ª e da 20ª atas (redigidas, respectivamente, por Josiane Lima Paiva e Ana Luiza de 

Oliveira Lima), redigiu todas as demais. Assim, das 22 reuniões relatadas, Selma 

Maquiné Barbosa foi responsável por ao menos 10, entre maio de 1999 e março de 

2003, o que representa praticamente 4 anos consecutivos. Ao se verificar que Aureli 

Turra redigiu outras 6 atas, nota-se que ela, juntamente com Selma Barbosa foram 

responsáveis pelo registro de 16 das 22 reuniões realizadas. Assim, percebe-se uma 

relativa estabilidade nos trabalhos de redação. 

Em conversas com Selma Maquiné Barbosa e Aureli Oliveira Jurumenha Turra, 

foi possível obter algumas informações que contribuem para o entendimento do 

processo de confecção das atas. Vários aspectos aproximam a trajetória das duas 

relatoras, tendo sido ambas funcionárias requisitadas de outros órgãos, a primeira vindo 

da Universidade Federal do Amazonas e a segunda do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Nenhuma delas possuía experiência em redação de atas 

antes de assumir este papel junto ao Confundef, sendo que as duas afirmaram ter tido 

bastante liberdade para a elaboração dos textos e para organizar o conteúdo e o formato 

dos documentos. Em comum, também, elas faziam anotações durante as reuniões, que 

jamais foram gravadas, redigiam uma versão inicial, a qual recebia as contribuições de 

Vander Oliveira Borges e de um superior hierárquico, sendo Ulysses Cidade Semeghini, 

durante o Governo FHC e Francisco das Chagas Fernandes, no Governo Lula. O 

procedimento também foi o mesmo quanto à aprovação das atas, as quais eram enviadas 

aos conselheiros antes da reunião seguinte para que os mesmos propusessem alterações, 

sendo estas raras, e durante as reuniões os conselheiros assinavam as atas dos encontros 

anteriores. As duas foram convidadas a realizar estes trabalhos por pessoas com cargos 

importantes no MEC, sendo que Selma Maquiné Barbosa foi para Brasília a convite de 

Iara Glória Areias Prado (quando Secretária do Ensino Fundamental) e Aureli Oliveira 

Jurumenha Turra atendeu ao chamado de Francisco das Chagas Fernandes (quando 

Diretor do Departamento responsável pelo FUNDEF). Porém as duas relatoras possuem 

formação universitária distinta, sendo a primeira pedagoga e a segunda contabilista. 
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Enfim, considera-se que parte das diferenças apontadas, principalmente quanto 

aos detalhes formais, se deva aos diversos estilos, perspectivas, experiências e 

habilidades de cada um dos relatores. No entanto, não se descarta o fato de que algumas 

alterações tenham sido demandadas pelos diferentes presidentes ou mesmo pelos demais 

conselheiros, tendo sido citado por Aureli Turra, por exemplo, que Francisco das 

Chagas Fernandes, solicitou, no início do Governo Lula, que ela alterasse o formato das 

atas de modo a torná-las mais objetivas, sendo iniciativa dela organizar os tópicos 

numéricos e dar relevo aos temas. O que se buscou aqui foi fornecer alguns dados que 

esclarecessem sobre a autoria dos relatos, não sendo o objeto deste trabalho aprofundar 

as investigações sobre as idiossincrasias de cada profissional que redigiu as atas do 

Confundef.  

 

Os membros e os mandatos  

Conforme o previsto na Lei nº 9424/96 e na regulamentação desta através dos 

Decretos posteriores, o Confundef foi composto por membros de vários órgãos e 

entidades. Inicialmente, considera-se importante apresentar o organograma do 

Ministério da Educação para permitir a compreensão acerca dos diferentes órgãos deste 

que compuseram o referido Conselho:  
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Quadro nº 02: Organograma do Ministério da Educação 

 

 

Fonte: www.mec.gov.br - acesso em 23 de agosto de 2005. 
 

Nota-se que o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Secretaria de Educação 

Básica (SEB) são órgãos da administração direta, subordinados hierarquicamente ao 

Ministro da Educação, sendo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) fazem parte do 

rol de órgãos da administração indireta, vinculados ao MEC. 

No período de existência do Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, entre 

1998 e 2007, participaram das 22 reuniões ocorridas, na condição de titulares ou 

suplentes, representando os diferentes segmentos, as seguintes pessoas: 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC / SEB) 
Ulysses Cidade Semeghini (titular) 
Vander Oliveira Borges (suplente) 
Iara Glória Areias Prado (titular) 
Hércules Abrão (substituto) 
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Maria Auxiliadora Abergária Pereira  (suplente) 
Francisco das Chagas Fernandes (titular) 
Horácio Francisco dos Reis Filho (suplente) 
Maria José Vieira Féres (titular) 
Paulo Egon Wiederkehr (titular) 
 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) 
Vinicius de Lara (titular) 
Pedro Crisóstomo Rosário (suplente) 
Antonio Raimundo S. R. Coimbra (titular) 
Luiz Silveira Rangel (titular) 
Antonio Corrêa Neto (suplente) 
José Henrique Paim Fernandes (titular) 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
(INEP) 
Maria Helena Guimarães Castro (titular) 
Paulino Motter (substituto) 
Ricardo Corrêa Coelho (suplente) 
Raimundo Luiz Silva Araújo (titular) 
José Marcelino de Rezende Pinto (suplente) 
Eliezer Moreira Pacheco (titular) 
Reynaldo Fernandes (titular) 
Ataíde Alves  (suplente) 
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Paulo Henrique Feijó (titular) 
Márcia Rodrigues de Souza (substituto) 
Carla Garcia Protásio (titular) 
Iracema Barroso Cavalcante  (suplente) 
Mauro Iunes Okamoto (titular) 
Gileno Pedrosa Caldas Filho (acompanhar) 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
Ione Araújo Galvão Assis (titular) 
Ariosto Antunes Culau (titular) 
George Alberto de Aguiar Soares (titular) 
Alexandre Furtado de Azevedo (suplente) (titular) 
Marcelo Feitosa de Castro (acompanhar) (suplente) 
Jorge Abrahão de Castro (titular) 
José Valente Chaves (suplente) 
 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE) 
Carlos Roberto Jamil Cury (titular e suplente) 
Ulisses Panisset (titular) 
Neroaldo Pontes de Azevedo (titular e suplente) 
Ataíde Alves (suplente) 
Francisco Aparecido Cordão (titular) 
Antônio César Russi Callegari (titular) 
Maria Beatriz Moreira Luce (suplente) 
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO (CONSED) 
João de Jesus Paes Loureiro (titular) 
Rosineli Guerreiro Salame (titular) 
Sérgio Bacury de Lira (substituto, segundo ata) 
Maria Izabel Castro Amazonas (titular) 
Márcia Valéria Lira Santana (suplente) 
Anaci Bispo Paim (titular) 
Hélio de Lima (suplente) 
 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 
(CNTE) 
Francisco das Chagas Fernandes (titular) 
Maria Teresa Leitão de Melo  (suplente) 
Marta Vanelli (titular) 
Rui Oliveira (suplente) 
 
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
(UNDIME) 
Adair Casarin (titular) 
Jônathas Silva (substituto) 
Marcos Vinicius Pires de Souza (titular) 
Horácio Francisco dos Reis Filho (suplente) 
Justina Iva de Araújo Silva (suplente) 
Adeum Hilário Sauer (titular) 
Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva (titular) 
 
PAIS E PROFESSORES 
Raul Gomes de Oliveira Filho (titular) 
João Luiz Faria Netto Júnior (suplente) 
Iedyr Gelape Bambirra – CONFENAPA (titular) 
José Correia Maduro (suplente) 
 

Analisa-se a seguir a atuação dos representantes de cada um dos segmentos, 

buscando-se, inicialmente, não entrar no mérito das intervenções destes nas reuniões, 

mas sim de sua participação ou não nas mesmas, comparando, de modo preliminar, as 

Gestões Lula e FHC.  

Foram indicadas, em especial, as continuidades e descontinuidades na composição 

do colegiado, segundo cada um dos segmentos. Até 15/08/2001, quando foi editada a 

Portaria nº 1803, não haviam sido formalizadas as indicações dos suplentes, situação 

que perdura até a 10a reunião (junho/2001). Assim, até a 7a reunião, na ausência dos 

titulares acusa-se a presença de “substitutos”, mas, mesmo antes da citada Portaria, as 8a 

e 9a reuniões já citavam a participação de “suplentes”. 
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Os representantes do MEC/SEB 

 

Quadro nº 03: Participação dos representantes do MEC/SEB nas reuniões do Confundef 

Representantes Reuniões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ulysses Cidade Semeghini P P P P P P P P P P P P P          

Vander Oliveira Borges           P P  P PC  P  P  PC PC 

Iara Glória Areias Prado  P P P P        P          

Hércules Abrão      P                 

Maria Auxiliadora Abergária Pereira         P  P            

Francisco das Chagas Fernandes              P P P P P P P P P 

Horácio Francisco dos Reis Filho                 PC    PC  

Maria José Vieira Feres              P J P       

Paulo Egon Wiederkehr                 J P  P P P 

P = presente      PC = presente como colaborador      J = ausência justificada 
       Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 

 

Na Gestão do Presidente FHC, finalizada em 2002, os dois representantes titulares 

do Ministério da Educação no Confundef foram Ulysses Cidade Semeghini, presidente 

do colegiado durante todo o período, e Iara Glória Areias Prado, então Secretária de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Em agosto de 2001, foram indicados 

formalmente os seus suplentes, respectivamente, Vander Oliveira Borges e Maria 

Auxiliadora Abergária Pereira22. No entanto, as participações nas reuniões foram 

díspares, pois, se, por um lado, Ulysses Cidade Semeghini esteve presente a todos os 

encontros do Conselho, por outro, Iara Glória Areias Prado compareceu a apenas 5 das 

13 reuniões ocorridas. Pode-se supor que Ulysses Cidade Semeghini, que comandava o 

colegiado, agendava as reuniões condicionando a possibilidade de sua presença, o que é 

bastante plausível. É importante ressaltar a presença de seu suplente em duas reuniões 

ocorridas desde sua nomeação oficial, mesmo com Ulysses Cidade Semeghini 

exercendo a titularidade. Nota-se, também, que Iara Glória Areias Prado ficou quase 3 

anos sem comparecer às reuniões, entre 1999 e 2002. Das 8 reuniões em que esteve 

ausente, em apenas 3 ocasiões estava representada por outra pessoa. Ou seja, ela não 

comparecia às reuniões e, na maior parte, das vezes não enviava suplente. 

Durante o Governo do Presidente Lula, entre 2003 e 2007, três pessoas ocuparam 

as funções de titulares no Conselho: Maria José Vieira Féres, Francisco das Chagas 

                                                 
22 Antes da indicação de Maria Auxiliadora Abergária Pereira, participou da 6a reunião, na 
condição de “substituto”, Hércules Abrão. 
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Fernandes e Paulo Egon Wiederkehr. Os suplentes no período foram Horácio Francisco 

dos Reis Filho e Vander Oliveira Borges. 

Maria José Féres ocupou as funções de Iara Glória Areias Prado Prado, na 

Secretaria de Educação Infantil e Fundamental, durante a permanência do Ministro 

Cristóvam Buarque. Ela participou de 2 das 3 reuniões ocorridas em 2003 e, ao 

contrário de sua antecessora, presidiu o Confundef.  Francisco das Chagas Fernandes, 

durante a Gestão Cristóvam Buarque foi o coordenador da chamada Equipe do 

FUNDEF e, na Gestão dos Ministros Tarso Genro e Fernando Haddad, substituiu Maria 

José Vieira Féres na, agora rebatizada, Secretaria de Educação Básica e também como 

presidente do Conselho. 

Francisco das Chagas Fernandes, à semelhança de Ulysses Cidade Semeghini, não 

faltou a nenhuma das reuniões como representante do MEC. Por fim, Paulo Egon 

Wiederkehr, que assumiu a “equipe do FUNDEF” a partir da Gestão Tarso Genro, 

participou de 4 das 6 reuniões de seu mandato, sendo que, na primeira ocasião, a ata 

menciona uma licença médica. Em suas 2 ausências, Paulo Egon Wiederkehr foi 

substituído por seu suplente, Vander Oliveira Borges.  Este último compareceu ainda a 

3 reuniões na condição de colaborador, visto os titulares estarem presentes. A mesma 

categoria de colaborador foi exercida pelo outro suplente, Horário, em 2 ocasiões. 

O balanço final da Gestão Lula mostrou que em todas as reuniões do Confundef 

estiveram presentes dois representantes do MEC, sejam os titulares ou seus suplentes. 

 

Os representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

 

Quadro nº 04: Participação dos representantes do FNDE nas reuniões do Confundef 

Representantes Reuniões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Vinicius de Lara 

P P P  P   P P P P P           

Pedro Crisóstomo Rosário            P           

Antonio Raimundo S. R. Coimbra              P P        

Antonio Corrêa Neto              P   P P J P J P 

José Henrique Paim Fernandes                   J  J  

P = presente      J = ausência justificada    
    Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 
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Durante as Gestões FHC, quem representou o FNDE, no Conselho, foi Vinicius 

de Lara. A partir de agosto de 2001, Pedro Crisóstomo Rosário foi indicado como seu 

suplente. Vinicius de Lara faltou a 4 das 13 reuniões do período e não foi substituído 

por seu suplente em nenhuma das ocasiões23. 

Em 2003, o indicado do Ministro Cristóvam Buarque foi Antonio Raimundo 

Santos Ribeiro Coimbra, tendo como suplente Antonio Corrêa Neto. Coimbra 

compareceu a 2 das 3 reuniões de seu mandato e sua ausência não foi coberta pelo 

suplente. Tarso Genro o substituiu por Luiz Silveira Rangel, em 15/03/2004, pouco 

antes da realização da 17a reunião (em 24/03). No entanto, no mesmo dia desta reunião, 

foi publicada outra Portaria (nº 746) designando José Henrique Paim Fernandes em seu 

lugar. Nenhum dos dois compareceu à reunião, mas o suplente Antonio Corrêa Neto, 

sim. José Henrique Paim Fernandes jamais participou de uma reunião, justificando suas 

ausências em duas ocasiões. Seu suplente, Antonio Corrêa Neto, assim como na 17a 

reunião, o substituiu também em outras três ocasiões. 

Ao se analisar todo o período de existência do Conselho, constata-se que o FNDE 

não enviou representantes em 7 oportunidades e nota-se a ausência dos titulares em 11 

das 22 reuniões, sendo 7 delas na Gestão Lula. 

 

Os representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 

 

Quadro nº 05: Participação dos representantes do INEP nas reuniões do Confundef 

Representantes Reuniões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Maria Helena Guimarães Castro  P P P P                  

Paulino Motter      P                 

Ricardo Corrêa Coelho        P   P P           

Raimundo Luiz Silva Araújo              P  P       

José Marcelino de Rezende Pinto              P P  PC      

Eliezer Moreira Pacheco                 P      
Ataíde Alves                     P  

Reynaldo Fernandes                      P 
P = presente      PC = presente como colaborador 
Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 
        

 

                                                 
23 O suplente, no entanto, esteve presente à 12a reunião, acompanhando o titular. 
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A primeira representante do INEP no Conselho foi Maria Helena Guimarães 

Castro, a Presidente do órgão na ocasião. Ela foi representada em uma das reuniões por 

Paulino Motter, mas seu suplente oficial foi Ricardo Corrêa Coelho, indicado a partir de 

agosto de 2001. A titular compareceu a apenas 4  das 13 reuniões de seu mandato, sendo 

a última em agosto de 1999. Assim, ela não compareceu a nenhuma das reuniões no 

período de 2000 a 2002 e em suas 9 ausências ela foi substituída apenas em 4 ocasiões. 

Durante a Gestão Cristóvam Buarque, representou o órgão Raimundo Luiz Silva 

Araújo, tendo como suplente José Marcelino de Rezende Pinto. O titular compareceu a 

duas das 3 reuniões de seu mandato, sendo substituído sempre por seu suplente quando 

de sua ausência. O ministro Tarso Genro indicou, em 15/03/2004, Eliezer Moreira 

Pacheco como representante titular do INEP, sendo seu suplente o mesmo de seu 

antecessor. Eliezer Moreira Pacheco participou de uma das 4 reuniões no período de seu 

mandato, não sendo substituído por seu suplente em nenhuma das ocasiões24. Em 

16/11/2005, o Ministro Fernando Haddad indicou como titular Reynaldo Fernandes, 

tendo por suplente Ataíde Alves. Reynaldo Fernandes faltou à 21ª reunião, sendo 

substituído por Ataíde Alves, e compareceu à 22ª. 

Assim, o INEP não contou com a participação de seus representantes titulares em 

14 das 22 reuniões realizadas entre 1998 e 2007, sendo 5 durante a Gestão Lula, quando 

ocorreu um total de 9 encontros. Por fim, o órgão não contou com nenhum representante 

presente em 8 reuniões do Confundef, sendo 5 vezes na Gestão FHC e 3 na Gestão Lula. 

 

Os representantes do Ministério da Fazenda  

 

Quadro nº 06: Participação dos representantes do Ministério da Fazenda nas reuniões do 
Confundef 

Representantes Reuniões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Paulo Henrique Feijó P P P P                   
Márcia Rodrigues de Souza     P  P                
Carla Garcia Protásio       P P P              
Iracema Barroso Cavalcante           P      P      

Mauro Iunes Okamoto            P  P P   P P P P P 

Gileno Pedrosa Caldas Filho                 PA       

P = presente      PA = presente para acompanhamento (nem titular e nem suplente) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 

                                                 
24 O suplente, José José Marcelino de Rezende Pinto, acompanhou Eliezer Moreira Pacheco na 
17a reunião. Após isto, deixou de ser funcionário do INEP, em maio de 2004.  
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O Ministério considerado o mais poderoso, tanto no Governo FHC quanto no 

Governo Lula, contou com 4 diferentes titulares junto ao Confundef em seu ciclo de 

vida. O primeiro foi Paulo Henrique Feijó, tendo como suplente Márcia Rodrigues de 

Souza. Aquele compareceu às 4 primeiras reuniões do Conselho e se ausentou em uma, 

sendo substituído por sua suplente. Por falta de informações, não se sabe quem deveria 

representar o Ministério na 6a reunião.  

Na 7a reunião, o Ministério contou com duas representantes, Márcia Rodrigues de 

Souza e Carla Garcia Protásio, sem se distinguir titular e suplente. Esta última 

compareceu sozinha às duas reuniões seguintes (8a e 9a), porém sua designação como 

titular se deu apenas em agosto de 2001, habilitando-a para representar o Ministério a 

partir da 11a reunião. Na 11a reunião compareceu a suplente, Iracema Barroso 

Cavalcante. Mauro Iunes Okamoto figurou como representante do Ministério na 12a 

reunião, assim como nas 14a e 15a reuniões, mesmo sem haver Portaria do MEC o 

designando. A 16a reunião teve a presença de Gileno Pedrosa Caldas Filho, que 

acompanhou como observador o encontro. Em março de 2004, Mauro Iunes Okamoto é 

designado titular, tendo como sua suplente Iracema Barroso Cavalcante. Esta 

compareceu à 17a reunião e o titular esteve presente em todas as reuniões seguintes. 

Assim, o Ministério da Fazenda não teve nenhum representante oficial em 4 das 

22 reuniões. Nas outras 18, contou com 5 diferentes representantes, sendo que somente 

o último compareceu a mais de 4 encontros. Os representantes titulares não estiveram 

presentes a 10 reuniões, sendo 6 no Governo FHC e 4 na Administração Lula. 

 

Os representantes do Ministério do Planejamento e Orçamento 

 

Quadro nº 07: Participação dos representantes do Ministério do Planejamento e Orçamento nas 
reuniões do Confundef 

Representantes Reuniões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ione Araújo Galvão Assis                       
Ariosto Antunes Culau  P P P                   
George Alberto de Aguiar Soares      P P  P P P            
Alexandre Furtado de Azevedo        P    P P P P        

Marcelo Feitosa de Castro                PA P      

Jorge Abrahão de Castro                  P P P P  
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José Valente Chaves                      P 

P = presente      PA = presente para acompanhamento (nem titular e nem suplente)   

Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 

A primeira titular do Planejamento no Conselho do FUNDEF, Ione Araújo Galvão 

Assis, não participou de nenhuma reunião do mesmo, assim, o primeiro encontro do 

Conselho não contou com esta representação. Entre a 2a e a 4a reuniões esteve presente 

Ariosto Antunes Culau, como membro titular e a 5a reunião não contou com 

representação deste Ministério. Nas 6ª e 7ª reuniões, compareceu George Alberto de 

Aguiar Soares e na 8a reunião esteve seu suplente, Alexandre Furtado de Azevedo. O 

titular compareceu aos 3 encontros seguintes (9a, 10a e 11a reuniões), sendo observado 

que sua designação oficial, assim como de seu suplente, só ocorreu em agosto de 2001, 

habilitando-o apenas a partir da 11a reunião. Entre a 12a e a 15a reuniões, o 

Planejamento foi representado por Alexandre Furtado de Azevedo, na primeira como 

suplente e nas demais, como titular. A 16a reunião não teve representante oficial do 

Planejamento, apenas um indicado acompanhou a mesma, Marcelo Feitosa de Castro, 

que, no encontro seguinte, já compareceu na condição de suplente. Na 18a reunião 

verifica-se a existência de novo titular, Jorge Abrahão de Castro, que compareceu aos 

três encontros subseqüentes. Na 22ª reunião esteve presente seu suplente, José Valente 

Chaves. 

Deste modo, o Ministério não contou com representação oficial em 3 das 22 

reuniões realizadas, sendo que 5 diferentes pessoas se alternaram nesta função, 3 

durante o Governo FHC e 2 durante a Gestão Lula, sendo uma comum a ambas. Os 

membros titulares não compareceram a 10 reuniões, 5 na Gestão FHC e 5 no Governo 

Lula. 

 

Os representantes do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

Quadro nº 08: Participação dos representantes do CNE nas reuniões do Confundef 

Representantes Reuniões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Carlos Roberto Jamil Cury P                      
Ulisses Panisset   P                    
Neroaldo Pontes de Azevedo             P   P P P J    
Ataíde Alves                       

Francisco Aparecido Cordão     P P P P   P           

Antônio César Russi Callegari J Pp P 

P = presente    J = ausência justificada   Pp= presença parcial (retirou-se antes do final da reunião) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 
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O primeiro representante do CNE no Confundef foi Carlos Roberto Jamil Cury, 

que participou de uma única reunião. O sucessor de Carlos Roberto Jamil Cury foi 

Ulisses Panisset, que, a semelhança de seu antecessor participou de só uma reunião, a 

terceira, ficando a 2ª reunião sem representação. Em seguida, assumiu Francisco 

Aparecido Cordão, que participou de 5 reuniões (5a a 8a e 11a), mantendo entretanto a 

descontinuidade na mudança de titulares, com a 4a reunião sem representante. Cordão, 

no entanto, ao faltar a duas reuniões, ficou um ano exato sem contato com o Conselho, 

entre os meses de dezembro de 2000 e 2001. O substituto de Cordão, Neroaldo Pontes 

de Azevedo, assumiu com o intervalo de uma reunião (sem representação), no 13º 

encontro do Confundef. Do mesmo modo que seu antecessor, faltou a duas reuniões (o 

que representou um ano), estando presente às 3 (três) reuniões seguintes (16a a 18ª). Em 

15/10/2004, a Portaria 3192 informa que Neroaldo Pontes de Azevedo passa a ser 

suplente, assumindo a titularidade Antônio César Russi Callegari. A 19a reunião do 

Confundef não conta com nenhum representante do CNE, sendo que tanto o titular, 

quanto o suplente, justificaram suas ausências. César Callegari participa parcialmente da 

20ª reunião, pois se retira antes do término, não compareceu ao 21º encontro e esteve 

presente na 22ª reunião. 

Verifica-se, assim, que 9 das 22 reuniões não contaram com representação do 

CNE, sendo 4 entre as 9 realizadas durante a Gestão Lula. Nota-se também que, apesar 

das diversas descontinuidades da representação do Conselho Nacional de Educação no 

Conselho do FUNDEF, Neroaldo Pontes de Azevedo participou da última reunião do 

Governo FHC e de 3 reuniões durante a Gestão Lula. 

 

Os representantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) 

 

Quadro nº 09: Participação dos representantes do CONSED nas reuniões do Confundef 

Representantes Reuniões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

João de Jesus Paes Loureiro  P                     
Rosineli Guerreiro Salame   P                    
Sérgio Bacury de Lira     P                

Maria Izabel Castro Amazonas       P              

Márcia Valéria Lira Santana        P P P P P P        

Anaci Bispo Paim               P  P P P P 

P = presente      
Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 
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O primeiro representante do CONSED, no Conselho do FUNDEF, foi João de 

Jesus Paes Loureiro, que participou da 2a reunião, sendo que a reunião inaugural não 

contou com membros da entidade. A segunda representante foi Rosineli Guerreiro 

Salame, que participou da 3a reunião. O terceiro representante do CONSED foi Sérgio 

Bacury de Lira, presente à 5a reunião. Após este, o CONSED foi representado, já na 7a 

reunião, por Maria Izabel Castro Amazonas, sendo que entre a 8a e a 13a reuniões, 

Márcia Valéria Lira Santana foi quem esteve presente. Estas duas foram designadas em 

agosto de 2001, sendo a primeira titular e a segunda, sua suplente. A última 

representante da entidade foi Anaci Bispo Paim, tendo como suplente Hélio de Lima. A 

titular participou da 15a, da 17a e da 18a reuniões, não sendo substituída em suas 

ausências, nas 16a e 20a reuniões. Na 22ª reunião participaram como colaboradoras 

Marília Miranda Lindinger e Maria Auxiliadora Seabra Rezende, sendo esta a 

presidente da entidade na ocasião. Isto posto, tem-se que o CONSED permaneceu sem 

representantes em 6 das 22 reuniões e os titulares não estiveram presentes em 13 

ocasiões. Enfim, nota-se que até o final do ano 2000 a entidade enviou 5 diferentes 

representantes, cada qual presente em apenas uma reunião. 

 

Os representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE) 

 

Quadro nº 09: Participação dos representantes do CNTE nas reuniões do Confundef 

Representantes Reuniões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Francisco das Chagas Fernandes P P P P P P P P  P P P P          

Marta Vanelli 

             P P J P P P P P P 

Rui Oliveira                 PC      
P = presente     PC = presente como colaborador 

Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 

 

A CNTE teve como primeiro representante no Conselho do FUNDEF, Francisco 

das Chagas Fernandes, sendo sua suplente Maria Teresa Leitão de Melo, esta indicada 

em agosto de 2001. Francisco das Chagas Fernandes participou de 12 das 13 reuniões 

ocorridas na Gestão FHC e sua única ausência não foi coberta pela suplente. Na Gestão 

Lula, assume a representação da CNTE Marta Vanelli, tendo como suplente Rui 

Oliveira. A nova componente esteve presente a 8 das 9 reuniões ocorridas no período de 
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seu mandato, também não sendo substituída por seu suplente na ocasião de sua falta. 

Deste modo, contabilizam-se apenas duas reuniões em que a CNTE esteve ausente do 

Conselho, desde sua criação em 1998, e o único suplente a participar de uma reunião, 

Rui Oliveira, o fez na condição de colaborador, já que a titular estava presente. 

 

Os representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME) 

 

Quadro nº 10: Participação dos representantes do UNDIME nas reuniões do Confundef 

Representantes Reuniões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Adair Casarin P P    P P P P              
Jônathas Silva   P P P                  
Marcos Vinicius Pires de Souza          P P P           
Justina Iva de Araújo Silva              P P  P   P P P 
Adeum Hilário Sauer               J P  P P    

P = presente     J = Falta justificada 
Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 
 

A UNDIME, teve como seu primeiro representante no Conselho do FUNDEF 

Adair Casarin. Este participou das duas primeiras reuniões, assim como da 6ª a 9ª,  

sendo substituído no intervalo por Jônathas Silva. Entre a 10ª e a 12ª reuniões foi 

representante da entidade, Marcos Vinicius Pires de Souza, sendo seu suplente Horácio 

Francisco dos Reis Filho. Em seguida, passaram a acompanhar as reuniões Adeum 

Hilário Sauer e Justina Iva de Araújo Silva, sendo o primeiro como titular e a segunda, 

suplente, os quais se revezaram de modo a sempre haver um representante da UNDIME 

em todas as reuniões, entre a 14a e a 22a. Desta forma, a entidade só não esteve presente 

em uma das 22 reuniões ocorridas. Constata-se que os titulares não estiveram presentes 

a 10 reuniões do Conselho, sendo 6 vezes durante a Gestão Lula. 

 

Os representantes dos pais e professores de alunos 

 
Quadro nº 11: Participação dos representantes dos pais e professores nas reuniões do Confundef 

Representantes Reuniões 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Raul Oliveira Filho P  P P P P P P P P P P P P P J P P     
Iedyr Gelape Bambirra - CONFENAPA                   P P P  
José Correia Maduro                      P 

P = presente   J = Falta justificada 
Fonte: elaborado pelo autor a partir das atas do Confundef 



 

 

61

 

Esta representação teve dois titulares durante todo o período estudado, sendo o 

primeiro Raul Oliveira Filho, que participou de 16 das 18 primeiras reuniões realizadas. 

Seu suplente a partir de agosto de 2001 foi João Luiz Faria Netto Júnior, que não 

participou de nenhuma reunião. Em 24/02/2005, foi designada titular, pela Portaria nº 

549, Yedir Gelape Bambirra, sendo seu suplente José Correia Maduro. A nova titular 

participou de em 3 reuniões de seu período de mandato e o suplente, em uma. Assim, 

duas reuniões não contaram com a presença deste segmento. 

 

A Presidência e Secretaria Executiva do Conselho 

Um importante aspecto a ser analisado em um colegiado é a sua divisão interna de 

poder, assim como as formas de ocupação das funções responsáveis por agendar e 

convocar as reuniões, organizar as pautas, coordenar os trabalhos do Conselho, redigir 

as atas, manter a documentação em ordem, entre outras atribuições. No caso do 

Confundef, estas tarefas estavam a cargo da Presidência e da Secretaria Executiva. 

Assim, a definição sobre qual pessoa deveria assumir a Presidência e a Secretaria 

Executiva do Conselho também poderia indicar quais os valores que se pretendia 

incorporar ao órgão, seu grau de autonomia, seu centro de poder. 

 

A Presidência 

Pode ser considerada uma praxe os Conselhos possuírem Presidentes, mas no caso 

do Confundef, o Decreto nº 2264/97 foi o primeiro documento a citar a sua existência: 

“O Conselho de que trata o ‘caput’ deste artigo será presidido pelo representante do 

FNDE ou pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto nas reuniões a que este 

comparecer.” (§1º, do art. 5º). No entanto esta definição não entrou em vigor. Quando 

da composição inicial do Conselho, ao invés de seguir a definição do Decreto, o 

Ministro Paulo Renato de Souza indicou como presidente o senhor Ulysses Cidade 

Semeghini, através da Portaria nº 328, de 22/04/98. Este não era o representante do 

FNDE, conforme previa o Decreto, mas sim o funcionário do MEC, responsável pela 

Equipe do FUNDEF.  

Esta situação reapareceu na primeira reunião do Conselho, quando da aprovação 

do Regimento Interno do órgão, prevendo que este seria presidido “por membro 
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designado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto” (Parágrafo Único, art.3º 

ata de 28/05/1998)   

As definições acima referidas mantiveram-se até o final da Gestão FHC. Quando 

Lula e o Ministro da Educação, Cristóvam Buarque, tomaram posse, o Conselho passou 

a ser presidido por Maria José Féres, então Secretária de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental do MEC, tendo como vice-presidente Francisco das Chagas Fernandes. No 

mais, durante sua permanência no MEC, por cerca de um ano, Maria José Vieira Féres 

tornou-se a primeira e única presidente do Conselho a não participar de uma reunião do 

mesmo.  

A última alteração deu-se com a mudança de Ministro, após a nomeação de Tarso 

Genro para o MEC. Na mesma Portaria que deu posse aos novos membros do Conselho, 

era informado que o Presidente e o vice “serão eleitos por seus pares” (Portaria 550, de 

15/03/04). Apesar disto, nada foi encontrado nas atas que demonstrasse ter ocorrido 

eleição do Presidente ou Vice, nem discussões a esse respeito.  

Por fim, na versão preliminar do Regimento Interno do Confundef, fornecida em 

12/04/2005, permanecia a menção de que a Presidência do Conselho seria ocupada “por 

membro designado pelo Ministro de Estado da Educação”, ocorrendo apenas uma 

atualização da nomenclatura do Ministério, agora sem a expressão “e do Desporto”. 

 

A Secretaria Executiva 

A mesma Portaria que realizou a primeira designação dos componentes do 

Confundef, também indicou outro importante fator organizacional do Conselho: sua 

Secretaria Executiva. Esta ficaria sob responsabilidade do INEP: “O INEP como 

Secretaria Executiva do Conselho proverá os recursos técnicos e humanos necessários 

ao seu pleno funcionamento.” (art. 4º da Portaria 328, de 22/04/1998). O tema volta a 

ser abordado quando da posse de conselheiros no início da Gestão Tarso Genro: “A 

Secretaria de Educação Infantil e Fundamental – SEIF, como Secretaria Executiva do 

Conselho, proverá os recursos técnicos e humanos necessários ao seu pleno 

funcionamento” (art. 4º da Portaria nº 550, de 15/03/2004) 

Em nenhuma das duas Portarias, e nem mesmo nas atas, são citados os 

argumentos que sustentam as escolhas realizadas, ficando claro, porém, que o INEP 

desempenhou suas funções durante um período bastante curto, pois estas atribuições 
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foram assumidas pela “equipe do FUNDEF” que, pelo organograma do MEC, estava 

subordinada à mesma secretaria que, no entanto, teve três diferentes denominações entre 

1998 e 2007 (SEF, SEIF e SEB). 

Assim, com a Presidência e a Secretaria Executiva devidamente regulamentadas, 

conclui-se uma primeira fase da organização e funcionamento do Conselho do 

FUNDEF, em âmbito da União, sendo possível passar a um momento de análise sobre o 

mérito acerca do ocorrido. 

 

 

Considerações acerca de um ‘filho indesejado’ 

É forçoso constatar, inicialmente, que, ou o Governo FHC considerava 

desnecessária a existência de um Conselho, em âmbito da União, ou desejava excluir-se 

do controle social, já que sua proposta original, enviada ao Congresso, previa apenas os 

Conselhos Estaduais e Municipais. É importante ressaltar que o ex-Ministro Paulo 

Renato de Souza, ao descrever a concepção do FUNDEF, aponta 6 aspectos basilares da 

política, entre os quais não se encontra o controle social ou algo que levasse à existência 

dos Conselhos (SOUZA, 2005, 76-77). 

O texto originário do Poder Executivo propunha que os conselheiros recebessem 

apoio para transporte, alimentação e hospedagem, questões estas que, quando não 

devidamente equacionadas, podem prejudicar ou até inviabilizar a participação de 

membros com escasso poder aquisitivo ou sem respaldo de entidades coletivas. Vale 

lembrar que estas propostas eram relativas aos únicos colegiados concebidos pelo 

Governo Federal, ou seja, os Conselhos Estaduais e Municipais do FUNDEF. Pode-se 

alegar, assim, que tamanha deferência seria creditada ao fato de que os gastos 

decorrentes de seu cumprimento não onerariam o proponente. No entanto, ao 

regulamentar o Confundef em sua alçada, o Governo Federal deixa clara sua 

predisposição em apoiar financeiramente os conselheiros quanto às suas presenças nas 

reuniões. De qualquer modo, resta a dúvida sobre as razões que levaram os 

Parlamentares a retirar este suporte aos conselheiros do texto final da Lei nº 9424/96. 

Outra alteração de redação efetuada pelo Congresso, relativa aos Conselhos 

Estaduais do FUNDEF, foi a exclusão dos Tribunais de Contas (TCs) de sua 

composição. A argumentação utilizada pelos Deputados era a de que os TCs seriam 
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órgãos auxiliares dos Poderes Legislativos, sendo os Conselhos do FUNDEF colegiados 

assessores dos Poderes Executivos. Deste modo, ao incluir os TCs nestes Conselhos 

haveria um claro choque de atribuições, submetendo um órgão assessor à hierarquia de 

um outro Poder. Apesar desta questão não se relacionar diretamente com o Confundef 

em âmbito da União, ela é muito importante para a reflexão acerca das funções 

desejadas para os colegiados do Fundo. O Poder Executivo, ao incluir os TCs nos 

Conselhos Estaduais, desenhou uma proposta de trabalho para os conselheiros, para a 

qual os membros dos Tribunais seriam úteis. Ou, ainda, teria proposto um tipo e uma 

forma de interlocução mais estreita e contínua.  

No tópico da Lei nº 9424/96 que buscava delinear as formas de atuação dos 

Conselhos do FUNDEF surgiu uma questão que poderia gerar dúvidas sobre as efetivas 

atribuições dos colegiados, no momento em que foi utilizada a palavra “fiscalização” no 

lugar onde, até então, usava-se “controle social”. Os dois termos foram citados como 

sinônimos? Uma das definições é mais abrangente que a outra? Caso positivo, qual 

abarca que termo? Pela letra da Lei, em si, não se encontraram indicações que 

resolvessem estas questões. Mas, quaisquer que sejam as respostas, a legislação é 

explícita ao determinar que “os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, 

mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados, ou recebidos, à conta do Fundo 

/.../, ficarão, permanentemente, à disposição /.../ dos conselhos responsáveis pelo 

acompanhamento e fiscalização, no âmbito do Estado, do Distrito Federal ou do 

Município”. Promulgada a Lei, este atributo não se aplicaria ao Confundef, no âmbito 

da União. 

Quanto aos prazos estipulados pela Lei nº 9424/96 para que os entes federados 

criassem os respectivos Conselhos decorre a pergunta: o que os legisladores esperavam 

dos Conselhos ao determinar sua criação ainda antes da vigência obrigatória do Fundo? 

Isto foi mais um descuido, devido à “pressa” da aprovação da Lei, ou expressava a 

necessidade de haver controle social já durante o processo de instalação da política? O 

Governo Federal não cumpriu o prazo estipulado, baixando o Decreto nº 2264/97 em 

27/06/1997 quando deveria tê-lo feito até o dia 22/06/1997, ou seja, o Confundef 

começou atrasado. 

Em contraponto, ressalta-se, aqui, a celeridade no trâmite de aprovação da Lei nº 

9424/96. A “pressa” poderia ser explicada pelo fato de o Poder Executivo ter dado 

extrema prioridade para sua aprovação, tendo em vista a importância que tal iniciativa 
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teria na educação brasileira. Fundamental acrescentar que tal empreitada só foi possível 

dado o respaldo encontrado na maioria dos membros do Poder Legislativo, o que 

pressupõe um grau elevado de coesão política. Isto pode ser dimensionado também pelo 

fato de a aprovação da EC Nº 14/96, que exigiu a concordância de 2/3 dos congressistas, 

ter-se dado em pleno período eleitoral25. No mais, as alterações legais relativas ao 

FUNDEF tramitaram concomitantemente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), o que tirou do Fundo, naquele momento histórico, a exclusividade das 

atenções dos atores do campo educacional, incluído o Poder Legislativo. 

Conforme o exposto anteriormente, a redação da Lei previa a existência de um 

Conselho de “acompanhamento e controle social”, no âmbito da União. Pressupõe-se 

que seria criado um colegiado para que a sociedade ‘controlasse’ as ações do Estado, no 

caso, o Governo Federal. Nesta linha de argumentação, ao se analisar a integralidade de 

conformação do Confundef, pode-se esboçar algumas problematizações iniciais. Por 

exemplo, a de que o Conselho Nacional de Educação é um órgão auxiliar do MEC e 

seus membros são indicados pelo Presidente da República.  E, um detalhe importante, o 

papel presidencial não se restringe a homologar nomes eleitos diretamente por seus 

pares, sendo sua prerrogativa escolher os conselheiros entre diversos nomes 

apresentados por entidades selecionadas. Por fim, o Presidente pode também indicar 

nomes que não constam das listas entregues pelas entidades, seguindo apenas sua 

vontade e conveniências. Isto possibilitaria questionar a independência da representação 

do CNE junto ao Confundef.  

Outro segmento cuja inclusão no Confundef tem a capacidade de gerar férteis 

discussões é o de “pais de alunos e professores”. Lembre-se que, segundo o projeto 

original do Poder Executivo, os Conselhos Estaduais e Municipais do FUNDEF seriam 

compostos, respectivamente, por “Associações de Pais e Mestres” e por “pais de 

alunos”. Os Conselhos Municipais do FUNDEF, na Lei nº 9424/96, seguiram contando 

com esta representação, assim como com as outras duas representações, da Secretaria de 

Educação ou “órgão equivalente” e do agrupamento de “professores e diretores”, 

conforme o texto do PL Nº 2380/96, além dos “servidores das escolas” e do Conselho 

Municipal de Educação, este último apenas quando existente. Já os Conselhos Estaduais 

                                                 
25 No caso, tratava-se das eleições municipais em todas as cidades brasileiras, ocorridas no mês 
de outubro de 1996. Na tradição brasileira, os Parlamentares costumam concentrar seus 
esforços, atenção e tempo à manutenção, senão ampliação, de sua influência política eleitoral, 
elegendo Prefeitos e Vereadores de sua confiança, nas suas áreas de influência.  
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do FUNDEF, na redação final da Lei, perderam as representações das “Associações de 

Pais e Mestres” (APMs), substituídas por “pais de alunos e professores”. Uma 

explicação para esta substituição seria que, em alguns Estados, as organizações destes 

segmentos teriam outra denominação, como é o caso dos “Círculos de Pais e Mestres”, 

do Rio Grande do Sul, o que poderia provocar empecilhos legais à sua participação. 

Esta mesma conformação, de redação mais genérica, ao que parece, foi replicada no 

Conselho, em âmbito da União, mantendo-se certa eqüidade com os colegiados 

estaduais. No entanto, isto, a princípio, poderia gerar uma possível duplicidade de 

representação dos docentes, pois a CNTE, participante tanto em âmbito dos Estados, 

quanto na União, é uma entidade sindical que congrega justamente a categoria. Como 

interpretar este fato? Mais um ‘deslize’ dos legisladores? Falta de melhores alternativas 

de redação para enquadrar as APMs e congêneres? Ação deliberada para tentar 

enfraquecer a ação sindical? 

Nota-se, ainda, que esta foi a única representação do Confundef à qual não se 

apontou expressamente uma entidade ou órgão para indicar seus componentes. Supõe-se 

que isto tenha ocorrido simplesmente por não existir, na ocasião, entidade representativa 

ou organização nacional de “pais de alunos”. Então, por que prever, num Conselho, em 

âmbito da União, um agrupamento que sequer possuía real existência coletiva? Uma 

hipótese é que esta representação tenha sido pensada, justamente, como uma 

oportunidade para estimular, facilitar ou induzir a organização dos pais. Mas, na prática, 

não ficou definido quem ou qual entidade indicaria o representante para o Confundef. 

Apesar da possível boa vontade política de querer que os pais participassem do 

Conselho, esta representação poderia sofrer, ao menos inicialmente, questionamentos 

sobre sua legitimidade. 

Quanto aos outros três componentes do Confundef que representam a sociedade 

no controle do Estado, foram nominalmente citadas entidades representativas de 

segmentos expressivos no cenário nacional, reconhecidas e legitimadas por seus pares: 

CNTE, CONSED e UNDIME.  

Assim, tendo por base o Confundef, segundo a definição da Lei nº 9424/96 que 

propunha o mínimo de 6 membros, pode-se fazer um exercício de “contabilidade do 

controle social”, mensurando-se o poder da sociedade civil para “controlar” o Estado. 

Deste modo, numa análise otimista, haveria 5 membros externos, ou da sociedade, e um 

da União, ou do Estado. Numa outra visão, mais cética, a participação do CNE seria 
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interpretada como tendencialmente governista, aumentando-se um voto para os 

representantes do Estado e restando 4, às demais categorias. E, numa avaliação 

pessimista, em que o Governo Federal indicaria para representar os pais, entidades ou 

pessoas de sua livre escolha, o que redundaria, potencialmente, em escolhas consoantes 

com a filosofia do Governo ou de pessoas relacionadas pessoal e/ou politicamente com 

os gestores estatais, haveria um empate entre membros da sociedade e representantes do 

Estado. Ou seja, de acordo com o expresso pelo Congresso Nacional, o Executivo, em 

hipótese alguma, teria sob sua responsabilidade direta a escolha da maioria dos 

componentes do Confundef. No entanto, ao regulamentar a Lei, através do Decreto nº 

2264/97, o Governo foi tendencioso, fortalecendo-se quantitativamente e corrigindo a 

suposta desvantagem numérica indicada pela Lei nº 9424/96. O Governo FHC, 

aproveitando-se do fato de que a redação da Lei previa uma composição com “no 

mínimo seis membros”, montou um Conselho ampliado e governista: 6 indicados pelo 

Executivo, através de seus Ministérios, e 5 da sociedade civil, na interpretação otimista. 

Ao se manter os questionamentos quanto a autonomia dos representantes do CNE e dos 

pais, haveria 8 indicados pelo Estado e 3 de entidades autônomas. Por fim, caso se 

entendesse o controle social como algo que se configura pela ação da sociedade civil 

sobre o Estado, ter-se-ia que reavaliar a posição do CONSED e da UNDIME, uma vez 

que estas são entidades consideradas semi-estatais, pois representam exclusivamente 

pessoas com funções e atribuições de gestão direta do Estado. Enfim, a CNTE 

constituir-se-ia como única representante legítima da sociedade civil, com membros 

indicados exclusivamente por seus pares, pessoas estas exercendo, necessariamente, 

funções alheias à gestão do Estado. Desta forma, a “contabilidade do controle social” 

apontaria 10 representantes de Governo ou entidades subordinadas ao Estado e apenas 

uma da sociedade civil. 

Relativizando a “contabilidade do controle social” acerca do Confundef, realizada 

nos parágrafos anteriores, cabe lembrar que a simples diferenciação em dois pólos não 

esgota as possibilidades de análise e, ao contrário, pode mesmo distorcer a realidade 

através de uma grosseira simplificação. Opor, de um lado os gestores, assessores ou 

representantes indicados pelo staff estatal e, de outro, as entidades e pessoas, a 

princípio, independentes e autônomas em relação ao Estado, tidas como parte da 

sociedade civil, é ignorar, por exemplo, as diversas contradições e disputas inerentes à 

ação política, as quais dificultam – senão inviabilizam – a compreensão do Estado como 
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um bloco uniforme e coeso. Seriam desconsideradas as injunções partidárias, 

ideológicas, de trajetória pessoal, de interesses profissionais ou de compreensão do 

papel representativo, que certamente incidem sobre a intervenção de cada um dos 

membros de um colegiado.  

Acreditar na oposição rígida entre membros do Governo e da ‘sociedade’, 

entendendo que os primeiros defenderiam o status quo e os segundos visariam a sua 

mudança, via transparência, eficiência e socialização das informações levaria à 

impossibilidade lógica de haver representantes do Estado efetivamente comprometidos 

com a democratização dos órgãos públicos, como também poder-se-ia considerar nula a 

perspectiva de representantes da dita “sociedade” virem a colocar interesses pessoais – e 

nem sempre lícitos – acima do bem comum, sendo coniventes ou partícipes de ações 

típicas do descontrole moral. Como ambos os exemplos não passam de exercício 

retórico, sem base na realidade, a discussão sobre os Conselhos permanece num campo 

bem mais complexo para ser debatida. 

Fora dos parâmetros ‘contábeis’ poderia se proceder a uma análise política de 

escopo menos especulativo em relação ao Confundef. É o que nos propicia a análise do 

artigo 5º, §1º, do Decreto nº 2264/97, ao determinar, sem margens para diferentes 

interpretações, que o Presidente do colegiado seria o representante do FNDE, o qual 

somente cederia a posição nas ocasiões em que seu superior hierárquico, o Ministro da 

Educação, estivesse presente à reunião. Não restam dúvidas de que o Governo Federal 

considerou, em primeiro lugar, que um Conselho de “acompanhamento e controle 

social” devesse ser coordenado por um representante do Poder Executivo. Este não 

hesitou, também, em apontar o seu principal assessor educacional para presidir as 

reuniões às quais comparecesse, subentendendo-se que este teria capacidade para 

desempenhar as funções atinentes a um conselheiro do FUNDEF. Mas quais os motivos 

para a escolha do FNDE e não do INEP ou do MEC para desempenhar este papel? E 

porque não fez opção pelo representante do Ministério do Planejamento e Orçamento, 

ou ainda, pelo membro enviado para representar o Ministério que controla diretamente o 

fluxo de recursos, a Fazenda, de onde se operacionalizaria uma das principais ações da 

União junto ao FUNDEF, a complementação financeira aos Estados? 

A citada determinação governamental excluiu outras duas possibilidades: a do 

colegiado eleger seu Presidente, mesmo entre os representantes do Poder Executivo, ou 

a de um membro indicado por uma entidade representativa de outros agrupamentos 
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exercer o comando no Confundef. A alternativa do FNDE se deve ao fato da autarquia 

possuir, por características institucionais e dever de ofício, técnicos acostumados a 

trabalhar com recursos financeiros? E o Ministro da Educação, poderia se garantir que 

este possuísse as mesmas capacidades técnicas? Ou as opções foram de cunho mais 

marcadamente político, fortalecendo estruturas, cargos e pessoas com desenvoltura para 

trabalhar num colegiado desta natureza? Enfim, o Governo Federal não considerou ser 

um problema que o Conselho, com funções de acompanhar e controlar as ações no 

âmbito da União, fosse presidido por um gestor da própria União. Em outras palavras, 

controlar a si mesmo seria algo possível e desejável. 

O Conselho do FUNDEF, em âmbito da União, parece ter sofrido com as 

interferências do Governo, acomodando-se às mudanças de cadeiras no Poder Executivo 

e distanciando-se do papel de um órgão de Estado. Dois comentários sobressaem da 

análise desta definição. A primeira é a de valorização do Conselho, visto que o próprio 

Ministro se coloca como potencial Presidente do órgão, mas também por ter sido 

indicado presidente, de fato, o homem que foi considerado o formulador do FUNDEF, 

Barjas Negri, o qual era o Presidente do FNDE quando da edição do Decreto nº 

2264/97. Desta forma, se poderia ponderar que, caso o Governo FHC não desse 

importância a este Conselho, não indicaria para presidi-lo seus principais quadros 

políticos e agentes públicos; enfim, não perderia tempo com ele, indicando quadros 

intermediários ou subalternos. Por outro lado, pode-se analisar esta decisão como uma 

atitude para dar visibilidade ao Conselho, sobrevalorizando-o em relação às suas 

atribuições reais, passando uma imagem de poder e seriedade sem correspondência na 

realidade das ações que se esperavam do órgão. Também se podem avaliar as indicações 

de nomes “de peso” como mais uma demonstração da tutela que se pretendia 

estabelecer em relação ao Conselho, buscando garantir que este não fugiria dos rumos 

para ele premeditados.  

O fato é que os representantes do FNDE jamais vieram a presidir o Confundef, 

pois todos os Ministros nomeados para o MEC descumpriram o Decreto, através de suas 

Portarias. Paulo Renato de Souza indicou para presidente Ulysses Semeghini, Cristóvam 

Buarque empossou Maria José Féres e Tarso Genro designou Francisco das Chagas 

Fernandes, todos representantes do MEC. Cristóvam Buarque criou a figura do Vice-

Presidente e Tarso Genro, por sua vez, inovou ao prever a eleição, tanto do presidente, 

quanto do seu Vice. Constatou-se que nenhuma das duas medidas tinha sido prevista em 
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documentos anteriores, tais medidas não haviam sido debatidas no Confundef e não 

constaram em nenhuma das versões do Regimento Interno do Conselho. Por fim, resta 

informar que nunca se realizaram eleições para a presidência do Confundef, fazendo 

transparecer que não vem sendo algo fácil para os Governos permitir que ocorra o 

“controle social” sobre o Estado. 

Nota-se, também, na regulamentação do Governo Federal para o Confundef, a 

iniciativa de detalhar quais seriam os órgãos, sob sua alçada, que indicariam 

representantes para o colegiado. Assim, a expressão “Poder Executivo Federal”, 

constante da Lei nº 9424/96, foi esmiuçada, no Decreto nº 2264/97, transfigurando-se 

em Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Orçamento, MEC, FNDE e 

INEP. O Governo garantia, assim, no Conselho a intervenção dos principais órgãos com 

responsabilidade direta pela implementação do FUNDEF. O Ministério da Fazenda, era 

responsável, entre outras questões, por efetuar os cálculos dos valores mínimos anuais 

por aluno e das complementações da União. O Ministério do Planejamento e 

Orçamento, tinha a seu cargo redigir e alterar o orçamento anual do Governo Federal. O 

FNDE era o responsável legal pela gestão dos recursos federais do salário-educação, 

parte dos quais seriam alocados na complementação da União ao Fundo. O INEP 

realizava o censo escolar, utilizado para determinar a destinação dos recursos do Fundo, 

assim como procedia a estudos necessários às diferentes políticas de Governo. O MEC, 

por definição, era responsável por supervisionar as políticas educacionais, de modo 

mais amplo. No entanto, há que se notar a indicação de três Ministérios e duas 

autarquias, subordinadas ao MEC.  

O Ministro da Educação tem prerrogativas para nomear ou demitir os presidentes 

das duas autarquias, assim como para interferir nos trabalhos, tanto do FNDE, quanto do 

INEP. Desse modo, cabe perguntar porque um ato presidencial definiu que o Ministro 

da Educação teria que, obrigatoriamente, indicar dois representantes, cada qual de uma 

das autarquias hierarquicamente sob sua responsabilidade? Se se tomar o Decreto 

literalmente, o Ministro estaria proibido de indicar dois representantes do INEP ou três 

do FNDE, ainda que considerasse necessário ou conveniente a presença de 

representantes destes dois órgãos nos trabalhos do Confundef. Uma das hipóteses 

aventadas é a de que as pessoas que ocupavam as Presidências das referidas autarquias, 
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em 1997, seriam detentoras de poder e não poderiam ser deixadas de fora da política 

tida como prioritária pelo Governo26. 

Com o funcionamento do Confundef pode-se afirmar que, tanto FNDE, quanto 

INEP, ou não priorizaram sua participação nas reuniões ou tiveram grandes dificuldades 

para estarem presentes, pois seus representantes titulares faltaram, respectivamente, a 10 

e a 14 reuniões. Pior, o INEP não enviou ninguém por oito vezes e o Fundo em sete 

reuniões; ou seja, elas não compareceram a cerca de um terço das reuniões.  

Mais um ponto para o qual chama-se a atenção é o fato de o Decreto nº 2264/97, 

ao nomear o Conselho, em âmbito da União, o faz como sendo “sobre os Fundos de 

Manutenção...”, no plural. A princípio, este pode ter sido um mero erro de digitação, 

mas pode também representar uma nuance expressiva com impactos reais sobre a 

identidade, as funções e as ações esperadas do Confundef. O FUNDEF, no singular, é 

expresso por uma política de abrangência nacional. Porém, sua operacionalização, dos 

pontos de vista contábil, financeiro ou administrativo, assim como seus potenciais 

impactos político-pedagógicos tiveram como locus as esferas estaduais. Deste modo, 

seria mais adequado dizer que existiriam “FUNDEFs”, no plural. A esta perspectiva 

ainda poderia ser agregado o fato de jamais ter existido um fundo contábil, tanto de 

abrangência nacional, quanto no âmbito da União. Talvez isto explique o fato de o 

Confundef não poder incidir ‘sobre o Fundo’, visto que este não possuiria existência 

material. Mas, então, qual sentido haveria em denominar o Confundef como sendo 

aquele “sobre os Fundos”? Talvez devido à perspectiva da complementação financeira 

da União, em tese, incidir sobre mais de um fundo estadual. Assim, ao buscar 

‘controlar’ os recursos federais, haveria necessidade de trabalhar com diversos fundos. 

Ou, por fim, porque haveria a compreensão de que o colegiado em âmbito da União 

teria entre suas atribuições exercer o controle social sobre os 28 fundos do país. Neste 

momento, é preciso lembrar que o Brasil se organiza como uma Federação, o que 

implica a existência de autonomia dos Estados e Municípios, garantida 

constitucionalmente, zelada em especial quanto às questões tributárias, que estão na 

origem material do FUNDEF. De concreto, pode-se afirmar que o Decreto nº 2264/97 

não foi retificado, seguindo no plural.  

                                                 
26 Referimo-nos aqui de Maria Helena Guimarães Castro, do INEP, e de Barjas Negri, do 
FNDE. 
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Entre a entrada em vigor do FUNDEF até o início de 2007, o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social, no âmbito da União, reuniu-se em 22 

oportunidades. Isto significa que, em média, houve um encontro a cada 5 meses. Disto 

poder-se-ia deduzir que nenhuma das duas Gestões realizou as reuniões conforme 

previa as diferentes versões do Regimento Interno – que estipulavam, respectivamente, 

reuniões mensais e trimestrais. 

No Governo FHC, a média de reuniões nos 5 anos (60 meses) de vigência 

nacional do FUNDEF foi de um encontro a cada 4 meses e 18 dias. Assim, foram 

realizadas 13 reuniões durante sua administração. Já no Governo Lula, esta média, em 

seus pouco mais de 4 anos iniciais (51 meses), foi de um encontro a cada 5 meses e 18 

dias, ou seja, 9 reuniões, ou seja, FHC realizou reuniões com maior freqüência que 

Lula.   

Quadro nº 12: Reuniões do Conselho do FUNDEF, em âmbito da União 

reuniões/ 

ano 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

reuniões 2 3 3 3 2 3 2 3 0 1 22 

 

Outra abordagem possível seria a concernente aos intervalos entre cada uma das 

reuniões. No Governo FHC, o menor espaço temporal entre duas reuniões foi de 2 

meses e o maior foi de quase 9 meses. Durante o Governo Lula, o menor intervalo entre 

as reuniões foi de 3 meses e o maior foi de 14 meses.  

Enfim, se tomarmos por base o número e a periodicidade de reuniões como um 

parâmetro para verificar o compromisso dos dois Governos para com a participação 

social e o controle do FUNDEF, verificamos que FHC realizou esforços maiores que 

seu sucessor. Caso se entendesse que mais reuniões ou menores intervalos entre as 

reuniões representariam um patamar superior de empenho no sentido da democratização 

do Estado, o Governo Lula teve desempenho mais fraco que seu antecessor. No entanto, 

há que se ressaltar a trajetória e as bases ideológicas da frente partidária que elegeu o 

Presidente Lula, advinda hegemonicamente de grupos historicamente considerados 

como sendo de “esquerda” ou progressistas. Estes, devido a suas origens populares, com 

inserção em movimentos e entidades representativas da sociedade civil, notadamente os 

sindicatos de trabalhadores, possuem inquestionável tradição contestatória o que, via de 
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regra, levou-os a defender posicionamentos em prol da democratização do país. Mais do 

que isto, o Governo FHC chamou para si a responsabilidade de implantar uma política, 

tendo que se concentrar na ação estatal para fazê-la funcionar, enquanto o Governo Lula 

recebeu o FUNDEF em posição mais confortável, o que lhe possibilitaria avançar no 

aprimoramento do mesmo. Esta análise ganha relevo se lembrarmos que o responsável 

direto pelo FUNDEF, no Governo Lula, era Francisco das Chagas Fernandes, antigo 

conhecedor da estrutura e funcionamento do referido Conselho, pois foi representante 

da CNTE no colegiado desde sua instauração, em 1998.  

Quanto à duração dos mandatos dos conselheiros nada consta da legislação do 

FUNDEF, figurando apenas a referência a dois anos no Regimento Interno do órgão, o 

que não parece ter sido seguido, em especial pelos representantes do Governo. É 

fundamental notar que o Governo FHC teve apenas um Ministro da Educação, Paulo 

Renato de Souza, durante seus 8 anos de mandato. Isto parece ter contribuído para o 

fato de que tanto os representantes diretos do MEC quanto os referentes às autarquias a 

eles vinculadas (FNDE e INEP) mantivessem certa estabilidade e continuidade no 

período. O mesmo não ocorreu no Governo Lula, que teve Cristóvam Buarque como 

Ministro no primeiro ano de Governo, sendo substituído por Tarso Genro, que por sua 

vez deu lugar a Fernando Haddad, que ficou até o início do segundo mandato do 

Presidente Lula. Isto parecer ter gerado conseqüências diretas na composição do 

Conselho, como decorrência das mudanças de ocupantes do MEC, do INEP e do FNDE 

entre as Gestões dos três Ministros. 

Ainda quanto aos conselheiros, nos três primeiros anos de existência do 

Confundef não havia a previsão de suplentes, o que gerou dificuldades, além disso, a 

indicação dos mesmos sem sempre apareceu em Portarias de nomeações. No mais, 

algumas Portarias Ministeriais de indicação de membros do Conselho não foram 

encontradas, indicando problemas na máquina governamental, o que também dificultou 

a determinação do período de alguns mandatos.  

Da exposição e interpretação inicial do material relativo à criação do Confundef, 

desde as propostas originárias do Poder Executivo, passando pela tramitação 

congressual e aportando na regulamentação governamental, foram construídos diversos 

questionamentos e ponderações. Espera-se que a análise dos documentos acerca do 

funcionamento efetivo do colegiado do FUNDEF, “no âmbito da União” contribua para 

seus esclarecimentos.   
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CAPÍTULO 2 

CONSELHO DO FUNDEF: ATRIBUIÇÕES, AÇÕES E OMISSÕES 
 

 

A partir do delineamento das principais questões tratadas pelo Confundef, 

destacando os temas que ocuparam as pautas dos seus encontros, através da descrição e 

discussão de excertos representativos das atas do Conselho, realizou-se uma análise que 

não se pretende exaustiva. Ao contrário, o foco principal recaiu sobre um exame 

qualitativo dos relatos escritos, à luz de algumas referências quantitativas, a título de 

exemplo.  

O capítulo foi dividido em três partes: a primeira trata das análises mais gerais e 

abrangentes acerca das atribuições que foram conferidas ao colegiado, assim como 

aquelas que o Confundef tomou para si, as quais emergiram da prática de suas ações e 

omissões; a segunda parte objetiva apreender os trabalhos efetivados pelo Conselho em 

relação aos principais temas diretamente relacionados à implementação da política do 

FUNDEF sob a alçada exclusiva do Governo Federal; a terceira parte aborda uma 

seleção de temas relacionados à operacionalização do FUNDEF nos Estados e 

Municípios, assim como a substituição do FUNDEF pelo FUNDEB. 

 

 

As atribuições do Conselho 
 

As atribuições nos dispositivos normativos 

Constatou-se que as funções e competências dos Conselhos do FUNDEF, nas 

três esferas da Federação, foram delimitadas pelo artigo 4º da Lei nº 9424/96, ficando 

sob sua responsabilidade “o acompanhamento e controle social sobre a repartição, a 

transferência e a aplicação dos recursos do Fundo”, assim como a “supervisão do censo 

escolar anual”. Neste mesmo dispositivo legal também ficou expresso, através de seu 

artigo 5º , que  

os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais, mensais e 
atualizados, relativos aos recursos repassados, ou recebido, à conta do 
Fundo a que se refere o art. 1º, ficarão, permanentemente, à disposição 
dos Conselhos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, no 
âmbito do Estado, do Distrito Federal ou do Município, e dos órgãos 
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federais, estaduais e municipais de controle interno e externo. 
(negritos nossos) 

Assim, aos Conselhos subnacionais do FUNDEF, foram apontados os 

documentos sobre os quais poderiam realizar seus trabalhos, sendo estes citados como 

de “acompanhamento e fiscalização”. Duas questões sobressaem destas constatações: a 

exclusão, a princípio, do Conselho, no âmbito da União, ao acesso a tais documentos, 

podendo-se interpretar como não sendo uma atribuição deste colegiado a análise dos 

mesmos; e a ausência de dispositivo legal indicando diretamente a função de 

“fiscalização” ao Confundef. 

No caso do colegiado em tela, verificou-se também que os dois Decretos 

Presidenciais que regulamentaram aquela Lei, no âmbito federal, também não indicaram 

quais ações deveriam ser efetuadas pelo Conselho27. Porém, cabe informar que o 

Decreto nº 2.264/97 esmiuçou as atribuições de vários órgãos em relação ao FUNDEF. 

Por exemplo, ao Ministério da Educação foi imputada a elaboração da “estimativa de 

novas matrículas”, a serem adicionadas aos dados do censo, para fins de aferição dos 

coeficientes de distribuição de recursos (alínea “b”, § 1º, do Art. 2º) e, mais 

especificamente, no §2º do Art.2º, afirmando que o MEC: 

a) divulgará, até o dia 31 de março de cada ano, a estimativa do 
número de alunos referida no parágrafo anterior por Estado, Distrito 
Federal e Município, bem assim as demais informações necessárias ao 
cálculo dos recursos a serem repassados no ano subseqüente, com 
vistas à elaboração das propostas orçamentárias das três esferas de 
Governo. 

b) publicará, até o dia 30 de novembro de cada ano, as informações 
necessárias ao cálculo efetivo dos coeficientes de distribuição para o 
ano seguinte e o Censo Escolar do ano em curso. 

E, nos dois parágrafos seguintes, ao disciplinar mecanismos operacionais do Fundo, o 

referido Decreto terminou por estabelecer uma outra ação a ser realizada pelo MEC e a 

possibilidade de o TCU intervir no processo, nos seguintes termos: 

§3º Com base no Censo Escolar e nas demais informações publicadas, 
o Ministério da Educação e do Desporto elaborará a tabela de 
coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo, e a publicará no 
Diário Oficial até o último dia útil de cada exercício, para utilização 
no ano subseqüente, remetendo as planilhas de cálculo ao Tribunal de 
Contas da União, para exame e controle. 

§4º Somente será admitida revisão dos coeficientes de que trata o §2º 
deste artigo se houver determinação do Tribunal de Contas da União, 
nesse sentido. 

                                                 
27 Decretos nº 2.264/97 e nº 2.530/98. 
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Já no artigo 3º, o Ministério da Fazenda foi incumbido de “efetuar o cálculo da 

complementação anual devida pela União”, sendo detalhada a forma de execução do 

referido cálculo, bem como de outros procedimentos, entre os quais destacaram-se: 

§3º As planilhas de cálculo da estimativa de complementação da 
União serão remetidas previamente ao conhecimento do Tribunal de 
Contas da União. 

§4º Até o dia 31 de dezembro de cada ano o Ministério da Fazenda 
publicará o valor da estimativa da complementação da União para o 
ano seguinte, relativa a cada Unidade da Federação, bem como o 
respectivo cronograma de pagamentos mensais ao Fundo.  

/.../ 

§6º O Ministério da Fazenda promoverá os ajustes que se fizerem 
necessários entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, em decorrência do cálculo da complementação 
efetivamente devida, até 30 dias após a entrega, ao Ministério da 
Fazenda, dos dados oficiais relativos à arrecadação anual do ICMS do 
exercício encerrado, de todos os Estados e do Distrito Federal.  

/.../ 

§10 Estimativa da complementação de que trata este artigo será 
efetuada pelo Ministério da Fazenda até o dia 31 de julho de cada ano, 
e informado ao Ministério da Educação e do Desporto e à Secretaria 
de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento 
para fins de inclusão na proposta orçamentária do ano subseqüente. 

§11 O Ministério da Fazenda informará mensalmente ao Ministério da 
Educação e do Desporto e ao Tribunal de Contas da União os valores 
repassados a cada fundo de que trata este Decreto, discriminando a 
complementação federal. 

As citações anteriores possibilitam três comentários: 1) que a inexistência de 

atribuições destinadas ao Confundef não se deveu ao fato de o Decreto ter tratado de 

matérias alheias a este aspecto; 2) que as atribuições conferidas aos Ministérios da 

Educação, da Fazenda e do Planejamento poderiam, potencialmente, ter sido objeto do 

“acompanhamento e controle social” por parte do Confundef; 3) que poderiam ter sido 

atribuídas funções ao Confundef relativas aos tópicos apresentados, por exemplo, 

colocando sob sua responsabilidade a análise dos dados acerca das “estimativas de 

novas matrículas”, das tabelas referentes aos “coeficientes de distribuição dos recursos 

do Fundo”, das “estimativas de complementação da União” e da realização dos 

“ajustes”. Poderia, por fim, ter sido apontada, como ação do Conselho, supervisionar o 

cumprimento dos prazos estipulados para as diversas ações. No entanto, o Decreto nº 

2.264/97 trata do Confundef apenas no que diz respeito à sua composição e 

organização, sem lhe imputar nenhuma responsabilidade específica. 
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O local onde foram determinadas as competências do colegiado foi seu 

Regimento Interno (RI). Chama-se a atenção para o fato, já relatado anteriormente, de 

que o RI, segundo as atas, foi aprovado quando da 1ª reunião do colegiado. No entanto, 

o Presidente do Confundef quando da realização desta pesquisa, Francisco das Chagas 

Fernandes, assim como os funcionários do DEFINEB, afirmaram que o RI não estava 

em vigor. Desta forma, o colegiado realizou, durante o ano de 2005, novas discussões 

sobre o documento, durante a 20a e a 21a reuniões, aprovando (mais uma vez) o RI.  

O texto votado em 2005, no que tange às funções do Conselho, era quase 

idêntico ao já existente em 1998, tendo sofrido alterações que preservaram o essencial 

da redação original. Portanto, o conteúdo do artigo 2º do atual Regimento Interno, do 

Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, no que tange às atribuições do colegiado, 

dispõe que28:  

compete ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEF, no âmbito da União: 

I. Exercer acompanhamento (da execução) e controle social da 
execução sobre a previsão, a orçamentação, a repartição e a 
transferência dos recursos do FUNDEF, no âmbito da União;  

II. Manter constante intercâmbio com os Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

III. Articular-se com os órgãos e entidades envolvidas no processo 
de arrecadação, distribuição e utilização dos recursos do FUNDEF, 
visando à compatibilização das informações e à uniformização de 
critérios e mecanismos de acompanhamento e controle social entre os 
Estados, Distrito Federal e Municípios; 

IV. Analisar, anualmente, as estatísticas do FUNDEF, oferecendo 
subsídios ao Ministério da Educação; 

V. Manter o Ministério da Educação permanentemente informado 
sobre o controle e a avaliação da execução financeira do FUNDEF; 

VI. Deliberar sobre medidas que visem ao aperfeiçoamento dos 
sistemas e mecanismos de controle e avaliação social do FUNDEF; 

VII. Assessorar o Ministério da Educação em assuntos relacionados 
ao FUNDEF, particularmente sobre as avaliações periódicas de 
resultados, com vistas à adoção de medidas operacionais e de natureza 
político-educacional corretivas de acordo com o disposto no artigo 12 
da Lei nº 9424/96. 

                                                 
28 O texto aprovado na 1ª reunião do Conselho (em 1998) era idêntico ao que consta da chamada 
“versão preliminar”, de 2004. Nesta citação, os textos entre parênteses representam os trechos 
excluídos da versão final e as palavras em negrito foram incluídas nas últimas votações (em 
2005). 
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Pode-se deduzir destas linhas de ação que o Confundef teria como funções 

exercer o controle sobre a União, manter intercâmbio e articulação com outras entidades 

e órgãos congêneres e, especialmente, subsidiar, informar e assessorar o MEC, 

propondo medidas de aperfeiçoamento do FUNDEF. 

Para efeito de compreensão do processo de elaboração do RI, quanto às funções 

do Conselho, cumpre destacar que apenas um dos segmentos apresentou, por escrito, 

uma proposta com alterações oferecidas à redação originária do MEC, quando dos 

debates em 2005 (20a e 21a reuniões). Assim, a proposta feita por Iedyr Gelape 

Bambirra, representante dos pais de alunos Confederação Nacional de Pais de Alunos 

(CONFENAPA), procedia a algumas alterações no artigo 2º, de modo que a redação do 

inciso I era a seguinte: “Exercer acompanhamento e controle social da execução sobre a 

previsão, a orçamentação, a repartição e a transferência e a aplicação dos recursos do 

FUNDEF, junto ao governo, no âmbito da União”. Os trechos em negrito representam 

as mudanças propostas, nenhuma das quais foi aprovada pelo colegiado. Deduz-se que a 

“aplicação” dos recursos ficou, deliberadamente, fora do âmbito de acompanhamento e 

controle do Conselho, e, por outro lado, a redação final ampliou a área de intervenção 

do colegiado, não se restringindo “ao Governo”. Mas a proposição da CONFENAPA 

acrescentava outras atribuições ao Confundef criando quatro novos incisos, nos 

seguintes termos: 

VIII – Examinar os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais 
mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados ou recebidos, 
à conta do fundo a que se refere o artigo 1º da 9224/96 (sic) que 
ficarão permanentemente, à disposição do Conselho. 

IX – Controlar o cumprimento do artigo 10º da lei 9424/96 

X – Controlar o salário educação (artigo 15º §3º - 9424/96) 

XI – Supervisionar o senso escolar anual – (artigo 4º §2º - 9424/96). 

Deste modo, as recusadas propostas da CONFENAPA especificavam formas de 

intervenção e abrangiam ações até então fora de sua área de influência, como o salário-

educação.  

Nota-se também que no Regimento Interno não se utilizou, em nenhum 

momento, o termo “fiscalização”. Como foi apresentado no primeiro capítulo desta tese, 

diversos autores, ao se referirem aos Conselhos de “acompanhamento e controle social” 

do FUNDEF, não se aprofundaram na análise sobre as potenciais diferenças não só de 

nomenclatura, mas de significado objetivo, entre acompanhar, controlar e fiscalizar. 
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Estes verbos vêm sendo utilizados, ou como sinônimos, ou como se um abrangesse os 

demais, também não sendo explícita uma possível hierarquia entre os mesmos. Um dos 

fatos recorrentes refere-se ao emprego do termo “fiscalização”, em especial quando se 

avaliou a atuação dos colegiados, entendendo que as intervenções neste âmbito 

possuíam marcantes fragilidades. Para ilustrar este fato, cita-se um trecho da ata da 13a 

reunião do Confundef, na qual o representante do Conselho Nacional de Educação teria 

dito que “a discussão sobre o acompanhamento e fiscalização de recursos do ensino 

fundamental foi ampliada em decorrência do FUNDEF”, não estando, neste momento, 

referindo-se especificamente ao Conselho em âmbito da União. 

Pondera-se, para fins das reflexões aqui desenvolvidas, sobre a pertinência de se 

imputar a atribuição de “fiscalizar” ao Conselho do FUNDEF, em âmbito da União, 

visto que nem a EC Nº 14/96, nem a Lei nº 9424/96, nem os Decretos e Portarias de 

regulamentação, nem o Regimento Interno utilizaram este termo para delimitar as ações 

deste colegiado. Como este trabalho não partiu de uma definição específica sobre as 

potenciais diferenças entre acompanhamento, controle social e fiscalização, buscou-se 

averiguar nos documentos inventariados a utilização dos termos para compreender até 

que ponto eles foram tratados como conceitos distintos. 

 

As atribuições segundo as atas 

Para além dos dispositivos legais e suas normatizações, entende-se que seria 

possível a compreender as atribuições do Conselho do FUNDEF, em âmbito na União, 

examinando as ações oficialmente realizadas pelo colegiado. Assim, serão apresentadas, 

a seguir, as informações referentes às funções do órgão, as quais foram coletadas 

quando da análise das atas. As funções do colegiado foram depreendidas tanto de 

intervenções e debates explícitos acerca de suas atribuições, quanto de ações 

efetivamente levadas a cabo e que expressam em atos a compreensão sobre as 

atividades que poderiam e/ou deveriam ser realizadas pelo Confundef. 

Quando da realização da 1a reunião do Confundef, em 1998, o Ministro Paulo 

Renato de Souza, após dar posse aos conselheiros, desejou “muito sucesso no trabalho 

de orientação aos Estados e Municípios, nesse período de implantação do Fundo”. Não 

constou da ata nenhuma outra informação sobre o que o Ministro teria dito, revelando 

que possivelmente o foco de intervenção restringiu-se aos momentos iniciais – e 



 

 

81

fundamentais – de instalação da política. De qualquer modo, o acento recai sobre o 

trabalho de orientação dos outros entes federados e não sobre a intervenção de 

acompanhamento e controle social junto ao Governo Federal. A mesma ata indica que, 

na fase de discussões, “vários conselheiros” apresentaram “dúvidas, comentários e 

sugestões sobre a competência do Conselho Federal, principalmente quanto ao seu 

relacionamento com os Conselhos /.../, a nível dos Estados e Municípios.” Ou seja, o 

colegiado demonstrava insegurança em relação às suas atribuições, o que impactou os 

debates sobre o Regimento Interno, realizados na seqüência, tendo ficado registrado nos 

seguintes termos: 

Embora não tenham sido apresentadas emendas específicas ao artigo 
segundo29, ficou acertado que a presidência procuraria orientação da 
área jurídica do Ministério para nortear as ações do Conselho Federal 
que iriam além dos aspectos puramente pedagógicos para garantir o 
cumprimento da lei 9424/96.  

Nas atas das reuniões posteriores não foram localizadas as possíveis respostas às 

referidas consultas aos advogados do MEC. Pode-se deduzir, no entanto, que os 

conselheiros buscavam informações sobre ações a serem realizadas por eles que 

transcendessem aos “aspectos puramente pedagógicos”, de aconselhamento e de 

orientação. Isto é corroborado, ao menos em parte, pela proposta constante da referida 

ata, sem citar sua origem, de incluir um representante do TCU na composição do 

Confundef. Não consta dos autos que esta proposição tenha sido debatida e não houve 

deliberação sobre o assunto. 

Quando da realização da 3a reunião do colegiado, em março de 1999, o 

Presidente do Confundef relata as ações que o Governo desenvolveu junto a outros 

órgãos e que são fundamentais para se compreender os trabalhos de controle e 

fiscalização. Ulysses Cidade Semeghini afirma que, em dezembro de 1998, “foi feita 

uma reunião com todos os Ministérios Públicos Estaduais, em Recife, onde se assinou 

um convênio visando à fiscalização das Prefeituras e do Estados” e, mais à frente, 

discorreu acerca de uma 

reunião com Tribunais de Contas em 1998 visando à padronização nos 
critérios de fiscalização, lembrou que os Manuais do FUNDEF 
apresentam critérios únicos, mas reconheceu faltarem normas sobre 
como contabilizar, solicitando que o MOG30 apresente elementos para 
se avançar na matéria 

                                                 
29 O mesmo citado anteriormente, elencando as competências do colegiado. 
30 Então Ministério de Orçamento e Gestão, cujo nome foi alterado posteriormente para 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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Iara Prado, outra representante do MEC presente à reunião, foi explícita quanto 

ao intuito de tais procedimentos, dizendo que a “capacidade limitada do Governo 

Federal leva à necessidade de parcerias” e afirmando estar “surpresa com a não 

padronização nos critérios de fiscalização por parte dos Tribunais de Contas”.  

Neste sentido, aproveitando a oportunidade, o representante da CNTE, Francisco 

da Chagas Fernandes, retomou a proposta de inclusão de representações dos Tribunais 

de Contas, a qual adicionou também membros do Ministério Público, tanto nos 

Conselhos Estaduais quanto no Confundef.  

A referida proposta não obteve, ao menos de acordo com os registros oficiais, 

nenhuma resposta ou comentário e também não foi objeto de deliberação. Esta 

observação é reforçada pelo relato, na mesma ata, de nova proposição da CNTE 

referente à realização de um Seminário Nacional reunindo conselheiros estaduais do 

FUNDEF, sendo esta discutida e aprovada em seguida. Não consta da ata a ocorrência 

de votação, permitindo supor que a proposta foi consensual. Assim, parece que a 

relatoria não omitiu, nesta ocasião, as decisões tomadas pelo colegiado. 

Foi por ocasião da 5a reunião, ocorrida em agosto de 1999, que passaram a 

ganhar contorno os papéis que o Governo Federal atribuiria tanto para si, quanto para os 

TCs e para o Ministério Público (MP)31. O Presidente do Confundef apresentou 

informações relativas às denúncias de “problemas e irregularidades” sobre o FUNDEF, 

esclarecendo os procedimentos adotados pelo MEC, afirmando que os Prefeitos 

Municipais seriam comunicados e solicitados a “oferecer esclarecimentos”, dizendo que 

“as respostas dos prefeitos dos municípios denunciados serão encaminhadas aos 

Tribunais de Contas dos Estados / Municípios e ao Ministério Público no Estados.” 

Vale ressaltar que solicitando e, potencialmente, recebendo “esclarecimentos”, o 

Ministério encerraria sua intervenção ao remeter os dados coletados aos respectivos 

Estados, para que os TCs e MPs tomassem ciência. 

O tema, no entanto, foi retomado cerca de 3 anos mais tarde, na 13ª reunião do 

Conselho, em dezembro de 2002, a qual também foi a última realizada na segunda 

Gestão do Presidente FHC (1999-2002), ocasião em que se procedeu a uma avaliação 

                                                 
31 Cabe lembrar que os Tribunais de Contas são órgãos vinculados aos Poderes Legislativos e o 
Ministério Público constitui uma organização independente dos três poderes tradicionais. 
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dos trabalhos do Confundef32. Nessa ocasião, o representante do CNE, Neroaldo Pontes 

de Azevedo, expressou sua “preocupação sobre as denúncias apresentadas ao MEC” 

devido à impossibilidade de se verificar a veracidade das mesmas “antes de serem 

investigadas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização”.  

Depreende-se desta afirmação, em comparação com os procedimentos adotados 

pelo  MEC, que os “órgãos responsáveis pela fiscalização” seriam os TCs e o MP. Uma 

formulação mais precisa acerca das atribuições de controle e fiscalização do FUNDEF 

seria proferida, em março de 2004, por ocasião da 17a reunião do colegiado, quando Rui 

Oliveira, Secretário de Políticas Sindicais da CNTE, presente à reunião na condição de 

colaborador, interpelou a presidência do Confundef e obteve resposta nos seguintes 

termos: 

O Sr. Rui entregou ao Presidente do Conselho um Dossiê 
com reiteração de solicitação de providências acerca das 
denúncias sobre aplicação de recursos do FUNDEF no Estado 
da Bahia, solicitando esclarecimento sobre as providências 
adotadas. O Sr. Chagas recebeu a documentação, esclarecendo 
que o MEC não tem o papel de fiscalizar a aplicação dos 
recursos do FUNDEF, porém entregou ao Sr. Rui um Relatório 
contendo todos os encaminhamentos das denúncias recebidas 
pelo MEC, no período de janeiro de 1998 a março de 2004, ao 
Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Estado da Bahia. 
Ainda, informou que também encaminhará o Dossiê ao 
Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
para adotarem as medidas pertinentes. (negritos nossos) 

E esta mesma reunião reservaria ainda uma luz na direção de se compreender as 

diversas atribuições atinentes ao MEC no que tange ao FUNDEF, desta vez não mais 

impulsionada por representantes da sociedade civil, mas advinda justamente de uma 

funcionária de um órgão do Poder Executivo no âmbito da União responsável pelo 

“controle”. Leice Maria Garcia, participando da reunião como colaboradora, teve sua 

intervenção, constante dos “assuntos gerais” da ata, registrada da seguinte forma: 

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE SORTEIOS 
PÚBLICOS – A Sra. Leice Maria expôs aos conselheiros o trabalho 
que está sendo realizado pela Secretaria Federal de Controle, com a 
fiscalização de aplicação de recursos federais recebidos pelos 
municípios sorteados periodicamente por aquela Secretaria e solicitou 
à Secretaria de Educação Infantil e Fundamental o acompanhamento 

                                                 
32 Parte significativa das intervenções versaram sobre a avaliação da política do FUNDEF e sua 
execução. Porém, nesta sessão do trabalho serão apresentados apenas os dados atinentes às 
funções do Confundef. 
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sistemáticos dos casos que apresentam irregularidades relacionadas ao 
FUNDEF. 

No entanto, não constam dos autos encaminhamentos do colegiado quanto a esta 

“solicitação” da Secretaria Federal de Controle.  

Em setembro de 2005, quando da realização da 20a reunião do Conselho, Iedyr 

Gelape Bambirra, a nova representante dos pais de alunos, buscou, uma vez mais, 

imputar ao Ministério da Educação um papel mais ativo ao sugerir “que se alterasse a 

legislação para atribuir a competência de fiscalização ao MEC”, o que foi novamente 

refutado por Francisco das Chagas Fernandes, o qual “ressaltou que, por determinação 

legal, o MEC não atua na fiscalização da aplicação dos recursos do FUNDEF”. 

Acredita-se que as informações elencadas até aqui propiciem um panorama dos 

embates de posições e interpretações acerca das diferentes atribuições quanto à 

fiscalização, revelando o inquestionável papel dos Tribunais de Contas Estaduais e 

Municipais e do Ministério Público. No entanto, as funções do Ministério da Educação 

geraram conflitos, sendo que os representantes da sociedade civil, em especial os de 

pais de alunos e dos trabalhadores em educação, cobraram uma ação mais decisiva do 

órgão, o que não foi aceito pelos representantes do MEC. Pode-se dizer, ainda, que o 

órgão vinculado ao Governo Federal responsável pelo controle também possuía 

expectativas quanto a um papel pró-ativo por parte do MEC. Isto possibilita entrever, no 

mínimo, divergências quanto à atuação das estruturas do Poder Executivo no tocante ao 

FUNDEF, o que inclui a avaliação de que a fiscalização não era compreendida como 

uma atribuição privativa dos órgãos do Poder Legislativo (TCs) ou independentes (MP). 

Outro aspecto que se considerou relevante abordar diz respeito à relação do 

Confundef com os Conselhos Estaduais e Municipais do FUNDEF. No decorrer da 3a 

reunião do colegiado, Francisco das Chagas Fernandes, então representante da CNTE, 

propôs “que Conselhos de Acompanhamento e Controle Social dos Municípios, Estados 

e Federal funcionem integradamente” e fez uma ponderação onde ficou explícita sua 

compreensão das funções do colegiado, ao propor que se retomasse: “proposta de 

interrelação hierarquizada entre Conselhos (Conselho Federal daria ‘blitze’ nos locais 

mais problemáticos, Conselhos Estaduais estariam presentes nos Conselhos Municipais 

quando chamados nos casos mais graves)”  

Na ata da citada reunião, não ficou explícito se tal proposta foi discutida pelos 

presentes, pois não consta deliberação do colegiado.  
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Na 5a reunião, realizada em agosto de 1999, após as exposições do Presidente 

acerca das denúncias recebidas pelo MEC, Francisco das Chagas Fernandes propôs a 

realização de um  levantamento das denúncias junto aos MPs Estaduais (Promotorias de 

Justiça) e “sugeriu a criação de mecanismos de divulgação dessas denúncias”. Jônathas 

Silva, representando a UNDIME, propôs encaminhar as mesmas denúncias aos 

Conselhos Estaduais do FUNDEF e aos Presidentes das Comissões de Educação das 

Câmaras de Vereadores. A representante do INEP, Maria Helena Guimarães de Castro,  

“sugeriu igual procedimento em favor dos Conselhos Estaduais de Educação”. A 

deliberação do Confundef a este respeito ficou formalizada com a seguinte redação:   

solicitação às Procuradorias Gerais de Justiça nos Estados, sobre 
denúncias formalizadas junto às Promotorias de Justiça nos 
respectivos municípios, com o objetivo de se promover a 
correspondente divulgação por meio dos canais de comunicação 
ao alcance do MEC, sendo a proposição acatada (negritos nossos) 

Nota-se, inicialmente, que as proposições dos representantes da UNDIME e do INEP, 

de se enviar o material coletado para Conselhos e câmaras não foram incorporadas à 

decisão. Nas atas das reuniões seguintes, nada constou sobre o atendimento da 

solicitação pelas referidas Procuradorias e, pode-se adiantar que, durante toda a vigência 

do FUNDEF, o MEC não criou nenhuma forma de divulgação.   

Quatro anos mais tarde, na 15a reunião, em setembro de 2003, a proposta de 

enviar informações de denúncias aos Conselhos do FUNDEF no âmbito dos estados 

reapareceu nos debates, desta vez sem explicitar o propositor, nem quem teria 

esclarecido a questão. De todo modo, como da ata não figuram questionamentos a 

respeito das informações prestadas, fica subentendido que o Confundef não demonstrou 

desacordo com a interpretação dada: 

Roteiro de procedimentos do MEC sobre denúncias relacionadas ao 
Fundef – Foi sugerido o encaminhamento ao Conselho Estadual de 
cópia de denúncias encaminhadas pelos Municípios, para 
conhecimento e foi esclarecido que esse procedimento não pode ser 
adotado, uma vez que dever haver autonomia dos Conselhos e não 
haver subordinação do Conselho Municipal com relação ao 
Conselho Estadual. (negritos nossos) 

Duas considerações importantes relativas a esta citação. A primeira diz respeito 

à “autonomia” e à não “subordinação” entre Conselhos de diferentes entes da 

Federação. Poder-se-ia interpretar que estas duas características significariam, na 

prática, a inexistência de liberdade absoluta para agir dentro de suas respectivas áreas de 

intervenção? A segunda consideração e, para fins deste trabalho a mais relevante, 
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pondera se o fato de enviar “cópias de denúncias” aos Conselhos Estaduais feriria a 

“autonomia” ou geraria “subordinação” dos colegiados municipais. Escapa à 

compreensão até aqui obtida em que aspecto legal o repasse de dados levaria a ferir o 

direito de um dos entes federativos. Porém, este debate que parecia se referir apenas à 

relação entre os Conselhos Estaduais e Municipais do FUNDEF, tomou outra dimensão 

quando da 19a reunião do Confundef, ocorrida em abril de 2005, ocasião em que: 

A Sra. Iedyr informou que trouxe fita de vídeo para ser apresentada 
aos conselheiros, retratando a situação da educação em Minas Gerais; 
trouxe ainda, contra-cheques de professores, demonstrando o baixo 
salário, salientando que não houve melhoria desses salários por meio 
dos planos de carreira e que não há providências pelos órgãos 
responsáveis quanto às denúncias que são realizadas. O Sr. Vander, 
sugeriu que a fita fosse apresentada após o esgotamento da pauta da 
reunião, caso houvesse tempo para isso. O Sr. Chagas esclareceu que 
o Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, não interfere na 
atuação dos demais Conselhos e explicou quais são os trâmites de 
uma denúncia que chega ao MEC. (negritos nossos) 33 

Assim, as denúncias apresentadas pela representante dos pais de alunos não 

redundaram em nenhum outro encaminhamento por parte do Confundef, afinal, este 

“não interfere na atuação dos demais Conselhos”. Esclarece-se, deste modo, que além 

de não fiscalizar a aplicação de recursos do FUNDEF , o Confundef não atuaria também 

em questões que se encontrassem no âmbito de ação dos demais Conselhos do 

FUNDEF. Entretanto, esta afirmação seria conflituosa com outros dados advindos dos 

relatos de reuniões anteriores, quando o Confundef estabeleceu contato com os seus 

congêneres Estaduais, buscando apoio para solucionar problemas, em especial os 

referentes às informações acerca das previsões de arrecadação do ICMS34. E o 

colegiado, em âmbito da União, também foi acionado com relação a problemas 

detectados nos Conselhos Estaduais do FUNDEF, como foi o caso das denúncias 

advindas do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Paraná. A primeira estava 

relacionada com a movimentação dos recursos do fundo em conta única do Governo 

Estadual, a segunda referia-se à contagem de alunos de Educação de Jovens e Adultos 

para fins de distribuição de recursos do FUNDEF no Município de Guarulhos, e a 

terceira dizia respeito devido à recusa do Governo do Estado em aceitar a indicação de 

um conselheiro. Em todas as ocasiões, o Confundef se pronunciou oficialmente, 

                                                 
33 Não consta da ata que o vídeo sobre a situação da educação em Minas Gerais tenha 
sido assistido pelos conselheiros ao final da reunião. 
34 Atas das 9ª e 11ª reuniões, por exemplo. 
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operando, em certa medida, formas diversas de “interferência” nas atuações dos 

colegiados subnacionais. 

 

As atribuições segundo as ações e omissões do Conselho  

Uma outra maneira de se aferir as funções de determinado órgão colegiado, para 

além das explicitamente declaradas como tal, seria através do exame de suas ações 

efetivas. No caso de um Conselho de acompanhamento e controle social, defende-se a 

pertinência de esquadrinhar os diferentes encaminhamentos adotados pelo órgão como 

um modo de delinear o que constituiram, de fato, as suas intervenções, permitindo 

entrever suas “funções reais”.  

Do ponto de vista qualitativo, considerado aqui como o mais relevante para fins 

da análise das “funções reais” do Confundef, foi possível subdividir os 

encaminhamentos em quatro eixos temáticos: a) organização interna, na qual o 

Conselho buscou sua auto-estruturação; b) articulação governamental, quando as ações 

levaram à integração de trabalhos entre diferentes órgãos do Poder Executivo; c) 

organização de eventos, nas ocasiões em que foram preparados encontros e processos de 

formação e informação; e d) políticas educacionais, englobando encaminhamentos 

relativos à estrutura e ao funcionamento das ações governamentais, em especial as 

relativas ao FUNDEF. 

Sob o prisma quantitativo, ressalta-se que a análise não se pretendeu exaustiva, 

buscando-se apenas possibilitar um dimensionamento aproximado dos atos do referido 

Conselho.  

 

 

Análise das ações do Conselho 

Da leitura das atas do Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, no período de 

1998 a 2007, constatou-se, inicialmente, que todas as reuniões, com exceção da última, 

tiveram algum tipo de encaminhamento (decisão, deliberação), sendo que apenas a 1a 

reunião concentrou todas as deliberações em um único eixo temático, no caso, o de 

organização interna. Foram contabilizados cerca de 87 encaminhamentos realizados 

pelo colegiado, porém, pondera-se sobre a interpretação dos dados quantitativos, tendo 

em vista a existência de fatores que delimitam as possibilidades de sua utilização. Por 
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exemplo, não se pode afirmar que houve 87 deliberações sobre questões diferentes, pois 

algumas delas foram realizadas sobre uma mesma questão ou assunto. Ou ainda, uma 

mesma decisão, sobre um mesmo assunto, foi, deliberadamente, contada duas vezes. 

Após estas ressalvas, passa-se à analise das ações do Conselho, segundo os eixos 

temáticos. 

 

a) Organização interna 

Contabilizaram-se 28 encaminhamentos relativos à organização interna do 

Confundef no período de sua existência35. Neste item, uma das peculiaridades da 

redação, que poderia distorcer os dados quantitativos, diz respeito à maior ou menor 

aglutinação das informações, por exemplo, quando das discussões acerca do Regimento 

Interno, havendo o relato de informações “em bloco”, assim como textos em que se 

descrevem alterações específicas. Para fins da contabilidade aqui realizada, seja “em 

bloco” ou em citação específica, cada encaminhamento foi considerado apenas uma vez. 

Para que se possa vislumbrar o que ocorreu junto ao Confundef, no tocante a 

este item, descrevem-se alguns dos encaminhamentos adotados, buscando-se apresentar 

as iniciativas consideradas mais expressivas. Na 1a reunião, o Regimento Interno foi 

“aprovado por unanimidade”. Durante a 5a reunião, foi “recomendado” que todos os 

segmentos representados deveriam indicar seus respectivos suplentes para formalização 

dos mesmos. Já na 13a reunião, o Conselho deliberou sobre a manutenção do 

financiamento, por parte do MEC, para que os representantes dos pais de alunos 

pudessem participar das reuniões. No encontro seguinte, o Regimento Interno sofreu 

alterações, entre as quais a mudança do prazo para convocação das reuniões. Durante a 

18a reunião, o Confundef decidiu solicitar a articulação das entidades ligadas à 

representação dos pais de alunos, tendo em vista a existência de indicação de 

representantes por parte de dois diferentes órgãos.  

Na 19a reunião, o Presidente “informou que o Conselho não tem Regimento 

Interno aprovado”, o que levou à deliberação de enviar cópia de documento para análise 

e sugestões dos conselheiros. Na 21a reunião, a representante da CNTE solicitou que as 

reuniões do Confundef não fossem realizadas nas mesmas datas das reuniões do CNE, o 

que foi complementado pela proposição do representante do INEP de que houvesse um 

                                                 
35 Não foram computadas, apenas, as aprovações de atas, apresentadas formalmente no início de 
algumas reuniões. 
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agendamento anual das reuniões, no início de cada exercício, sendo ambas as propostas 

“acatadas”. Por fim, nesta mesma reunião se deu uma nova aprovação do Regimento 

Interno, após a rejeição de algumas propostas apresentadas pela representação dos pais 

de alunos, conforme já foi apresentado. 

 

b) Articulação Governamental 

Considerou-se como articulação governamental as ações em que o Confundef 

decidiu algo atinente a um órgão do Poder Executivo com assento no colegiado. Estas 

podem ser referentes à interlocução entre órgãos do Governo Federal ou mesmo entre as 

entidades representativas dos Poderes Executivos Estaduais e Municipais. Foram 

encontrados um total de 18 encaminhamentos referentes a este eixo temático, dos quais 

destacam-se alguns exemplos considerados importantes para uma visualização 

panorâmica das ações típicas deste eixo.  

Por ocasião da 3a reunião do Conselho, o representante do MEC solicitou que o 

Ministério de Orçamento e Gestão apresentasse elementos para apoiar a padronização 

dos critérios de contabilização dos recursos do FUNDEF, facilitando sua fiscalização. 

Na 7a reunião decidiu-se pela formação de um grupo de trabalho composto por 

representantes dos Ministérios da Educação, da Fazenda e do Planejamento visando à 

análise de prováveis problemas na contabilização do ICMS para o FUNDEF no Estado 

do Espírito Santo. Na mesma reunião, foi “solicitado” que a UNDIME e o CONSED 

debatessem suas concepções sobre o “regime de colaboração”. Durante a 9a reunião, 

decidiu-se pela realização de uma reunião envolvendo o MEC, o FNDE e o Ministério 

da Fazenda para discutir problemas relativos às informações (não) prestadas pelos 

Estados quanto ao ICMS, o que inviabilizaria a realização das previsões de recursos 

para o FUNDEF no ano seguinte.  

Quando da realização da 11a reunião, o Confundef decidiu solicitar a 

reconsideração do CNE quanto a um parecer deste em relação a questões atinentes à 

possível contagem dupla de alunos que estudam em período integral para fins de 

distribuição dos recursos do FUNDEF na cidade de Americana, Estado de São Paulo. 

Na 12a reunião, o Conselho decidiu enviar um ofício à Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), do Ministério da Fazenda, solicitando a agilização na realização dos ajustes das 
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complementações do FUNDEF. Já na 14a reunião, o colegiado sugeriu que o INEP 

realizasse estudos sobre os custos do transporte escolar e sobre custo/aluno/qualidade.  

No transcorrer da 16a reunião, deliberou-se pelo envio de ofício aos Ministérios 

do Planejamento e da Fazenda, “solicitando” que a definição do valor mínimo por 

aluno/ano do FUNDEF se desse em conformidade com a legislação. Por fim, por 

ocasião da 21a reunião, decidiu-se solicitar à STN dados e justificativas relativas à 

suspensão da realização dos ajustes das complementações do FUNDEF devidas pela 

União.   

 

c) Organização de Eventos 

O eixo temático relativo à organização de eventos foi objeto de 18 

encaminhamentos por parte do Confundef. A contagem traduz as diferentes vezes em 

que o Conselho se pronunciou, seja sobre diversos eventos, seja sobre múltiplas ações 

referentes a um mesmo evento. A primeira vez que o tema figurou nas atas do colegiado 

foi durante sua 3a reunião, quando foi aprovada a proposta elaborada pelo representante 

da CNTE, Francisco das Chagas Fernandes, de realização de um  seminário nacional  

com os Conselhos Estaduais do FUNDEF.  

Durante a 5a reunião foram agendados encontros regionais de Conselhos do 

FUNDEF, indicando a definição das datas em acordo com o CONSED. Na reunião 

seguinte, foram estabelecidos os temas a serem debatidos nos referidos encontros 

regionais, os quais dividiam o país em três grupos. Durante a 7a reunião, foi proposta a 

efetivação de um encontro sobre “regime de colaboração”, assunto que voltou à pauta 

na 9a reunião, quando se discutiram os temas a serem abordados no evento.  

Por ocasião da 10a reunião, os conselheiros dividiram atribuições de relatoria 

referentes aos temas tratados no III Encontro dos Conselheiros Estaduais do FUNDEF, 

os quais seriam condensados em um documento a ser encaminhado aos encontros 

regionais previstos para ocorrerem em agosto de 2001. Na 12a reunião, o Confundef 

decidiu a data do próximo Encontro Nacional de Conselhos Estaduais do FUNDEF, 

assim como a realização de encontros nacionais contando com a presença de Conselhos 

Municipais e de representantes dos TCs e MPs, sendo definidos como temas de debate: 

a organização e funcionamento dos Conselhos e o Plano de Carreira do Magistério.  
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Na 17a reunião, deliberou-se pela realização de encontros regionais e avaliou-se 

a necessidade de efetivação de um encontro nacional. No entanto, na 18a reunião, o 

Confundef decidiu que um novo encontro nacional seria realizado “somente após a 

definição de criação do Fundeb”. 

 

d) Políticas educacionais 

Com relação ao eixo temático referente às deliberações acerca das políticas 

educacionais, foram compiladas 24 intervenções. Estas guardam, em sua maioria, 

ligação direta com o FUNDEF, porém não se restringem a este, abrangendo outras 

questões que o Conselho considerou serem pertinentes como objeto de sua ação.  

O primeiro ato do Confundef, relativo à política educacional de caráter geral, 

talvez nem possa ser classificado como tal, tantas são as condições atípicas que 

cercaram tal deliberação. Tudo se passou na 4a reunião do colegiado, realizada em um 

hotel, que teria se constituído, também, em um encontro com Conselhos Estaduais do 

FUNDEF. O então Presidente do CONSED, Éfrem Maranhão, propôs uma moção que 

foi aprovada, embora a ata não registre o teor da mesma. Todos os temas abordados, 

antes e depois da aprovação da moção, diziam respeito a políticas educacionais. Porém, 

preferiu-se, para fins deste trabalho, registrar aqui a única vez em que as atas 

explicitaram a existência de votos contrários a uma proposição, no caso em pauta, a dos 

dois representantes dos Conselhos Estaduais do FUNDEF do Espírito Santo e da 

Paraíba.  

No decorrer da 5a reunião, ao se informar da existência de ações judiciais contra 

o FUNDEF, o colegiado deliberou que o MEC deveria buscar a obtenção de uma “ação 

declaratória de constitucionalidade do Fundef junto ao STF”. Ainda nesta ocasião, foi 

aprovada uma moção acerca da Reforma Tributária, então em tramitação no Congresso 

Nacional, versando sobre a importância do FUNDEF e a defesa da manutenção do 

Salário-Educação e da vinculação constitucional de recursos para a educação.  

Quando da 7a reunião, o colegiado foi informado de que um conselheiro do 

FUNDEF estaria sendo alvo de perseguição, por parte da Secretaria Estadual de 

Educação do Paraná, por ter denunciado a manutenção dos recursos do FUNDEF em 

uma conta única do Governo do Estado. Deliberou-se enviar documento ao TCE e ao 

MP do Paraná para a apuração do caso, assim como uma Moção de Solidariedade ao 
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Conselho Estadual do FUNDEF. Na 9a reunião, decidiu-se pela criação de um Grupo de 

Trabalho, formado por representantes do CONSED, da UNDIME e do MEC, para 

discutir a situação do transporte escolar.  

Na 12a reunião, o Confundef deliberou pela realização de reuniões nos Estados 

em que havia complementação da União, visto ter sido apontado conflito de 

competências entre os Ministérios Públicos Estaduais e Federal nestas situações. 

Quando da 14a reunião, ao ser informado sobre o valor mínimo por aluno/ano, o 

Conselho “recomenda o cumprimento art. 6º da Lei 9424/96” ao Ministério da Fazenda.  

Na 15a reunião, o Confundef aprovou três deliberações relevantes para este 

estudo: a) declarou apoio e sugeriu aperfeiçoamento da redação de uma proposta de PL, 

apresentada pelo Presidente do Conselho, prevendo a inclusão da Educação de Jovens e 

Adultos no FUNDEF; b) “julgou pertinente” o PL, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, 

que previa, entre outras questões, a exclusão das despesas com remuneração do 

magistério da contagem relativa aos 54% máximos de gasto com a folha de pessoal 

estabelecidos pela legislação; c) repudiou o assassinato do professor Paulo Henrique 

Costa Bandeira, da rede municipal de ensino de Satuba, no Estado de Alagoas, 

ocasionado por denúncias relativas ao FUNDEF. O Conselho decidiu enviar Nota 

Pública aos Conselhos Estaduais do FUNDEF, entre outros. Finalmente, o Confundef, 

com a “anuência” da Deputada Federal Fátima Bezerra, presente à reunião, indicou dois 

membros para estudar o Substitutivo ao PL Nº 241/99, de sua autoria, tratando da 

organização dos Conselhos e da divulgação dos dados do FUNDEF. Foram indicados o 

conselheiro Horácio Francisco dos Reis Filho, representando o Executivo, e a 

conselheira Marta Vanelli, representando as entidades civis. 

 

Análise das omissões do Conselho 

Considerou-se que, da mesma forma que a análise dos dados atinentes às ações 

concretas poderiam possibilitar uma avaliação acerca das funções que o Confundef 

efetivamente exerceu, o mesmo poderia ser replicado no que tange às omissões do 

mesmo colegiado36. Considerou-se, em conseqüência, essencial dar visibilidade às 

questões com as quais o Conselho se defrontou e que o órgão, consciente ou 

inconscientemente, acabou não procedendo a encaminhamentos.  

                                                 
36 Devido a ter-se tido acesso à ata da 22ª reunião apenas em maio de 2007, não foi possível incluir esta 
reunião na análise das omissões do Confundef. 
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Foram categorizados como omissões apenas os pontos em relação aos quais um 

ou mais conselheiros fizeram considerações, propostas, sugestões ou denúncias, durante 

as reuniões, sobre as quais não foi tomada nenhuma decisão coletiva. Não foram, 

portanto, incluídas especulações sobre o que o Conselho poderia ou deveria ter 

decidido. Entende-se, também, que uma omissão coletiva não significa, 

necessariamente, a omissão individual de cada um dos conselheiros, visto que houve 

casos manifestos de membros propondo intervenções, as quais foram desconsideradas 

pelo conjunto dos presentes às reuniões. 

Ressalte-se que, muitas das vezes, os temas foram tratados como “informes”, 

“informações” ou “esclarecimentos” durante as reuniões. No entanto, estes foram aqui 

incluídos devido ao fato de que, em nenhum momento do percurso do Conselho, as atas 

indicaram que as deliberações recaíssem apenas e tão somente sobre os pontos de pauta 

das convocações, sendo que em algumas delas, os encaminhamentos foram efetivados 

nos momentos das reuniões denominados “outros assuntos”, “assuntos gerais” ou 

mesmo “esclarecimentos / informações”37.  E para tornar mais complexa a tarefa, até a 

13a reunião as atas não distinguiam os distintos momentos dos trabalhos, 

impossibilitando ao leitor diferenciar o que era informe, ponto de pauta ou simples 

aparte às considerações.  

Procedendo de modo análogo ao tratamento dado às deliberações, acentua-se a 

importância da busca de fidelidade da análise qualitativa, na qual se procurou conceber 

uma imagem, através de exemplos, acerca do conteúdo atinente ao que se considerou 

como sendo omissões. Não se considerou adequado, neste sentido, interpretar que as 

omissões do Conselho representaram, necessariamente, a ausência de resultados ou de 

ações. Encontraram-se casos em que, apesar da não existência de encaminhamentos, as 

atas das reuniões seguintes indicaram a realização de ações pertinentes aos mesmos. Em 

outras palavras, considerou-se desnecessário o registro do procedimento formal de 

decisão, ou que a simples citação da questão era suficiente para gerar efeitos, ou, ainda, 

pode ter havido falha na percepção do relator, pois, os procedimentos de deliberação do 

Conselho pareceram ser flexíveis, possibilitando ambigüidades. 

Uma possível interpretação é a de que as omissões, na verdade, configurariam 

apenas aspectos sobre os quais o Confundef pode ter considerado não ser sua função 

                                                 
37 Para ilustrar os casos consulte-se, respectivamente, as atas das 21ª (item 1.4.2), 15ª (item 7.1 e 
7.2) e 17ª (item 1.2), anexas. 
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decidir. Também foi importante para a análise aqui empreendida o potencial 

entendimento, pelo Conselho, de que os temas categorizados como omissões, fossem, 

na verdade, pouco relevantes ou até irrelevantes em relação ao FUNDEF. 

E, complementando a análise qualitativa, procedeu-se a um exame quantitativo, 

com a expectativa de possibilitar um mapeamento e não com a pretensão de aferir, em 

detalhes, cada uma e todas as não decisões do Conselho.  

Assume-se, nesta análise, das atas do Confundef, a possibilidade de certa 

distorção dos fatos, devido à potencial tendência dos relatores de excluírem das atas 

assuntos que não deram origem a decisões, que não foram polêmicos, que foram 

expostos sem ênfase ou com poucos detalhes. Outra deturpação possível seria a de se 

interpretar cada uma das omissões quantificadas como sendo um caso, tema ou questão 

específico sobre o qual o colegiado não se pronunciou, o que não corresponde à 

realidade. Um caso concreto: o questionamento ou a cobrança acerca do cumprimento 

da legislação para fins de definição dos valores mínimos por aluno/ano figurou diversas 

vezes nas atas, em diferentes reuniões e por múltiplos atores, sendo contabilizadas, na 

pesquisa, em todas as ocasiões.   

Assim, afirma-se a baixa acuidade de tais números, acrescentando-se que a 

contagem não expressa a quantidade de temas ou assuntos sobre os quais não houve 

deliberação. O que se pretendeu foi buscar um outro enfoque que pudesse iluminar a 

compreensão acerca das atribuições do Conselho do FUNDEF, no âmbito da União. Isto 

posto, cumpre notar que em apenas uma reunião, a 14ª, não foram encontrados casos 

considerados aqui como omissões. 

Ao todo foram contabilizadas 128 ocasiões nas quais o Conselho, em tese, 

poderia ter se pronunciado formalmente e não o fez, sendo que esta contagem exclui a 

última reunião, pois sua ata foi obtida somente em março de 2007, o que, devido à falta 

de tempo, não pode ser analisada detidamente. A exposição foi organizada com base 

nos mesmos eixos temáticos do item anterior, quais sejam: a) organização interna; b) 

articulação governamental; c) organização de eventos; e d) políticas educacionais. 

 

a) Organização Interna 

Foram localizadas 10 questões relativas à organização interna do Confundef 

sobre as quais não ocorreram encaminhamentos. Durante a 4a reunião, Iara Glória 
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Areias Prado, representante do MEC, propôs a criação de um site do FUNDEF, 

divulgando boletins, informações e experiências.  

Na 6a reunião, o representante da CNTE, Francisco das Chagas Fernandes, 

propôs alterar a metodologia das reuniões, de modo que a pauta fosse definida a partir 

de temas a serem discutidos. Quando da 7a reunião, Márcia Valéria Lira Santana, 

membro do CONSED, apontou a necessidade de publicação do Regimento Interno do 

colegiado e da designação dos suplentes dos conselheiros, mediante os mesmos critérios 

de representatividade.  

No decorrer da 12a reunião, Raul de Oliveira Filho, representante dos pais de 

alunos, solicitou o pagamento antecipado dos recursos de locomoção para as reuniões 

do Conselho e, na 17a reunião, o mesmo conselheiro propôs que as reuniões fossem 

mais freqüentes, que as pautas fossem menores e que os debates fossem realizados antes 

dos informes.  

Por fim, na 21a reunião, enquanto se discutia o Regimento Interno, a 

representante da UNDIME, Justina Iva de Araújo Silva, sugeriu que fosse “avaliada a 

possibilidade do Conselho ser presidido por membro eleito por seus pares”, uma vez 

que a Presidência do mesmo era garantida ao representante do MEC.  

 

b) Articulação Governamental 

Foram identificadas 11 questões sobre as quais o Conselho manifestou-se, do 

ponto de vista coletivo, no que tange a aspectos de articulação governamental. Ou seja, 

órgãos do Poder Executivo, ou políticas sob sua responsabilidade, foram citados no 

sentido de se demandar informações ou ações, porém não se decidiu sobre os 

respectivos encaminhamentos. Na 6a reunião, por exemplo, o representante dos pais de 

alunos, Raul de Oliveira Filho, solicitou dados do INEP sobre a educação infantil e nada 

foi providenciado no sentido de se encaminhar ao MEC a referida solicitação.  

Durante a 12a reunião, Mauro Iunes Okamoto, representante do Ministério da 

Fazenda, informou que a STN iria padronizar a “classificação orçamentária, de modo a 

disciplinar a inserção de juros, multas e dívida ativa no cálculo do valor de incidência da 

contribuição ao FUNDEF”.  Na mesma reunião, a representante do CONSED, Márcia 

Valéria Lira Santana, solicitou informações ao FNDE sobre o “Programa Recomeço” e 

esclarecimentos sobre o “PROFORMAÇÃO”.  
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Por ocasião da 15a reunião, o Presidente do colegiado, Francisco das Chagas 

Fernandes informou ter proposto parceria ao FNDE para a realização de capacitação de 

conselheiros estaduais e municipais do FUNDEF, a qual enfatizaria “aspectos 

operacionais relacionados ao acompanhamento” do Fundo. Na mesma reunião, Dirce 

Gomes, do INEP, participando na condição de colaboradora, “sugeriu que os 

conselheiros indicassem alguns municípios para serem visitados” pelo Instituto quando 

dos trabalhos de recontagem do censo escolar. O Presidente do Conselho “propôs que 

fossem escolhidos Municípios dos Estados da Bahia, Maranhão, Pará e Alagoas”.  

No decorrer da 18a reunião, o Presidente do Conselho informou sobre as ações 

do Poder Executivo federal no sentido de interceder junto ao Governo do Espírito Santo 

para que fosse recomposta a base de cálculo do FUNDEF, que estaria sofrendo 

interferências relativas ao Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias 

(FUNDAP/ES). E na 21a reunião, o representante do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Jorge Abrahão de Castro, quando dos debates acerca do “ajuste de 

contas da União” referente às complementações do FUNDEF, “sugeriu” que o 

representante do INEP trouxesse informações sobre matrículas e outros assuntos para 

“subsidiar o Conselho a formar opinião”. 

 

c) Organização de eventos 

No tocante à organização de eventos, foram identificadas 8 oportunidades em 

que o Confundef teria deixado de se manifestar. Quando da 3a reunião, o Presidente do 

Conselho, Ulysses Cidade Semeghini propôs a realização de um “Seminário Nacional 

de Avaliação do Fundef”. Na mesma ocasião, o representante da CNTE, Francisco das 

Chagas Fernandes, propôs que fosse realizada uma reunião entre o Ministério Público e 

o Confundef.  

Na 6a reunião, Ulysses Semeghini propôs a realização de um “Seminário sobre 

financiamento da educação”. Na reunião seguinte, Márcia Valéria Lira Santana, do 

CONSED, defendeu a realização de uma teleconferência sobre o FUNDEF para 

informar os novos Prefeitos, que tomariam posse em breve. Este foi um caso em que a 

omissão não parece ter significado apatia, visto que duas reuniões mais tarde, na 9a, o 

Presidente do Conselho informou que seria realizada, cerca de um mês depois, uma 

teleconferência, pedindo aos conselheiros “sugestões e subsídios para os próximos 
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programas”. Na mesma reunião, Ulysses Semeghini “expôs sobre a realização dos 

encontros com magistrados e promotores promovidos pelo MEC por meio do 

FUNDESCOLA”.  

Por fim, na 17a reunião, o Confundef, ao discutir e decidir pela realização de 

encontros regionais dos Conselhos Estaduais do FUNDEF, o Presidente, Francisco das 

Chagas Fernandes “informou” que o MEC “financiará apenas as despesas com 

deslocamento e hospedagem dos representantes dos pais de alunos nos Conselhos 

Estaduais, uma vez que o Ministério quer ajudar esse segmento na sua organização e 

garantir sua participação nos encontros.” 

 

d) Políticas educacionais 

Na ampla gama de temas que compõem o eixo temático das políticas 

educacionais, foram localizadas cerca de 99 ocasiões em que esses assuntos foram 

abordados sem que redundasse em alguma modalidade de deliberação.  

Logo na 1a reunião, o conselheiro representante da CNTE, Francisco das Chagas 

Fernandes, propôs como ponto de pauta para a reunião seguinte o debate sobre o “custo 

médio” do FUNDEF para 1999. Apesar de não constar deliberação sobre a proposição, 

o fato é que o tema foi discutido na reunião seguinte, tanto que o proponente pôde 

defender que se cumprisse a legislação, o que faria com que o valor mínimo fosse de 

R$430,00 na ocasião. Iara Glória Areias Prado e Maria Helena Guimarães de Castro, 

respectivamente representando o MEC e o INEP, propuseram que as diferenciações dos 

valores mínimos por aluno/ano, quando existissem, deveriam ser efetivadas no âmbito 

de cada Estado.  

Na 3a reunião, Francisco das Chagas Fernandes falou da inexistência de 

Conselhos do FUNDEF ou sua existência, apenas formal, em alguns Municípios e 

Estados, Iara Prado defendeu a inclusão de representantes das Promotorias da Infância e 

da Juventude nos Conselhos Estaduais do FUNDEF e Rosineli Guerreiro Salame, 

representante do CONSED, solicitou que os ajustes das complementações da União ao 

FUNDEF fossem efetivados trimestralmente e não apenas após o encerramento do ano 

fiscal.  

Quando da 4a reunião, foi discutida a presença de representantes do MEC nos 

Conselhos Estaduais do FUNDEF, sendo que o conselheiro do Conselho Estadual do 
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Espírito Santo defendeu a continuidade de representantes do Ministério nos Conselhos. 

O representante da UNDIME, Jônathas Silva, propôs a inclusão de representantes dos 

Conselhos Regionais de Contabilidade nos Conselhos do FUNDEF, enquanto Raul de 

Oliveira Filho, representante dos pais de alunos, perguntou sobre as punições possíveis 

para os Governos que não tivessem instalado os Conselhos do FUNDEF até aquela data.  

Na 7a reunião, Francisco das Chagas Fernandes, Raul de Oliveira Filho e Adair 

Casarin, este último representante da UNDIME, defenderam a existência de uma conta 

bancária específica do FUNDEF em cada cidade ou Estado. Durante a 8a reunião, o 

mesmo conselheiro da UNDIME solicitou o posicionamento do Confundef sobre as 

sobras de caixa, visto que sua entidade era contra a concessão de abonos salariais ao 

Magistério, como forma de utilizar os recursos.  

Por ocasião da 11a reunião, o Presidente do Conselho, Ulysses Cidade 

Semeghini, solicitou informações do representante da UNDIME em relação a 

compromisso assumido  no sentido de “levantar dados sobre o cadastro dos Conselhos 

Municipais do FUNDEF”. Na 15a reunião, Francisco das Chagas Fernandes, Presidente 

do colegiado, informa sobre a criação de banco de dados contendo o cadastro dos 

Conselhos do FUNDEF e pede apoio da UNDIME para finalizar o trabalho. Nesta 

mesma reunião, o Presidente apresenta a proposta do FUNDEB, informando que a 

mesma seria discutida em Encontro Nacional com Conselheiros do FUNDEF. 

Durante a 16a reunião, Francisco das Chagas Fernandes informou sobre a 

existência de três tipos de ações judiciais contra o FUNDEF, referentes à não 

participação do Fundo, à não realização de ajuste de contas da complementação da 

União de 2002 e ao não cumprimento da fixação, nos termos da Lei nº 9424, do valor 

mínimo por aluno/ano. Na reunião seguinte, o mesmo Presidente, informou que a 

Educação de Jovens e Adultos não havia sido incluída no FUNDEF devido a limitações 

orçamentárias. Neste mesmo encontro, Leice Maria Garcia, da Secretaria Federal de 

Controle, na condição de colaboradora, pediu que o MEC realizasse o 

“acompanhamento sistemático dos casos que apresentam irregularidades relacionadas 

ao Fundef”. Por ocasião da 18a reunião, o representante do MEC passou informes acerca 

da divulgação dos dados preliminares do censo escolar de 2004, dos projetos de ensino 

fundamental de 9 anos e de democratização da gestão, assim como Antônio Corrêa 

Neto, conselheiro do FNDE, informou que a gestão do salário-educação estaria sendo 

melhorada e que haveria a “previsão de expandi-lo para o ensino médio”. 
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Na 19a reunião, Francisco das Chagas Fernandes, Presidente do colegiado, 

informou da realização de discussões atinentes ao FUNDEB, entre a área econômica e a 

da educação do Governo, acerca da Desvinculação de Receitas da União (DRU). Na 

reunião seguinte, o mesmo conselheiro falou, quando dos debates acerca do Censo 

Escolar, do desenvolvimento do “Projeto Presença” pelo INEP, o qual iria “informar a 

freqüência dos alunos na escola mensalmente”. 

Quando da 21a reunião, o FUNDEB voltou a ser debatido, sendo que Paulo Egon 

Wiederkehr, representante do MEC, “orientou os conselheiros que a PEC não deve mais 

ser motivo de debate por parte do Conselho do Fundef, já que a mesma saiu do Poder 

Executivo há algum tempo e hoje se encontra no Congresso Nacional” do mesmo modo 

que Vander Oliveira Borges, também representante do MEC, apresentou o PL de 

regulamentação do referido Fundo, informando da disponibilidade do mesmo na 

internet e que o MEC ainda estaria recebendo sugestões para melhorá-lo. A 

representante dos pais de alunos apresentou um texto com propostas de alteração ao PL, 

sendo que Paulo Egon Wiederkehr “se comprometeu em dar o devido encaminhamento 

ao documento”. 

 

 

As ações do Confundef em relação à União38 

Na seção anterior buscou-se estabelecer nexos para a compreensão das 

atribuições do Confundef, demonstrando a dificuldade de se delimitar, com critérios 

consistentes, seu raio de ação. Em conseqüência, procurou-se apreender os trabalhos 

efetivados pelo Conselho em relação aos principais temas diretamente relacionados à 

implementação da política do FUNDEF sob a alçada exclusiva do Governo Federal. 

Esta decisão teve como pressuposto que o Confundef, tendo sob sua jurisdição formal o 

âmbito federal, deveria, numa interpretação bastante estrita, acompanhar e controlar as 

ações afetas a esta esfera governamental.  A base legal destas intervenções, já discutida 

na seção precedente, seria a Lei nº 9424/96, bem como sua regulamentação, configurada 

pelo Decreto nº 2264/97.  

                                                 
38 Devido a ter-se tido acesso à ata da 22ª reunião apenas em maio de 2007, não foi possível incluir esta 
reunião na análise das ações do Confundef em relação à União. 
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Desta forma, coube como responsabilidade do Governo Federal determinar os 

valores mínimos nacionais por aluno/ano, realizar os censos educacionais, que 

possibilitaram a contagem dos estudantes para fins da divisão de recursos, e fazer a 

complementação financeira aos Estados mais pobres, que se situassem abaixo dos 

patamares mínimos estabelecidos. E é exatamente sobre estas funções do Governo 

Federal em relação ao FUNDEF, somadas às pendências jurídicas decorrentes de sua 

implementação, que esta seção centra a atenção. Ou seja, mesmo que os outros entes 

federados pudessem opinar ou interceder no sentido de alterar os atos da União, em 

relação a esses temas, as decisões finais e as ações concretas estavam no âmbito de 

intervenção privativa do Governo Federal, segundo as normas vigentes. 

Foram abordadas as intervenções do Confundef no que se refere, 

respectivamente, aos (1) valores mínimos por aluno/ano e suas diferenciações, (2) às 

complementações da União e seus ajustes de contas, (3) aos censos escolares e (4) às 

ações judiciais contra o FUNDEF. Em todos os casos, as ações do Conselho foram 

divididas em três categorias básicas: os informes (e as propostas); as discussões; e as 

decisões. 

Os informes e as propostas abrangeram as temáticas que foram tratadas sem que 

tenha havido debate ou deliberação sobre as mesmas, tendo sido localizada apenas uma 

citação ou exposição. Já as discussões, compreenderam os temas que foram objeto da 

intervenção de dois ou mais conselheiros, os quais se pronunciaram para além do 

simples informe. Não foi feita, nesta pesquisa, uma análise de mérito acerca da 

profundidade dada ao tema, mas simplesmente relatam-se suas múltiplas abordagens. 

Como decisões, por sua vez, foram assumidas todas as vezes em que o Conselho tomou 

posição sobre determinado assunto, indicando uma ação a ser desenvolvida ou uma 

opinião a ser expressa acerca do tema abordado. Esta divisão pretende tornar a análise 

mais didática, mas não necessariamente reflete a organização formal das pautas das 

reuniões, visto ter ficado claro acontecer de um informe transformar-se em discussão. 

Assim, não se analisou o fato da questão constar na ata como um ponto de pauta a ser 

debatido ou como um informe, mas sim o que as atas permitiram deduzir ou revelam ter 

efetivamente ocorrido. 

Cada uma das 4 questões teve seus dados apresentados, inicialmente, em ordem 

cronológica, buscando retratar o mais diretamente possível o conteúdo encontrado, 
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organizando-o segundo cada temática para, em seguida, se tecer comentários e análises 

na busca de compreender melhor a trajetória realizada. 

 

Valores mínimos por aluno/ano e suas diferenciações 

Foram encontradas referências acerca do valor mínimo a ser destinado 

anualmente a cada aluno do ensino fundamental, conforme o artigo 6º da Lei nº 9424/96 

e do Decreto nº 2264/97, nas atas de 12 reuniões do Confundef, sendo que em 5 

oportunidades foram dados apenas informes, em outras 5 ocasiões, o tema foi discutido 

e em 2 vezes, os debates geraram decisões39.  

O tema foi abordado logo na primeira reunião do Confundef, em maio de 1998. 

Na ocasião, o representante da CNTE, Francisco das Chagas Fernandes, propôs, como 

ponto de pauta para a reunião seguinte, o debate sobre o “custo médio nacional do aluno 

do ensino fundamental previsto para orçamentação do Fundef para o ano de 1999”. 

Em setembro do mesmo ano, quando do segundo encontro do colegiado, ocorreu 

a primeira discussão sobre o assunto. O Presidente do Confundef na ocasião, Ulysses 

Semeghini, iniciou sua explanação, dizendo que40 

a metodologia que o MEC tem utilizado para a definição desse valor é 
baseada no fato de que a própria Lei que regulamenta o Fundef 
(9424/96) estipulou o valor de R$300 como mínimo, para vigência no 
exercício de 1997. Explicou ainda que o Congresso Nacional tomou 
essa iniciativa apoiando-se em parâmetros referenciais que, à época 
refletiam a realidade situacional, e nortearam os estudos técnicos que 
fundamentaram a criação do Fundef e a sua validade. Por sua vez, o 
Governo Federal fixou em R$315 o valor mínimo para 1998, partindo 
do valor estipulado pelo Congresso Nacional para 1997 e dando-lhe 
um incremento de 5%, incremento esse, superior à razão entre o 
crescimento previsto das receitas e o crescimento das matrículas. 
Utilizando o mesmo critério, a fixação do valor per capita mínimo 
para 1999, resultaria em R$337, resultado do produto de R$315 pela 
citada razão entre os incrementos de receita e de matrículas. É 
importante considerar também que: o montante de recursos que 
comporiam o Fundef em 1996 (15% das receitas formadoras do 
Fundo) corresponde a R$11,04 bilhões, e a previsão para 1999 é de 

                                                 
39 Sobre este tema, foram dados informes nas 1ª, 5ª, 15ª, 17ª e 19ª reuniões, foram realizadas 
discussões nas 2ª, 3ª, 11ª, 12ª e 13ª reuniões, e foram tomadas posições coletivas nas 14ª e 16ª 
reuniões. Não houve menção à temática nas 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 18ª, 20ª e 21ª reuniões. 
40 Como padrão, as citações das atas serão transcritas modificando a versão original no que diz 
respeito à forma. Isto porque a praxe manda que, em atas, não sejam utilizados números 
arábicos, procedendo-se a escrita cursiva. Também não são utilizados símbolos. Assim, para 
preservar a fluência do texto, nesta tese será grafado, por exemplo,  “1998” no lugar do original 
“mil novecentos e noventa e oito”, ou “R$315” ao invés de “trezentos e quinze reais”. 
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R$14,42 bilhões, portanto, teria havido uma variação de 27%. É claro 
que este estudo do MEC está sujeito à existência de recursos 
orçamentários para 1999. 

Após estas explicações, o debate proposto por Francisco das Chagas Fernandes, 

na reunião anterior, teve início com Paulo Henrique Feijó pronunciando-se em nome do 

Ministério da Fazenda e referindo-se à exposição de Ulysses: 

enfatizou que esse é um ensaio que o MEC está realizando. Falou que, 
tecnicamente, o MEC tem sua posição, porém ainda não existe 
posição alguma por parte do governo. Dessa forma, a área econômica 
trabalha apenas com a hipótese de manutenção do valor de R$315. 

Falaram, em seguida, o representante do Ministério do Planejamento, dando 

conta de que o orçamento enviado ao Congresso continha a previsão de R$315 para 

1999, e a representante do INEP, confirmou a fala do Presidente. No entanto, o debate 

do valor mínimo foi enriquecido com a intervenção do representante do CONSED, 

gerando reações dos presentes: 

O Senhor João de Jesus Paes falou que o Fundef poderá se transformar 
num entrave para a municipalização preconizada pela LDB, caso não 
se defina, com urgência, a diferenciação custo/aluno, pelo menos no 
que diz respeito aos alunos da 1ª a 4ª séries que ficariam a cargo dos 
municípios, dos alunos da 5ª a 8ª, supostamente mais caros, que 
ficaram na rede estadual. Não houve consenso com relação a esta 
diferenciação de custos. Nos Estados de São Paulo e do Rio Grande 
do Sul os custos dos alunos do primeiro ciclo (1ª a 4ª séries) e do 
segundo ciclo (5ª a 8ª séries) são bem próximos, não justificados tal 
diferenciação, tão necessária no Estado do Pará. 

Este debate levou as representantes do INEP, Maria Helena Castro, e do MEC, 

Iara Prado, a exporem interessante proposta, pois: “defenderam a posição do MEC no 

sentido de que deve haver uma negociação bem fundamentada tecnicamente e que essa 

diferenciação, quando houver, deve ser feita no âmbito de cada Estado.” 

Neste momento, Francisco das Chagas Fernandes, o proponente do debate, se 

pronunciou criticando, tanto o valor em vigor, quanto a proposta do MEC para 1999, 

afirmando acreditar “que o único valor possível, aplicando-se a Lei, seria de R$430.” 

Após este debate, as duas citadas representantes do Poder Executivo 

ressaltaram a importância de se realizar reunião com os Conselheiros 
Estaduais de Acompanhamento e Controle Social do Fundef para 
uniformização de tratamento de pontos como inativos e profissionais 
do magistério, para definição de metodologias de estudos sobre 
custos diferenciados, colher subsídios para uma possível revisão da 
Lei. (negritos do autor) 
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Na reunião seguinte, realizada em 19/03/1999, o tema foi retomado pelo 

representante da CNTE, ao distribuir documento propondo “um fundo para toda a 

educação básica e a fixação do valor custo/aluno/qualidade em no mínimo R$420/430”. 

Mais adiante o debate volta à tona, tendo como uma das participantes a representante do 

INEP, nos seguintes termos: 

CHAGAS questionou o MEC sobre o estabelecimento do valor 
aluno/ano qualidade. MARIA HELENA respondeu ser difícil 
estabelecê-lo, dificuldade esta que é comum no mundo todo; registrou 
que o custo/aluno é uma referência importante como meta a se atingir, 
não como valor precisamente mensurável; além disso, lembrou que a 
qualidade freqüentemente está associada a outros fatores não 
financeiros, como baixa rotatividade de professores, alocação dos 
melhores professores na série inicial; dispôs-se a organizar no INEP 
seminário internacional sobre o tema. 

Durante a quinta reunião do colegiado, em agosto de 1999, foi a vez da 

representante do INEP, Maria Helena Castro, pautar o assunto, ao se reportar ao 

FUNDEB. Assim, afirmou não existir “estudos sobre custos no âmbito do ensino médio 

e educação infantil, que permitam subsidiar proposta concreta de criação do Fundeb, 

encontrando-se em andamento estudos sobre custos praticados no âmbito do ensino 

médio.”  

Nas cinco reuniões seguintes, o assunto não foi citado nas atas, reaparecendo 

apenas na 11ª reunião, em 13/12/2001. Desta vez, a iniciativa partiu de Iracema Barroso 

Cavalcante, do Ministério da Fazenda (MF), nos seguintes termos: 

Sobre o cálculo e publicação das estimativas da complementação para 
2002, o MF esclarece que o TCU está cobrando a publicação até 
15/12/2001, sendo esclarecido que até o dia 14/12/2001 os dados 
sobre o Censo estarão disponíveis para realização dos cálculos, com 
publicação prevista para o dia 21/12/2001, enquanto que a definição e 
publicação do valor mínimo para 2002, deverá ser agilizada de forma 
a não provocar atraso na realização dos cálculos e publicação da 
estimativa da complementação para o próximo exercício. 

Esta declaração, com tom de informe, demonstrou que a determinação do valor 

mínimo por aluno/ano era o fator essencial sem o qual não seria possível aferir quais os 

montantes necessários à complementação da União. Assim, a representante do MF 

incentivou o pronunciamento de diversos conselheiros, que aparece relatado da seguinte 

forma: 

Os representantes da CNTE (CHAGAS), Confederação dos Pais 
(RAUL), da UNDIME (MARCOS) e do CONSED (MÁRCIA), na 
oportunidade, reivindicam que o valor mínimo nacional seja definido 
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tomando-se como referência o total da receita anual para o exercício e 
o nº de alunos matriculados no ano anterior. 

Já estes últimos pronunciamentos preconizavam o inverso do que propunha o 

Ministério da Fazenda, visto compreenderem que o valor mínimo deveria ser deduzido 

da divisão do montante de recursos previstos para o FUNDEF pelo total de estudantes 

vinculados a esta etapa do ensino. 

Ainda nesta reunião, o representante do Ministério do Planejamento acrescentou 

informações de sua alçada: “GEORGE informa que o orçamento de 2002 foi realizado 

tomando-se como base um valor aluno/ano estimado em R$395 para 1ª a 4ª série e 

R$414,75 para 5ª a 8ª e Educação Especial.” 

Em março de 2002, quando da realização da 12a reunião do Confundef, ocorreu 

mais um breve debate sobre o assunto: “Sobre o Valor Mínimo, CHAGAS apresenta um 

texto da CNTE, distribuído aos membros do Conselho presentes à reunião. ULYSSES 

aborda o aspecto da evolução do montante total dos recursos do FUNDEF, bem como o 

papel supletivo da União”. Devido ao relato sucinto, não se pode que tenha ocorrido 

uma discussão ou apenas dois informes. 

Na última reunião do Confundef no período do Governo FHC, realizada em 

12/12/2002, houve uma espécie de balanço da vigência do FUNDEF, com alguns 

conselheiros expondo suas opiniões. Quanto ao representante da CNTE, consta que 

“frustrou o conselheiro ações que não puderam ser concretizadas: funcionamento dos 

Conselhos e o cumprimento do art.6º”. Tal referência também foi citada pelo 

representante dos pais, quando “RAUL acrescentou que o segmento dos pais estará em 

constante acompanhamento e cobrança do cumprimento do art. 6º da Lei 9424/96”. Em 

seguida, o Governo também se pronunciou: “ULYSSES, em relação ao valor mínimo, 

registra que o entendimento sobre o cumprimento do art.6º coloca o valor mínimo como 

valor médio, e reajustar pela média não seria o critério ideal”. Finalizando as 

intervenções sobre o ponto tratado, o representante do CNE expôs seu ponto de vista: 

“NEROALDO registra a importância de proceder estudos sobre custo aluno para definir 

mecanismos que possam avançar em relação à definição do valor mínimo nacional, 

inclusive pela possibilidade de mudanças na legislação.” 

Ao tratar das perspectivas de “mudança no Fundef”, a outra representante do 

MEC presente à reunião faz considerações: 
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IARA salienta que o atual governo não é contra o FUNDEB, no 
entanto é necessário a definição sobre a fonte de recursos e junto com 
isso a definição de políticas voltadas para o cumprimento da Lei sobre 
a gestão de recursos pelos órgãos da educação, acrescido dos 
mecanismos que viabilizem o regime de colaboração entre União, 
Estados e Municípios... 

Encerrando a reunião tem-se que “como encaminhamentos finais deliberou-se: 

Realização de estudo para definição do custo diferenciado entre alunos de 1ª a 4ª Série, 

5ª a 8ª e de alunos das zonas urbanas e rurais”. 

Em 20/03/2003, ocorre a primeira reunião após a posse do Governo Lula (2003-

1006), sendo a 14a do Confundef. O debate sobre o valor mínimo nacional por 

aluno/ano, não estava na pauta, porém o espaço dos informes parece ter se 

transformado, na prática, numa discussão, como ocorreu em outras ocasiões. A 

iniciativa foi protagonizada pela nova representante da CNTE, seguida pelo 

representante dos pais e pela representante da UNDIME: 

Iniciando os informes, MARTA ao apresentar as críticas ao Valor 
Mínimo Nacional fixado para 2003 fez a entrega de cartazes, 
divulgados no âmbito das escolas e que tratam, entre outros assuntos, 
do valor mínimo do FUNDEF. RAUL registrou, ao criticar o valor 
mínimo definido nacionalmente, a necessidade do cumprimento do 
art. 6º da Lei 9424/96. /.../ JUSTINA informou sobre carta 
encaminhada ao departamento de acompanhamento do FUNDEF 
sobre o valor mínimo nacional, solicitando a correção das injustiças 
referente ao seu cumprimento. 

Assim, CNTE, pais de alunos e UNDIME retomam críticas já publicizadas em 

outras ocasiões. Após isto, a nova Presidente do Conselho faz um pronunciamento 

inovador se analisado o fato de ser uma representante do Governo: 

MARIA JOSÉ também apresentou protestos quanto ao valor mínimo 
fixado e, salienta que o valor deveria ser fixado ano passado, e foi 
definido, em caráter de urgência os valores de 446,00 (1ª a 4ª séries) e 
468,30 (5ª a 8ª séries). Em função disso, foi instituído o Grupo de 
Trabalho com a finalidade de apresentar propostas de elevação do 
valor mínimo nacional, com vistas ao equilíbrio do financiamento da 
educação. 

Deste modo, pela primeira vez, um Presidente do Confundef expõe sua discordância 

quanto ao valor mínimo, mesmo que responsabilizando o Governo anterior. 

Concluindo os informes governamentais, teve a palavra o representante suplente 

do MEC: 

Em relação ao Valor Mínimo, VANDER ao comunicar os membros 
do GT, informou sobre solicitação do GT de sugestões sobre o assunto 
a outras entidades e que foram obtidas respostas da CNTE e da 
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UNDIME; que foram realizadas reuniões com os Ministérios da 
Fazenda e Planejamento e que o relatório, em fase de conclusão, será 
apresentado ao Ministro até o dia 26/03. 

Finalizando a ata, constam os “encaminhamentos finais”, entre os quais, o 

primeiro pronunciamento do Confundef sobre o tema tratado aqui: “VALOR MÍNIMO 

– o Conselho recomenda o cumprimento do art.6º da Lei 9.424/96.” 

Durante a 15a reunião, em setembro de 2003, o representante do MEC, Chagas, 

deu um informe, registrando: “que o valor mínimo por aluno/ano, proposto para o 

Fundef, ainda em 2003, é de R$500,00 (1ª a 4ª série) e de R$525,00 (5ª a 8ª série) e que 

esses valores são resultantes de estudo do grupo de trabalho criado para esse fim na 

última reunião do Conselho”. No entanto na ata da 14a reunião não constava nenhuma 

referência à criação do referido grupo, salvo o relato sobre o GT criado pelo MEC, e 

não pelo Confundef. 

Na 16a reunião, realizada em dezembro de 2003, ocorreu outra ação original, 

quando, pela primeira vez, o “valor mínimo” apareceu em uma ata como tendo constado 

do ponto de pauta de discussão: 

A Senhora Maria José Vieira Féres, procedendo a abertura dos 
trabalhos, solicita que o Senhor Chagas, passe à ordem do dia prevista 
na pauta da convocação: 1. VALOR MÍNIMO (AJUSTE DE 
CONTAS E DEFINIÇÃO DE NOVO VALOR) – O Senhor Chagas 
informa: i) que foi encaminhado, e encontra-se assinado aguardando 
publicação, Projeto de Decreto prevendo um reajustamento de 4% no 
valor mínimo nacional por aluno/ano para o FUNDEF, ainda em 2003, 
passando o valor da 1ª a 4ª série de R$462,00 para R$480,00 e o da 5ª 
a 8ª de 485,10 para 504,00, com a conseqüente revogação do Decreto 
nº 4.861 – de 20/10/2003; ii) O valor mínimo para 2004 será definido 
até o dia 31/12/2003; /.../ iv) Apresenta o Ofício nº 008/03/SAE da 
CNTE, enviado para esta reunião com a sugestão de que a Lei nº 
9.424/96 seja cumprida em relação ao critério de fixação do valor 
mínimo nacional por aluno/ano para o FUNDEF. O Conselho decidiu 
que fosse enviado um Ofício aos Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, solicitando que o valor mínimo 
seja estabelecido de conformidade com o disposto na Lei nº 9.424/96. 

Assim, no final de 2003, encontrou-se a última deliberação do Confundef sobre 

o valor mínimo por aluno/ano. Mas, nesta reunião, o tema ainda foi abordado mais uma 

vez no ponto de pauta seguinte: “O Senhor Chagas expôs que ocorrem três tipos de 

ações judiciais movidas pelos municípios em relação ao FUNDEF: /.../ 3.3 – O 

Cumprimento do critério de fixação do Valor Mínimo”. Não constavam, na ata, 

informações sobre o conteúdo do informe ou se houve discussão acerca do assunto. 
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Na primeira reunião de 2004, no mês de março, o novo Presidente do 

Confundef, Francisco das Chagas Fernandes, dá dois informes atinentes à questão em 

pauta. O primeiro foi o seguinte: 

o Sr. Chagas ressaltou o aumento de 20,5% no valor mínimo anual por 
aluno estabelecido em janeiro de 2004 em relação ao definido em 
janeiro de 2003, salientando que houve um grande avanço em relação 
aos demais ajustes, desde a criação do Fundef.  

O outro informe foi o de que: “os alunos da Educação de Jovens e Adultos ainda não 

puderam ser incluídos no cálculo da distribuição dos recursos do Fundef neste exercício, 

em decorrência de limitação orçamentária”. Fica implícito, nestas citações, que o 

Orçamento Federal encaminhado em 2003 foi alterado de modo a possibilitar um 

aumento expressivo do valor aluno/ano dos estudantes, já incluídos na política, mas 

insuficiente para abranger os excluídos, a não ser que se procedesse a um aumento 

menor do valor aluno/ano ou se aumentasse o orçamento.   

Na primeira reunião de 2005, em abril, o Presidente do colegiado novamente 

informa sobre alterações do valor mínimo, afirmando que “foi realizado um reajuste de 

9,91% no valor mínimo nacional por aluno/ano em relação ao valor anterior, ficando 

R$620,56 para as séries iniciais urbanas e demais diferenciações para as outras séries”. 

O outro representante do MEC na reunião, Vander Oliveira Borges, complementou 

afirmando que: 

todos os coeficientes foram recalculados a partir de 10/03/2005, tendo 
em vista os novos critérios de diferenciação: escolas urbanas e rurais; 
informou que haverá um ajuste nos valores no período de 01/01/2005 
a 10/03/2005, por conta dos novos coeficientes e que esse reajuste 
deverá ocorrer em 30/04/2005. 

Ainda nesta reunião, foi dado outro informe, pela representante do CONSED, também 

importante quanto ao tema em questão:  

A Sra. Anaci informou que haverá uma reunião do CONSED nos dias 
14 e 15/04/2005, em Manaus – AM, com o objetivo de definir 
critérios a serem negociados com o MEC para a distribuição de R$470 
milhões destinados por esse Ministério ao Ensino Médio.  

A informação foi complementada, em seguida, por Francisco das Chagas Fernandes, 

afirmando que: 

como o Fundeb não foi aprovado para 2005, o governo colocará esses 
recursos à disposição da educação básica, prioritariamente do ensino 
médio e, para tanto, o MEC solicitou que o Consed fizesse uma 
proposta de utilização desses recursos, dentro dos parâmetros 
determinados. 
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Deste modo, na última oportunidade em que se pautou a questão dos valores 

mínimos por aluno/ano, foi relatada pelos representantes do MEC a existência de 

recursos orçamentários colocados à disposição dos Governos Estaduais para 

investimentos no ensino médio. 

 

Debatendo os valores mínimos por aluno/ano e as diferenciações 

Inicialmente, é importante constatar que a regra estipulada pela Lei nº 9424/96 

para aferição dos valores mínimos por aluno/ano jamais foi cumprida durante toda a 

vigência do FUNDEF. As duas diferentes Gestões do Governo Federal compartilharam 

a mesma indiferença quanto à determinação legal e definiram valores à revelia, 

constantemente inferiores aos estabelecidos no artigo 6º da Lei. Por outro lado, as 

diferenciações tardaram a ser implementadas, sendo definidas em duas diferentes etapas 

e nenhuma delas foi orientada por estudos de custo que detectassem, sejam as diversas 

necessidades financeiras da redes de ensino, sejam as carências qualitativas ou 

quantitativas de atendimento. 

Partindo-se destas constatações, analisa-se a intervenção do Conselho do 

FUNDEF no âmbito da União frente a esta realidade. 

A questão dos valores mínimos por aluno/ano possuía regulamentação legal 

suficiente para o delineamento de ações concretas por parte do Poder Executivo Federal, 

as quais deveriam ter sido acompanhadas e controladas pelo Confundef. 

Pode ser verificado, pelas exposições feitas que, apesar das manifestações 

periódicas de diversos conselheiros, em especial os representantes da CNTE e dos pais 

de alunos, mas também da UNDIME e do CONSED, o colegiado, como corpo coletivo, 

somente se posicionou oficialmente em 2003, mais de cinco anos após o 

descumprimento sistemático e ininterrupto da Lei. Ainda assim, o colegiado o fez de 

forma tímida, pois as atas indicam que as duas decisões tomadas ativeram-se a 

“recomendar” (14ª) ou “solicitar” (16ª) o cumprimento do artigo 6º da Lei nº 9424/96 

pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. 

Também as diferenciações de valores entre etapas e modalidades do ensino 

fundamental poderiam ter sido objeto de decisões do Conselho quanto ao 

descumprimento da legislação, mas não o foram. Não constam sequer debates, no 

interior do colegiado, sobre quais poderiam ter sido estas diferenciações ou tentativas de 
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se esboçarem critérios, para além do que foi citado em uma única reunião sobre se os 

alunos de 1ª a 4ª séries custariam menos do que os de 5ª a 8ª séries, o que não foi 

consensual. Em nenhum momento, foi pautada a discussão acerca das diferenças de 

custo entre escolas rurais e urbanas, dentre outras possibilidades. 

No interior do Confundef, foi constatada a inexistência de estudos de custo (5ª 

reunião), alguns representantes apontaram a necessidade de estudos de custos 

relacionando-os à possibilidade de revisão legal (na 1ª, o INEP, e 13ª, o CNE) e até se 

decidiu pela realização dos mesmos (13ª reunião), porém estes não redundaram em 

posteriores informes ou discussões no Conselho, muito menos em deliberações 

conseqüentes. Este debate foi tão frágil que sequer a proposta feita por representante do 

MEC, defendendo que as diferenciações deveriam ser implementadas, no âmbito interno 

de cada Estado, foi objeto de atenção e discussões do Conselho. 

E como não se aferiram sequer os valores relativos à realidade educacional, 

também não foi alvo de discussões o “valor aluno/ano/qualidade”, mais recentemente 

tratado por “custo/aluno/qualidade”, que traz consigo a perspectiva de incorporação da 

dimensão qualitativa do ensino ministrado nas escolas brasileiras. Em outras palavras, o 

Confundef não buscou detectar o custo real efetivamente implementado pelas redes de 

ensino e também não ousou debater as necessidades, os sonhos e os desejos de uma 

escola de melhor qualidade. 

Do pouco que se pôde depreender dos relatos, é possível verificar a latência de 

discordâncias claras quanto à forma de se aferir os valores mínimos. No interior do 

Poder Executivo, a falta de consenso manifestada em duas ocasiões: quando na 2ª 

reunião os representantes do MEC e do MF publicizaram suas divergências e quando 

das decisões do Confundef indicando ao STN a necessidade de cumprimento da 

legislação. No geral, pode-se dizer que o Ministério da Fazenda defendeu uma conta do 

“valor mínimo desejável” para os cofres da União (11a reunião), enquanto entidades 

representativa de professores, dos pais e dos Secretários Estaduais e Municipais de 

Educação propugnavam por uma conta do “valor mínimo disponível” (11ª e 13ª 

reuniões), conforme a legislação. O Ministério da Educação se portou de modo diferente 

nos dois Governos: enquanto no Governo FHC foi declarada a contrariedade quanto ao 

valor mínimo representar a média dos recursos do FUNDEF (13ª reunião), no Governo 

Lula os representantes do MEC se posicionaram ao lado das entidades, buscando a 

legalidade. 
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Outra constante em todo o período foi que o Conselho não tomou parte em 

nenhuma definição dos valores mínimos, ação que coube exclusivamente ao Poder 

Executivo. A única nuance, entre os dois Governos do período, a este respeito foi que, 

no primeiro ano do Governo Lula, o Confundef foi instado a emitir opiniões e sugestões 

a serem encaminhadas ao grupo de trabalho estatal criado para “apresentar propostas de 

elevação do valor mínimo nacional”. 

Digno de nota, também, é o fato de não constar nenhum estranhamento ou 

contrariedade do colegiado quando o representante do Consed, em 2005, informou que 

discutiria com seus pares o modo de utilizar, no ensino médio, os recursos que teriam 

sido destinados pela União ao FUNDEB, caso este tivesse sido implementado. Não teria 

sido a ocasião para o Confundef, frente aos seus objetivos, propor uma recomposição 

dos valores do FUNDEF? 

Pode-se afirmar, por tudo o que foi exposto, que o Confundef não chamou para 

si o debate de mérito sobre o valor mínimo por aluno/ano, não tomou iniciativas visando 

forçar o Poder Executivo a cumprir a Lei denunciando-o, entre outras possibilidades, ao 

Ministério Público ou à Justiça. Contentou-se, antes, com tênues e burocráticas medidas 

no âmbito interno do Governo.  

 

Complementação de recursos pela União e seus ajustes de contas 

O tema da complementação da União e seus “ajuste de contas” apareceu em 11 

atas, sendo que, em duas vezes, apenas como informe: em uma ocasião, como 

discussão, e, em outras oito oportunidades, os debates levaram o Conselho a aprovar 

deliberações. A ocorrência inicial deu-se durante a 3ª reunião do Confundef, realizada 

em 19/03/1999, sendo esta a primeira após um ano de vigência do Fundo. Quem iniciou 

a discussão foi a representante do CONSED, Rosineli Guerreiro Salame, obtendo 

resposta, tanto do MEC, quanto do Ministério da Fazenda ao solicitar: 

que os ajustes da Complementação da União se dêem trimestralmente 
e não como atualmente (após encerrado o ano, veja-se que o ajuste de 
1998 será pago em abril de 1999, somando-se ao recurso deste ano). 
SEMEGHINI solicitou que o CONSED apresente proposta por escrito 
a respeito. PAULO HENRIQUE adiantou que ajustes trimestrais 
causariam problema pois parece evidente que alguns Estados “fazem 
caixa” com recursos do ICMS que compõem o Fundo (evidência está 
na grande oscilação mensal do ICMS, improvável na realidade). 
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Admitindo-se que as informações acerca da arrecadação do ICMS são essenciais 

para a determinação de quais Estados recebem a complementação da União e, 

especialmente, para a fixação da quantia exata desta para cada ente federativo, concluiu-

se que destes dados dependem, também os “ajustes de contas”. Assim, o tema volta à 

tona na 5a reunião, em agosto de 1999, iniciada pelo Presidente do Confundef, sendo 

complementada pela substituta do representante do Ministério da Fazenda, e gerando a 

primeira deliberação sobre o assunto: 

ULYSSES propôs que a STN/MF encaminhe ao MEC os dados 
referentes à análise dos balanços anuais do ICMS apresentados pelos 
Estados. MÁRCIA sugeriu que o MEC, ao receber a referida situação 
sobre o ICMS, informe aos Estados, por intermédio do Depto. de 
Acompanhamento do FUNDEF/SEF/MEC, sobre o resultado 
verificado, com o propósito de alertá-los sobre a necessidade de 
fechamento e acerto dos repasses relativos ao exercício de 1998, se for 
o caso. As sugestões foram acolhidas. 

Três reuniões depois, em dezembro de 2000 – um ano e meio depois –, o debate 

reapareceu, havendo, na verdade, três informes complementares, dos representantes do 

MF, do FNDE e do MEC41, respectivamente, que levaram o Conselho a fazer 

encaminhamentos: 

CARLA apresentou planilha contendo dados comparativos entre os 
15% do ICMS recolhido a título de FUNDEF no decorrer do ano de 
1999 e os 15% do ICMS apurados nos balanços anuais apresentados 
pelos Governos Estaduais, referente ao mesmo ano, com indicação da 
diferença entre os dois valores, e informou que não há regulamentação 
sobre o tratamento a ser dado pelos Governos Estaduais ao ICMS, no 
que se refere a consideração dos acréscimos decorrentes de juros e 
multas e a dívida ativa, no cálculo dos 15% devidos ao FUNDEF, 
sendo adotados procedimentos diferenciados entre os diversos 
Governos Estaduais. VINICIUS lembrou da existência de 
regulamentação, pelo MF, para cálculo do FUNDEF originário do 
FPM e FPE, sendo considerados os juros e multas na realização dos 
cálculos. Ficou decidido que o MF elaborará uma Nota Técnica sobre 
o assunto e a encaminhará ao Conselho do FUNDEF no âmbito da 
União, com vistas a sua divulgação entre os Tribunais de Contas, 
Conselhos Estaduais do FUNDEF e Secretarias Estaduais da Fazenda. 
Foi informado por VANDER a necessidade de encaminhamento de 
ofício as Secretarias de Fazenda, com cópia aos Tribunais de Contas, 
informando sobre as diferenças do ICMS a serem recolhidas a título 
de ajuste de contas/99, considerando-se os dados apresentados pelo 
MF. 

                                                 
41 Vander Oliveira Borges dá o informe, apesar de o titular do MEC, Ulysses Cidade Semeghini, 
estar presente à reunião e a presença daquele sequer constar do cabeçalho introdutório da ata, 
onde são identificados os conselheiros e convidados presentes. 
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Na reunião seguinte, em abril de 2001, o mesmo problema relatado no encontro 

anterior reapareceu como primeiro assunto tratado e os encaminhamentos dados 

também foram parecidos com os da reunião anterior, tendo como protagonista principal 

a representante do MF: 

CARLA apresentou o problema enfrentado no Ministério da Fazenda, 
em relação ao não encaminhamento da previsão da arrecadação do 
ICMS pelos Estados, em função da mudança na Lei Kandir, o que 
impedirá a elaboração trimestral da previsão dos recursos do 
FUNDEF. Foi proposta a realização de reunião entre este Conselho e a 
Secretaria Adjunta do MF para viabilizar a solução para o problema 
apresentado, participarão da reunião os conselheiros Ulysses 
Semeghini, Vinícius de Lara e Carla Protásio. Foi apresentado por 
CARLA documento que informa que alguns Estados estão levando em 
consideração para cálculo do FUNDEF  apenas o principal do ICMS. 
Propôs-se o encaminhamento de ofício às Secretarias de Fazenda e 
Tribunais de Contas, com cópias aos Conselhos Estaduais do 
FUNDEF. 

Duas reuniões depois, em dezembro de 2001, o Presidente do Confundef 

“passou a informar aos conselheiros sobre acerto de contas do FUNDEF de 2000”, e 

abriu um debate, demonstrando que as questões levantadas nas reuniões anteriores ainda 

não haviam sido equacionadas, como pode ser constatado na fala da representante 

suplente do MF: 

IRACEMA informou da dificuldade de se trabalhar com uma previsão 
segura do ICMS, de maneira a se evitar ajustes anuais com valores 
elevados. Para o corrente ano de 2001 o Ministério da Fazenda já está 
trabalhando na elaboração de uma nova estimativa de 
Complementação, devendo ser editada, ainda em dezembro, uma nova 
Portaria, evitando-se a ocorrência da elevação de valores. 

Esta exposição levou os representantes do FNDE e da CNTE a relatarem as 

dificuldades ocorridas no ano anterior, o que ocasionou nova deliberação do Conselho: 

VINICIUS lembra do problema ocorrido em 2000, quando o elevado 
ajuste ocorrido no Ceará provocou uma grande e negativa repercussão, 
com inúmeras reclamações dos municípios. CHAGAS comenta sobre 
os efeitos no âmbito dos municípios, sobretudo dos de pequeno porte, 
que trabalham com limites financeiros mínimos, conseqüentemente 
com maiores dificuldades de absorverem o impacto referente ao acerto 
de valor elevado. Em relação ao elevado ajuste negativo no Ceará, 
ficou decidido que o Conselho do FUNDEF no âmbito da União 
encaminhará comunicado à Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, 
com cópia para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEF, com vistas à melhoria das estimativas referentes ao ICMS. 

Outro tema recorrente foi a regulamentação dos cálculos do ICMS: 

IRACEMA esclarece que o Ministério da Fazenda está definindo uma 
nova Portaria referente à classificação orçamentária a ser editada de 
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modo a disciplinar e padronizar a consideração dos Juros, Multas e 
Dívida Ativa no cálculo do valor com incidência do FUNDEF. Ficou 
decidido que, a partir da edição da Portaria/MF, o Conselho do 
FUNDEF na União encaminhará correspondência às Secretarias de 
Fazenda dos Estados no sentido de se considerar tais encargos entre as 
receitas que compõem o FUNDEF. Sobre o cálculo e publicação das 
estimativas da complementação para 2002, o MF esclarece que o TCU 
está cobrando a publicação até 15/12/2001, sendo esclarecido que até 
o dia 14/12/2001 os dados sobre o Censo estarão disponíveis para 
realização dos cálculos, com publicação prevista para o dia 
21/12/2001, enquanto que a definição e publicação do valor mínimo 
para 2002, deverá ser agilizada de forma a não provocar atraso na 
realização dos cálculos e publicação da estimativa da complementação 
para o próximo exercício. 

Na 12a reunião, realizada em 14/03/2002, o Presidente relatou os 

encaminhamentos dados com base nas decisões da reunião anterior: 

expedição de ofício aos seguintes órgãos: STN – referente aos 
cumprimentos pela publicação da Portaria nº328 que padroniza os 
procedimentos contábeis referentes às despesas e receitas ref. ao 
FUNDEF; /.../ SEFAZ/CE – solicitando especial atenção na adoção de 
providências que visam à promoção da otimização qualitativa das 
estimativas referentes às receitas que compõem o FUNDEF (c/c TCE 
e TCM/CE e Conselho Estadual do FUNDEF) 

Mas Ulysses Semeghini fornece outra informação que parece relativizar os 

“cumprimentos” sobre a padronização realizada pela citada Portaria nº 328: 

Foi informado, ainda, sobre o encaminhamento, pela STN, de ofício 
informando que foi enviada à Procuradoria da Fazenda consulta a 
respeito do FUNDAP/ES e a não inclusão das multas e dos juros na 
base de cálculo do ICMS com incidência no FUNDEF (negrito do 
autor) 

Surge assim, a dúvida, ao ler as diferentes informações constantes da ata, sobre 

qual tipo de definição havia sido realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que 

foi reforçado com a informação trazida pelo representante do Ministério da Fazenda: 

MAURO informa que a STN deverá, em abril de 2002, padronizar, em 
Portaria a ser baixada pelo Ministério da Fazenda, classificação 
orçamentária, de modo a disciplinar a inserção de juros, multas e 
dívida ativa no cálculo do valor de incidência da contribuição ao 
FUNDEF. 

Os representantes do Ministério da Educação, nesta reunião, seguiram prestando 

contas de suas ações relativas ao ICMS: 

Foi apresentada estimativa dos recursos do FUNDEF para 2002 e 
informado sobre o encaminhamento de ofícios às SEFAZ (AC, AM, 
AP, CE, DF, ES, MA, MT, MS, PB, PE, RJ, RO, RS, TO), com cópia 
p/TCE/TCM e Conselhos do FUNDEF, cobrando diferença de ICMS 
relativo a 2000. 
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O Presidente do Confundef e o representante do FNDE falaram, também, do 

ajuste de contas, avaliando, tecendo comentários e fazendo propostas que levaram à 

decisão de manter a interlocução com a Secretaria do Tesouro Nacional: 

ULYSSES comentou sobre a realização de ajuste de contas anual do 
FUNDEF, sendo reforçado por VINICIUS a importância de se 
adiantar esse ajuste, que tem sido realizado tardiamente. Sobre o 
assunto ficou decidido, que será encaminhado ofício à STN 
solicitando aceleração desse ajuste, sugerindo, inclusive, o fechamento 
das contas e realização do acerto por Estado, na medida que o 
Governo Estadual disponibilize o Balanço do ano anterior; e também 
que seja estudada a possibilidade de parcelamento desses ajustes, 
quando necessário em função do valor financeiro. 

Para coroar os trabalhos de uma das reuniões que se pode considerar como das 

mais produtivas, quanto aos temas da complementação da União e do ajuste de contas, 

foi apontado um problema relativo às atribuições das diferentes instâncias do Ministério 

Público. Isto porque o Presidente do colegiado informa sobre o: 

encaminhamento à CONJUR/MEC de solicitação de análise da 
proposta apresentada pela Procuradoria da República da Bahia, 
sobre o conflito de competências entre o Ministério Público 
Estadual e Federal em relação ao FUNDEF, nos estados que 
recebem a complementação da União. 

 Na 15a reunião, ocorrida em setembro de 2003, o ajuste de contas aparece  como 

ponto de pauta para discussão, com um informe do representante da Fazenda, 

complementado pelo novo Presidente do Conselho, gerando nova deliberação nos 

seguintes termos: 

1. AJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O 
FUNDO/2002 – O Sr. Mauro apresentou a Planilha de Ajuste, 
informando que a previsão de realização do ajuste de 2002 é de 
que seja implementada a partir de outubro. O Sr. Chagas 
apresentou Nota Técnica nº 01/2003, relacionada ao assunto, 
informando que a mesma foi encaminhada ao Sr. Ministro da 
Educação em 13/08/2003 e que está aguardando orientação 
acerca do assunto. Sugeriu que a referida Nota seja 
recomendada pelo Conselho aos Ministérios da Educação, 
Fazenda e Planejamento, Orçamento e Gestão, mesmo já tendo 
sido enviada pelo Departamento de Políticas de Financiamento 
da Educação ao Ministro da Educação. O Conselho acatou a 
sugestão. 

Na reunião seguinte, realizada em 15/12/2003, novamente o ajuste de contas 

figurou como ponto de pauta, porém a ata faz parecer terem ocorrido apenas informes 

sobre o assunto: 
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1. VALOR MÍNIMO (AJUSTE DE CONTAS E DEFINIÇÃO DE 
NOVO VALOR) – O Senhor Chagas informa:/.../iii) Há vários 
municípios que impetraram ações judiciais contra o ajuste de contas 
do FUNDEF relativo ao exercício de 2002, publicado por meio da 
portaria MF nº 252, de 29.09.2003 

Em outro ponto atinente às “ações judiciais” em relação ao FUNDEF, o 

Presidente do Confundef, Francisco das Chagas Fernandes, informa o fato de que 

Municípios “pleiteiam a não realização do ajuste de contas de 2002”. 

Duas reuniões mais tarde, em 24/03/2004, estas contestações junto ao judiciário 

levaram os representantes do Poder Público a realizar mais um informe, agora sobre um 

aparente agravamento da situação, na tentativa de buscar soluções: 

o Sr. Vander informou que o ajuste de contas do exercício de 2002 
não foi realizado, em decorrência das inúmeras ações judiciais 
movidas pelos estados e municípios. Informou, ainda, que a União 
está revertendo esse processo e tão logo a situação judicial se resolva, 
o ajuste será realizado. 

Em seguida, discute-se, como ponto de pauta, o ICMS, suposto “vilão” dos 

“desajustes” de contas, com a proposta de abertura de nova interlocução junto aos 

Governos Estaduais: 

2.3. AJUSTE GERAL ICMS/FUNDEF 1998/2002 – O Sr. Vander 
apresentou o Demonstrativo dos valores do ICMS/FUNDEF devidos 
X repassados de 1998 a 2002 e sugeriu que seja enviado documento 
ao Tribunal de Contas do Estados, solicitando verificação de 
diferenças de ICMS devidos ao FUNDEF, acumuladas no referido 
período e avaliação da necessidade de adoção das providências 
julgadas pertinentes sobre a situação. O assunto foi amplamente 
discutido e foi decidido que será enviado documento primeiramente às 
Secretarias de Fazenda dos respectivos Estados, com prazo de 30 dias 
para resposta, após o que será encaminhado aos Tribunais de Contas 
dos Estados/Municípios. 

Cerca de um ano mais tarde, durante a 19a reunião, em 07/04/2005, o 

representante do MEC deu um informe que parecia solucionar a confusão jurídica com 

os outros entes federados: “1.2. AJUSTE DE CONTAS FUNDEF 2002 E 2003 – O Sr. 

Chagas informou que esse ajuste foi realizado em dezembro de 2004 e publicado por 

meio da Portaria nº 400, de 20/12/2004, do Ministério da Fazenda”. Porém, em 

dezembro do mesmo ano, duas reuniões depois, os conselheiros do MEC e do MF dão 

conta de que o contencioso continuava sem solução: 

1.3. AJUSTE DE CONTAS DA UNIÃO - 2004. O Sr. Vander fez 
uma explanação sobre o ajuste de contas anual do FUNDEF e passou 
a palavra ao Sr. Mauro, que informou que o ajuste de contas de 2004 
está temporariamente suspenso, em decorrência das inúmeras ações 
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judiciais relacionadas ao ajuste de contas de 2002 e 2003. O Sr. 
Vander apresentou a preocupação de que a não realização do ajuste de 
contas de 2004 abrirá precedente para outras ações judiciais. 

Fato relatado, o Confundef decidiu fazer nova tentativa de intervenção junto ao 

STN e o representante do Ministério do Planejamento reivindicou a disponibilização de 

dados para apoiar os trabalhos do colegiado sobre a questão: 

O Conselho decidiu solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional o 
quadro consolidado dos cálculos relativos ao ajuste de contas de 2004, 
nos moldes adotados nos exercícios anteriores, e, ainda a manifestação 
formal da decisão adotada para a não realização do ajuste, com a 
devida fundamentação legal.  O Sr. Jorge Abrahão aproveitou para 
solicitar que o representante do Ministério da Fazenda traga 
esclarecimentos aos conselheiros sobre os ajustes de contas 
relacionados ao FUNDEF e sugeriu que o representante do INEP traga 
informações sobre as matrículas e sobre outros assuntos que possam 
subsidiar o Conselho a formar opinião. 

 

Debatendo a complementação de recursos pela União e o ajuste de contas  

A problemática das complementações da União e seus conseqüentes “ajustes de 

contas” transpassou todo o período de vigência do FUNDEF. Entre questionamentos 

acerca da contabilização do ICMS, atrasos dos ajustes e divergências sobre os valores 

destes últimos, o Confundef agiu como intermediário entre os Governos Estaduais e o 

Ministério da Fazenda, solicitando informações a ambos os lados, pedindo agilidade e 

regulamentação da matéria. 

Quanto ao tema do disciplinamento da contabilização do ICMS, não foi 

encontrada resposta conclusiva quanto à efetividade das medidas tomadas pelo STN. 

Soube-se que a regulamentação das formas de se aferir os montantes relativos ao ICMS 

para fins do FUNDEF ocorreu apenas no quinto ano de vigência da política.  

Ainda em relação à Secretaria do Tesouro Nacional, houve a formulação de uma 

proposta de ajustes de contas com periodicidade trimestral, mas seu debate foi 

obstaculizado por um pedido burocrático de formalização por escrito da proposição, e 

este ponto não voltou a ser pauta do colegiado em reuniões subseqüentes. O Conselho 

solicitou ao STN a “aceleração dos ajustes” e propôs que a realização dos ajustes de 

contas fosse efetivada separadamente para cada Estado, incluindo ainda a possibilidade 

do parcelamento dos ajustes, conforme o valor dos mesmos.  
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Pela leitura das atas não foi possível verificar se as propostas feitas ao STN 

tiveram retorno, ou se as solicitações do Conselho foram atendidas. Por fim, 

transpareceu que a discussão e resolução das questões atinentes ao ICMS foram 

atribuídas exclusivamente ao STN,  não figurando nos documentos a realização de 

debates acerca do mérito  dos pontos em questão (cálculo das previsões das 

arrecadações estaduais e contabilização ou não de juros e multas para fins do 

FUNDEF). 

O Confundef aprovou a realização de uma reunião entre os membros do 

colegiado e o Ministério da Fazenda, sendo indicados a participar do encontro três 

representantes do Poder Público (MEC, FNDE e MF). Assim, um trabalho referente, 

inequivocamente, ao controle social redundou, de fato, em uma tentativa de aprimorar a 

articulação entre órgãos governamentais. 

Outra iniciativa digna de nota, referente ao problema da contabilização do 

ICMS, diz respeito à deliberação do Confundef que, pela primeira vez, levou à iniciativa 

de contatar seus congêneres Estaduais, informando-os das intervenções da União.  

Mais um aspecto relevante foram as supostas contas equivocadas realizadas nas 

estimativas do ICMS pelos Estados, o que teria gerado um “elevado ajuste negativo no 

Ceará”, ou seja, o Estado teve que devolver recursos à União. Devido a isto, mais uma 

vez o Confundef contata um Conselho de acompanhamento estadual, subentendendo-se 

que este deveria, a partir do alerta da União, tomar iniciativas visando a sanar as 

dificuldades apontadas, repetindo-se, assim, as dúvidas quanto ao âmbito de atuação 

desse colegiado. 

Pensando-se na possível interlocução com outros agentes públicos cujas 

atribuições poderiam apoiar o aprimoramento dos gastos com educação, foram descritas 

nas atas as dificuldades atinentes à efetiva fiscalização dos recursos do FUNDEF nos 

Estados que receberam complementação de recursos da União. O problema original 

seria relativo à definição do órgão responsável, no Ministério Público, pelo 

encaminhamento dos trabalhos, o âmbito federal ou o estadual? Não foram encontradas 

respostas nos documentos à consulta realizada junto ao setor jurídico do MEC a este 

respeito. 
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Os relatos oficiais também informaram que houve Municípios que pleitearam, na 

Justiça, a não realização do ajuste de contas, porém não se sabe qual teria sido o 

desfecho destas ações. 

Além dos atrasos constantes, o STN chegou a suspender os ajustes de contas, 

não sendo, em momento algum, interpelado formalmente, pelo Confundef, a proceder 

de modo diferente. 

É importante constatar ainda alguns aspectos que não figuraram em nenhuma 

das atas e que são consideradas informações fundamentais para a análise dos trabalhos 

de um colegiado que tinha por objetivo, entre outras atribuições, acompanhar o 

FUNDEF. Não foram encontrados, por exemplo, os montantes de recursos destinados 

pelo Governo Federal à complementação do FUNDEF, o mesmo ocorrendo com os 

dados dos “ajustes de contas”. Em diversos momentos, foi dito que os dados teriam sido 

apresentados, mas estes, curiosamente, jamais foram transcritos nos documentos oficiais 

do Conselho. Também não foram citados os Estados que receberam as 

complementações a cada ano e nem mesmo foi declinada a quantidade de entes 

federados que fizeram jus a tais aportes. Por fim, constatou-se que o Confundef, ao 

contrário de seus congêneres Estaduais e Municipais, não analisa e aprova (ou não) as 

contas da União referentes à complementação e seus ajustes de contas do FUNDEF. 

Nenhum órgão federal encaminha seus dados para pré-aprovação pelo Confundef, nem 

mesmo para que esse emita sua opinião.  

 

Censo Escolar 

Outra atribuição dos Conselhos de acompanhamento e controle social do 

FUNDEF diz respeito aos trabalhos de aferição das matrículas do ensino fundamental, 

realizados anualmente, no Brasil, pelo INEP, através do Censo Educacional. 

Este tema figurou em onze reuniões do Confundef, no período de 1998 a 2007. 

Em cinco oportunidades foram dados informes sobre ele ou feitas propostas, em duas 

ocasiões houve debates sem encaminhamentos e, por quatro vezes, as discussões 

redundaram em deliberações. 

A primeira aparição do tema ocorreu em abril de 2000, na sexta reunião do 

colegiado, quando o representante dos pais de alunos “solicitou ao INEP a elaboração 
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de quadro que apresente dados sobre a educação infantil, inclusive com indicação de 

demanda.” 

Em dezembro do mesmo ano, durante a oitava reunião do Confundef, o 

representante do MEC e Presidente do Conselho “alertou sobre os problemas com o 

Censo Escolar nos municípios emancipados”. Na reunião seguinte, em abril de 2001, os 

relatos dão conta da primeira discussão sobre o assunto, voltando à questão aventada no 

encontro anterior: 

ULYSSES informou sobre a publicação da Portaria nº 317/01, que 
altera o Censo Escolar/2000, com a inclusão dos municípios 
emancipados. Discutiu-se, ainda, a situação enfrentada pelos 
municípios-mãe no que se refere a aspectos financeiros e de recursos 
humanos. Foi sugerido por ULYSSES a realização de consulta junto a 
CONJUR/MEC para verificação/levantamento da legislação referente 
a emancipação de municípios. 

Em junho de 2001, quando se abordou a pauta a ser discutida nos Encontros 

Regionais de Conselhos Estaduais do FUNDEF, que ocorreriam em agosto de 2001, a 

temática do Censo obteve sua primeira deliberação: 

Em relação ao Censo Escolar, o tema será explorado de forma a 
esclarecer sobre a forma de atuação do Conselho na sua supervisão. 
Deverá ser apresentado nos Encontros Regionais o resultado da 
articulação junto ao INEP em relação à solicitação da inserção nas 
normas anuais de operacionalização do Censo, etapa que preveja a 
disponibilização, aos Conselhos do Fundef, dos documentos e, 
posteriormente, dos dados do Censo em realização no respectivo ano, 
de forma a permitir o acompanhamento e a supervisão por parte dos 
Conselhos, na forma prevista na Lei nº 9424/96 

Pela leitura da ata, fica claro que os representantes do INEP não estiveram 

presentes a esta reunião, não tendo havido informação sobre se o “Conselho” citado na 

segunda linha do trecho anterior se referia ao Confundef ou a uma forma genérica de se 

referir aos colegiados estaduais. 

No encontro seguinte do Conselho, ocorrido em 13/12/2001, o tema apareceu de 

três formas distintas. A primeira, advinda de uma resposta do MEC a uma cobrança do 

TCU quanto ao apressamento da definição da complementação da União:  

Sobre o cálculo e publicação das estimativas da complementação para 
2002, o MF esclarece que o TCU está cobrando a publicação até 
15/12/2001, sendo esclarecido que até o dia 14/12/2001 os dados 
sobre o Censo estarão disponíveis para realização dos cálculos, com 
publicação prevista para o dia 21/12/2001, enquanto que a definição e 
publicação do valor mínimo para 2002, deverá ser agilizada de forma 
a não provocar atraso na realização dos cálculos e publicação da 
estimativa da complementação para o próximo exercício. 
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A segunda, adveio da cobrança de representantes e segmentos sociais e institucionais 

quanto ao cumprimento da legislação referente ao cálculos dos valores mínimos: 

Os representantes da CNTE (CHAGAS), Confederação dos Pais 
(RAUL), da UNDIME (MARCOS) e do CONSED (MÁRCIA), na 
oportunidade, reivindicam que o valor mínimo nacional seja definido 
tomando-se como referência o total da receita anual para o exercício e 
o nº de alunos matriculados no ano anterior. 

E a terceira, referiu-se à suposta irregularidade da contabilização de jovens e adultos 

como sendo alunos passíveis de receber recursos do Fundo, o que foi objeto de alguns 

encaminhamentos:  

ULYSSES  apresenta situação verificada no Município de 
Guarulhos/SP, onde ocorre a prática de criação do ensino fundamental 
noturno, objeto de reclamação por parte do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF em São Paulo, por 
considerar que tal iniciativa configura-se como atendimento à 
educação de Jovens e Adultos no ensino Supletivo (fora do ensino 
regular), não podendo, por conseguinte, ser considerado na 
distribuição dos recursos do FUNDEF. Sobre o assunto ficou decidido 
que o INEP deverá levantar e apresentar os casos semelhantes, para 
fins de solicitação de pronunciamento, pelo Conselho, ao respectivo 
Conselho Estadual de Educação de modo a elucidar claramente sobre 
a modalidade de ensino se enquadra o atendimento a tais alunos. No 
caso de Guarulhos/SP também o Conselho Municipal de Educação 
deverá ser solicitado a esclarecer sobre a efetiva modalidade de ensino 
dos alunos cujo atendimento tenha como respaldo o Decreto 
Municipal nº21.208, de 27.03.2001, bem como a apresentar cópia do 
Plano de Curso autorizado. 

O “caso” de Guarulhos foi retomado na reunião seguinte, ocorrida três meses 

depois, já no ano de 2002, quando o representante do INEP fez esclarecimentos, os 

quais possibilitaram ao Confundef reforçar as solicitações do encontro anterior:  

RICARDO, em relação às matrículas levantadas pelo Censo 
Escolar, no município de Guarulhos/SP, esclareceu sobre o 
tratamento que tem sido dado pelos Estados e Municípios 
quanto à matrícula dos alunos, que ocorre independentemente da 
idade. Ficou decidido que será mantida consulta aos Conselhos 
Estadual e Municipal de Educação acerca da situação em 
Guarulhos. 

O tema voltou à pauta na segunda reunião realizada durante a Gestão Lula, em 

08/09/2003. A funcionária do INEP, presente na ocasião, introduziu o debate e solicitou 

apoio do Confundef: 

3. CENSO ESCOLAR (POSSIBILIDADE DE 
APERFEIÇOAMENTO DE CRITÉRIOS) – A Sra. Dirce fez uma 
breve explanação sobre procedimentos de realização do Censo. 
Informou que os dados preliminares foram publicados em 29.08.2003 
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e que os municípios têm 30 dias para solicitar revisão do censo. 
Informou que estará sendo realizado trabalho de recontagem em 300 
Municípios. Sugeriu que os Conselheiros indicassem alguns 
municípios para serem visitados. O Sr. Chagas propôs que fossem 
escolhidos municípios dos Estados da Bahia, Maranhão, Pará e 
Alagoas para serem incluídos na referida recontagem. Foi discutido o 
problema dos “alunos virtuais”, das escolas comunitárias (como as 
APAE´s) e da transferência de alunos de um município para outro no 
decorrer do ano, causando problema no valor do FUNDEF, bem como 
nos programas da Merenda Escolar e do Livro Didático. O Conselho 
sugeriu que o INEP estimule a correção e análise prévia dos dados, 
objetivando a diminuição dos erros. A Sra. Dirce informou que o 
INEP está estimulando os Municípios a realizarem a análise dos dados 
preliminares e a correção dos mesmos e que para isso foi elaborada 
uma cartilha de orientação. 

Na mesma reunião, o tema reapareceu no ponto de pauta seguinte, novamente 

apresentando o TCU como agente de cobranças, não havendo discussões ou 

deliberações, sendo apresentados apenas relatos: 

4. ESTIMATIVA DE NOVAS MATRÍCULAS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL COMO CRITÉRIO A SER OBSERVADO NA 
DEFINIÇÃO DO VALOR ALUNO / ANO E NO CÁLCULO DOS 
COEFICIENTES DE DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO – O Sr. Chagas 
apresentou Minuta de Portaria à ser assinada pelo Sr. Ministro da 
Educação, que adota a estimativa de crescimento “zero” para as novas 
matrículas do ensino fundamental público, no conjunto das redes 
estaduais e municipais em cada Estado e DF para efeito de cálculo do 
valor anual mínimo nacional por aluno e para o estabelecimento dos 
coeficientes de distribuição dos recursos do FUNDEF. Em seguida, o 
Sr. Vander explicou o teor da Portaria e esclareceu que é a solução 
para um problema técnico reclamado pelo TCU, desde 1999. 

Em dezembro de 2003, a questão dos alunos jovens e adultos volta à tona em um 

informe realizado pelo representante do INEP, não mais com o caso de Guarulhos, mas 

referente à Bahia:  

O Sr. Luiz Araújo informa que até o dia 21/12/2003 serão divulgados 
os dados do CENSO. Discorre sobre a indevida inclusão de alunos da 
Educação de Jovens e Adultos como integrantes do ensino regular, 
ocasionando a realização de repasses indevidos de recursos do 
FUNDEF no Estado da Bahia. Esse indevido tratamento será objeto de 
correção nos dados do Censo de 2003 que se encontra em fase de 
conclusão. Com isso o valor mínimo do FUNDEF na Bahia (sem os 
recursos da Complementação da União) será alterado. 

Na 18a reunião do Conselho, em 07/10/2004, o informe é ainda mais breve: “o 

Sr. Chagas  informou que já foram divulgados os resultados preliminares do Censo 

Escolar 2004 e que esses resultados estão disponíveis na internet”. 
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Em setembro de 2005, apesar do tema não constar da pauta de convocação da 

reunião42, este foi objeto de várias intervenções, sendo iniciado pelo representante do 

Ministério do Planejamento, seguido pela conselheira representante dos pais de alunos, 

obtendo também as contribuições dos representantes do FNDE e do MEC: 

Censo Escolar: O Sr. Jorge Abrahão sugeriu que pesquisas realizadas 
pelo censo escolar e outros estudos poderiam ser assuntos de pauta nas 
próximas reuniões. A Sra. Iedyr lembrou que o aumento de matrículas 
não registrado pelo censo escolar provoca diversas conseqüências 
negativas, sobretudo no programa da merenda escolar e o Sr. Antonio 
Corrêa estendeu as conseqüências a outros programas, como o do 
livro didático. O Sr. Chagas aproveitou para apresentar o Projeto 
Presença, desenvolvido pelo INEP e que irá informar a freqüência dos 
alunos na escola mensalmente. 

Consta, nesta ata, que não havia representante do INEP presente a esta reunião. 

Talvez por isto a solicitação tenha se repetido na reunião seguinte. Assim, a última 

referência ao tema encontrada nas atas aparece na 21a reunião, ocorrida em dezembro de 

2005, sendo um pedido de informações do representante do Ministério do Planejamento, 

quando do debate acerca do “ajuste de contas da União – 2004”, sendo que este “sugeriu 

que o representante do INEP traga informações sobre as matrículas e sobre outros 

assuntos que possam subsidiar o Conselho a formar opinião.” 

 

Debatendo o Censo Escolar 

Constatou-se que, em diversos momentos, inclusive nas últimas reuniões do 

período de vigência do FUNDEF, foram solicitadas informações mais detalhadas sobre 

o censo escolar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 

No entanto, não constam das atas as respostas ou retornos a estas demandas. O tema foi 

ponto de pauta de uma única reunião e, quando se solicitou opinião aos conselheiros 

sobre um aspecto específico (quais Municípios deveriam ser visitados para recontagem 

e verificação de dados), o único representante a se manifestar foi o Presidente. Por que 

os demais conselheiros não opinaram? Falta de iniciativa, de informação ou de posição 

clara acerca do assunto?  

                                                 
42 Uma cópia da convocatória da 20ª reunião foi obtida junto ao conselheiro Jorge Abrahão de 
Castro. Nela constavam como pontos de pauta para “debate/definições” o regimento interno do 
Conselho e o FUNDEB. O ponto em que foi inserida a discussão sobre o censo (“outros 
debates”) não constava da pauta.  
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Constatou-se que o Confundef não propôs nenhum procedimento padrão para 

abordar os resultados do censo a cada ano, sendo seu debate episódico, sem nenhum 

parâmetro de constância ou de continuidade. Assim, jamais se discutiram, por exemplo, 

os critérios de coleta ou de verificação dos dados. São inexistentes, também, relatos 

acerca de possíveis contatos do Conselho com os Conselhos Estaduais ou Municipais do 

FUNDEF, com vistas a debater esta questão, o mesmo ocorrendo em relação aos 

Governos Estaduais e Municipais.  

No que diz respeito exclusivamente ao seu âmbito direto e inquestionável de 

intervenção junto à União, verificou-se que o Confundef não discutiu ou deliberou sobre 

o crescimento ou diminuição das matrículas de ensino fundamental apuradas no Censo 

Escolar para fins de determinação do valor mínimo por aluno/ano. Por outro lado, o 

Executivo Federal nunca consultou o Conselho a este respeito. 

Mesmo quando o representante do MEC anunciou a criação do “Projeto 

Presença”, que visa a tornar a apuração do número de alunos freqüentes às escolas 

brasileiras com periodicidade inferior, em relação ao censo, o Confundef não se 

pronunciou sobre a necessidade de se utilizarem dados mais atualizados para a 

contabilização do número de alunos para fins do FUNDEF. 

A partir destas análises, pode-se concluir, pelas poucas informações oferecidas e 

os parcos debates realizados, que o Confundef não deliberou sobre questões 

relacionadas ao censo escolar, deixando de incidir sobre esta política. 

 

Ações judiciais contra o FUNDEF 

Considera-se que o Confundef teria sob sua área de intervenção direta as 

questões relativas à legalidade da política à qual estava relacionado, informando, 

discutindo e tomando decisões, visando a dirimir problemas eventualmente levantados 

através de ações judiciais. Assim, encontrou-se referência a este tema em cinco reuniões 

do colegiado, sendo três delas na categoria de “informes”, uma de discussão e outra de 

deliberação por parte dos conselheiros. 

O primeiro debate sobre o assunto ocorreu durante a 5ª reunião do Confundef, 

em agosto de 1999, quando o representante do MEC relatou a existência de problemas 

judiciais que o FUNDEF vinha sofrendo, sendo apoiado pelo conselheiro substituto da 

UNDIME, cuja proposta foi aprovada pelo colegiado:  
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ULYSSES iniciou a análise dos dados referentes às ações judiciais e 
apresentou a preocupação com as conseqüências negativas das ações 
contra o FUNDEF movidas pelas prefeituras; informou que do ponto 
de vista jurídico a argüição é de inconstitucionalidade, com o 
deferimento de liminar por três juízes e que o MEC está buscando 
acelerar o julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal. 
JÔNATHAS propôs que o MEC providenciasse uma Ação 
Declaratória de Constitucionalidade do FUNDEF junto ao Supremo 
Tribunal Federal – STF. A proposta foi aprovada e ULYSSES 
esclareceu que formalizaria solicitação à CONJUR/MEC no sentido 
de se examinar a viabilidade técnico-jurídica e adotar tal providência 
junto ao STF. 

Em seguida, diversos conselheiros (CNTE, UNDIME, MEC e MF) desenvolveram 

raciocínios hipotéticos acerca dos desdobramentos da questão e as possíveis formas de 

encaminhar o problema:  

CHAGAS questionou sobre as conseqüências do julgamento do 
mérito na hipótese de manutenção da decisão concedida liminarmente. 
JÔNATHAS posicionou-se esclarecendo que, em sendo mantidas as 
liminares, o FUNDEF tende a acabar, face a possibilidade do 
surgimento de outras ações correlatas. JÔNATHAS sugeriu um 
contato do Ministro da Educação com o Ministro do STF Octávio 
Gallotti, com o propósito de se buscar agilização do julgamento do 
mérito das ações de inconstitucionalidade movidas contra o FUNDEF 
e ULYSSES esclareceu que o Ministro da Educação e o Ministro 
Gallotti já se encontraram com esse objetivo. CHAGAS lembrou que 
os problemas surgidos contra o FUNDEF seriam minimizados se o 
Governo Federal tivesse cumprido a lei quanto à definição do valor 
mínimo nacional por aluno/ano. MÁRCIA observou que o prejuízo 
maior para a educação no país decorreria de uma eventual extinção do 
FUNDEF. 

Na reunião ocorrida em abril de 2001, o Presidente do Conselho presta novos 

esclarecimentos sobre o caso: “Foi informado, ainda, a situação atual das ações 

cautelares movidas por 86 Municípios, sendo que quinze conseguiram liminares para 

sair do FUNDEF, dos quais seis tiveram as liminares cassadas.”  

Na 16a reunião do Confundef, realizada em 15/12/2003, foram apresentadas 

informações acerca de novas modalidades de questionamentos jurídicos. No ponto de 

pauta “VALOR MÍNIMO (AJUSTE DE CONTAS E DEFINIÇÃO DE NOVO 

VALOR)”, o Presidente, Francisco das Chagas Fernandes, informa haver “vários 

municípios que impetraram ações judiciais contra o ajuste de contas do FUNDEF 

relativo ao exercício 2002, publicado, por meio da Portaria/MF nº 252, de 29.09.2003”. 

E, pela primeira vez, houve um ponto de pauta específico acerca  das ações judiciais, 

momento no qual o Presidente pronunciou-se novamente:  



 

 

125

O Senhor Chagas expôs que ocorrem três tipos de ações judiciais 
movidas por municípios em relação ao FUNDEF: 3.1. – Alguns 
municípios pleiteiam a não participação no FUNDEF; 3.2 – Outros 
pleiteiam a não realização do ajuste de contas de 2002; ou 3.3 – O 
Cumprimento do critério de fixação do Valor Mínimo.” 

Não constou da referida ata ter havido intervenções de outros conselheiros ou 

deliberações sobre o tema. Na reunião seguinte, ocorrida em março de 2004, o 

representante suplente do MEC deu novo informe sobre o assunto, ao tratar do ajuste de 

contas do FUNDEF :  

o Sr. Vander informou que o ajuste de contas do exercício de 2002 
não foi realizado, em decorrência das inúmeras ações judiciais 
movidas pelos Estados e municípios. Informou, ainda, que a União 
está revertendo o processo e tão logo a situação judicial se resolva, o 
ajuste será realizado. 

Um ano e nove meses depois, em dezembro de 2005, o assunto foi retomado na 

qualidade de “esclarecimentos/informações” pelo “colaborador” do MEC presente à 

reunião e pelo representante do Ministério da Fazenda: 

O Sr. Vander fez uma explanação sobre o ajuste de contas anual do 
FUNDEF e passou a palavra ao Sr. Mauro, que informou que o ajuste 
de contas de 2004 está temporariamente suspenso, em decorrência das 
inúmeras ações judiciais relacionadas ao ajuste de contas de 2002 e 
2003”. O Sr. Vander apresentou a preocupação de que a não 
realização do ajuste de contas de 2004 abrirá precedente para outras 
ações judiciais 

Em seguida, o colegiado deliberou por pedir informações ao STN, o que foi reforçado 

pelo representante do Ministério do Planejamento: 

O Conselho decidiu solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional o 
quadro consolidado dos cálculos relativos ao ajuste de contas de 2004, 
nos moldes adotados nos exercícios anteriores, e, ainda a manifestação 
formal da decisão adotada para a não realização do ajuste, com a 
devida fundamentação legal. O Sr. Jorge Abrahão aproveitou para 
solicitar que o representante do Ministério da Fazenda traga 
esclarecimentos aos conselheiros sobre os ajustes de contas 
relacionados ao FUNDEF... 

Constata-se, então, que só nessa reunião o Conselho deliberou sobre o ajuste, 

solicitando esclarecimentos ao STN sem ter, porém, ao que parece, debatido o conteúdo 

das denúncias ou das questões jurídicas.  
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Debatendo as ações judiciais contra o FUNDEF 

Sobre as ações judiciais, constatou-se que o Conselho não realizou um 

acompanhamento sistemático da questão, sendo pautado por fatos episódicos e sempre 

dependentes de informações do Poder Executivo. Esta dependência não parece ser 

eficaz para o funcionamento de um Conselho com as funções previstas para o 

Confundef, visto que o principal acusado – o Executivo – era, justamente, o responsável 

por coletar e analisar as informações que seriam transmitidas ao colegiado. Surpreende 

a constatação de que, apesar da recorrente problemática, o Conselho não ter designado 

um Grupo de Trabalho de representantes para acompanhar o caso de modo contínuo. 

Mais uma vez se confirma que, as decisões do Confundef a este respeito tenham 

sido sempre de ordem interna ao Governo Federal, tendo procurado tomar posições 

através de estudos alternativos, advindos de outros especialistas ou entidades, 

principalmente quanto aos aspectos jurídicos envolvidos. 

É surpreendente, ainda, que o Conselho não tenha se utilizado da legislação do 

FUNDEF, em especial a Lei nº 9424/96, para cobrar ação imediata do MF, já 

preconizada pelos dispositivos legais existentes. O colegiado também não condenou a 

decisão do STN de não realizar o ajuste de contas de 2004, mesmo que esta tivesse 

como argumento problemas relativos aos ajustes dos anos anteriores. No mais, pelas 

atas, transpareceu que o Conselho não possuía informações ou motivações suficientes 

para tomar posição sobre o caso, o que pode ser considerado um problema grave, em se 

tratando de um órgão encarregado de acompanhar e controlar a intervenção da União, 

em relação ao FUNDEF. 

 

Considerações acerca das ações do Confundef em relação à União 

As análises das ações do Confundef, apresentadas em relação às atribuições 

específicas da União no que tange ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério permitem fazer as seguintes 

considerações de ordem geral: 

- Sobre a determinação dos valores mínimos anuais por aluno, concluiu-se que, apesar 

do Governo Federal não ter cumprido a legislação para aferir aqueles, o Conselho 

tardou a se manifestar formalmente, e quando o fez, em 2003, sua atitude foi tímida, 

restringindo-se a solicitar o respeito à Lei.  
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- Quanto às diferenciações de valores entre as etapas e modalidades, ocorreu algo 

semelhante, pois estas só passaram a existir no 3º ano de vigência do Fundo e em 

patamares desprovidos de respaldo técnico ou político advindo ou analisado pelo 

Confundef.  

- Ficou patente, também, a falta de consenso no Governo Federal quanto à alocação de 

recursos para o Fundo, tendo o MEC se posicionado moderadamente a favor do 

cumprimento da legislação e o Ministério da Fazenda pressionando a – e, na prática, 

saindo-se vencedor da – disputa por valores reduzidos. Ainda assim, quando foi notória 

a existência de recursos “a mais”, pela não implementação do FUNDEB, em 2005, o 

MEC preferiu alocar as verbas preferencialmente no ensino médio, dando poder de 

decisão ao CONSED, do que aumentar a destinação ao FUNDEF ou mesmo discutir a 

situação com o Confundef. Este, mesmo ciente da situação, não se manifestou. 

- No que diz respeito às complementações da União aos Estados, foram detectados 

problemas sérios para se aferir os valores dos repasses devidos às dificuldades advindas 

das precárias informações disponíveis sobre a arrecadação do ICMS pelos entes 

federados, sendo que o disciplinamento da coleta destes dados foi tardio, ocorrendo 

apenas em 2002. A este respeito o Conselho formou um Grupo de Trabalho, composto 

exclusivamente por representantes do Executivo Federal, para tratar do assunto, em 

2001. Mais sérios ainda foram os transtornos referentes aos respectivos ajustes de 

contas das complementações realizadas, o que gerou atrasos e, inclusive, a suspensão 

unilateral dos mesmos, por parte do Ministério da Fazenda. No entanto, o Conselho 

ateve-se a realizar o papel de intermediário entre as demandas da Fazenda e as dos 

Estados, solicitando celeridade para o primeiro e dados aos segundos. Enfim, o 

Confundef não analisou nem aprovou, como exige a Lei, as contas da União referentes à 

sua participação financeira no Fundo.  

- Quanto à organização e realização do Censo Escolar, as atas não relataram problemas 

na ação do Governo Federal, mas deram conta de que os dados disponíveis nem sempre 

foram suficientes para permitir uma avaliação pelos conselheiros. A constatação grave, 

neste caso, foi a ausência de qualquer tipo de procedimento padronizado e contínuo do 

Confundef para “supervisionar” o Censo Escolar. Dentre outros aspectos, as 

“estimativas de novas matrículas”, a cargo do MEC, por exemplo, jamais foram 

analisadas pelo colegiado. No mais, quando instado por questões pontuais advindas dos 
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Estados, o Conselho não dirimiu dúvidas, não mediou conflitos e nem tomou para si a 

atribuição de estudar a fundo os problemas identificados.  

- Em relação às ações judiciais impetradas contra o FUNDEF, o Conselho não se 

informou nem acompanhou devidamente os casos para formar juízo próprio, 

restringindo-se a receber notícias daquele que era réu em todos os casos: o Poder 

Executivo Federal. Das duas decisões do Confundef a este respeito, uma indicou um 

procedimento elementar aos advogados do Governo e a outra, pedia informações ao 

STN. Ou seja, não houve nenhum posicionamento do colegiado que tenha sido baseado 

em análise e discussão de mérito. 

Isto demonstrou a extrema fragilidade dos procedimentos de acompanhamento e 

controle social, sobre o Governo Federal, pelo Confundef. Este pareceu ter se resignado 

ao estatuto de subordinado às decisões e ações do Poder Executivo, visto que, mesmo 

diante de inequívocas ilegalidades, restringiu-se a solicitar medidas e informações de 

caráter burocrático e exclusivamente no âmbito interno do Governo. 

 

 

Ações do Confundef sobre outros temas43 

Esta terceira seção do capítulo referente às atribuições, ações e omissões do 

Confundef abordou as ações deste no que tange à: 1) formação dos demais Conselhos 

do FUNDEF; 2) implantação dos Planos de Carreira e Remuneração do Magistério; e 3) 

criação do FUNDEB. Os dois primeiros diziam respeito à operacionalização do 

FUNDEF nos Estados e Municípios e o terceiro era relacionado à criação de uma nova 

política em substituição ao Fundo vigente.  

As temáticas possuem, em comum, seu nascedouro na legislação pertinente ao 

FUNDEF, porém, sua inclusão nesta parte do trabalho justifica-se por dois outros 

pressupostos44: a) o de que, juridicamente, não havia nenhum dispositivo que imputasse 

os temas elencados como atribuições diretas do colegiado, em âmbito da União; e b) o 

de que, apesar do item anterior, estas questões foram tratadas pelo Conselho em 

múltiplas reuniões. Importa esclarecer, por outro lado, que também não se considerou 

haver impedimentos legais para que o Conselho realizasse as referidas discussões e 
                                                 
43 Devido a ter-se tido acesso à ata da 22ª reunião apenas em maio de 2007, não foi possível incluir esta 
reunião na análise das ações do Confundef sobre outros temas. 
44 Estes não foram elaborados a priori, ao contrário, surgiram da análise das atas, na qual os 
temas foram ganhando tal magnitude que se considerou fundamental apresentá-los. 
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ações, mas, o fato é que os dois primeiros temas poderiam – e, até, deveriam – ser 

tratados, primordialmente, pelos Estados e Municípios, visto serem afetos às suas 

respectivas redes de ensino, e que o FUNDEB, por exigir alteração constitucional, teria 

que ser submetido, necessariamente, ao Congresso Nacional. Ou seja, nenhuma das três 

temáticas possuía como característica a prerrogativa exclusiva do Governo Federal 

sobre sua discussão e, em especial, sua implementação, o que justifica discuti-las, após 

as análises apresentadas, uma vez que elas propiciam uma visão mais panorâmica e 

genérica dos mesmos.   

 

Formação dos demais Conselhos do FUNDEF 

As questões da informação e da formação dos conselheiros do FUNDEF, nos 

âmbitos estaduais e municipais, assim como a organização e atuação dos colegiados 

subnacionais relativos à política em foco, figuraram como preocupação recorrente nos 

trabalhos do Confundef, sendo identificadas em 17 das 22 reuniões realizadas. 

Em diversos momentos foi pronunciada e denunciada a não existência, o não 

funcionamento ou a atuação débil dos Conselhos do FUNDEF. Mas o colegiado não se 

restringiu a constatação de tais fatos e passou, logo nos primórdios de suas reuniões, a 

propor ações que viessem a contribuir para a compreensão do que estava ocorrendo, 

com o claro intuito de mitigar as deficiências encontradas. Com estes objetivos é que 

foram organizados diversos encontros nacionais e regionais, aglutinando, 

primordialmente, os conselheiros estaduais do FUNDEF, tanto para a troca de 

informações como para a socialização de conhecimentos e realização de discussões que 

aportassem elementos à qualificação de suas atuações. Assim, o Confundef debateu e 

decidiu sobre datas, locais, pautas, elaboração de textos preparatórios e sínteses de 

relatórios dos eventos, realizados com apoio operacional e financeiro do MEC. 

As primeiras menções à temática partiram de Maria Helena Guimarães de Castro 

e de Iara Glória Areias Prado, respectivamente, representantes do INEP e do MEC, 

quando da 2a reunião do Confundef, oportunidade em que propuseram a realização de 

reunião com Conselhos Estaduais do FUNDEF, objetivando uniformizar a compreensão 

e as ações acerca de pontos como a inclusão dos inativos na utilização dos recursos do 

Fundo ou a elaboração de estudos de custos. 
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Em março de 1999, por ocasião da 3ª reunião do colegiado, o representante dos 

pais de alunos, Raul de Oliveira Filho, avaliou que os Conselhos do FUNDEF, no geral, 

eram pouco atuantes, o que foi reforçado pela intervenção de Francisco das Chagas 

Fernandes, representante da CNTE, registrada da seguinte forma: “que há muitos 

Municípios e Estados que não criaram ainda seu Conselho; que há muitos Conselhos 

criados só no papel; que onde há Conselho ativo existe boa aplicação do recurso do 

Fundo”. 

O mesmo conselheiro propôs a realização de um “Seminário Nacional com dois 

representantes de cada Conselho Estadual”, obtendo o apoio do colegiado. Assim, a 4ª 

reunião do Confundef transcorreu em meio ao I Encontro Nacional dos Conselheiros 

Estaduais do FUNDEF. 

O evento, ocorrido em maio de 1999, possibilitou dimensionar as limitações dos 

colegiados, seja para executar suas funções, seja mesmo para sua existência. Das 

informações fornecidas pelos conselheiros estaduais pôde-se verificar, por exemplo, que 

em 6 Estados os colegiados nem sequer se reuniram no primeiro ano de vigência do 

Fundo (AL, MS, PE, RO, RR e RS). Quando da realização do evento, alguns Conselhos 

Estaduais também acusavam dificuldades específicas, como o de Goiás, que havia se 

reunido apenas uma vez, o da Paraíba, cujo regimento interno ainda não havia sido 

publicado, o de Santa Catarina, cujas atividades encontravam-se paralisadas em função 

de intervenções do Poder Legislativo, e o do Rio Grande do Sul, ainda sem nenhuma 

reunião realizada. Por outro lado, o Conselho do Pará já havia realizado 27 reuniões até 

então e o do Rio Grande do Norte afirmava estar analisando os relatórios da aplicação 

dos 25% de recursos vinculados à educação.  

Quanto à composição dos Conselhos, o Seminário apresentou uma disparidade 

notória, conforme relatado nas atas, havendo Conselhos com um mínimo de 5 

componentes (RO e RN) até o máximo de 30 membros (AC). Ressalte-se, a este 

respeito, algumas peculiaridades, como a presença de representantes do Ministério 

Público e do Conselho Tutelar (MG), de trabalhadores em educação e estudantes 

secundaristas (PA) e o pedido de auto-exclusão por parte dos representantes da CNTE 

(CE). Dois Conselhos afirmaram, ainda, estar discutindo a inclusão de representações, 

tanto do Tribunal de Contas, quanto do Ministério Público (RO e SE). 

Este evento possibilitou, também, a detecção de um sério problema, o qual veio 

à tona devido às queixas, que na realidade deveriam ser tratadas como denúncias, 
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advindas dos Estados de Mato Grosso e Roraima, de que as agências do Banco do Brasil 

estariam se recusando a fornecer os extratos das contas dos FUNDEFs aos seus 

respectivos Conselhos. Naquela ocasião, não foi registrada nenhuma iniciativa do 

Confundef para sanar a questão, a qual, 4 reuniões mais tarde, ou seja, em dezembro de 

2000, ainda transparece nas atas como um problema não solucionado.  

Em agosto de 1999, por ocasião da 5a reunião, o colegiado tratou da organização 

de “encontros regionais” dos Conselhos Estaduais do FUNDEF, a serem realizados em 

outubro do mesmo ano, a partir de proposta da representante do CONSED, Márcia 

Valéria Lira Santana. Na reunião seguinte, ocorrida em abril de 2000, alguns 

conselheiros se manifestaram quanto à avaliação dos colegiados estaduais, sendo que 

Adair Casarin, da UNDIME, demonstrou “preocupação com o panorama apresentado 

em relação à leitura feita pelos Conselhos referente a sua competência.” 

Durante a 8a reunião, em dezembro de 2000, o mesmo conselheiro da UNDIME 

apontou problemas referentes à participação nos eventos organizados pelo Confundef, 

ficando decidido que “quando da convocação para encontros e reuniões seja solicitada a 

indicação de membro do Conselho para participação dos eventos.” 

Na 13a reunião do colegiado, em dezembro de 2002, os representantes da CNTE 

e dos pais de alunos, Francisco das Chagas Fernandes e Raul de Oliveira Filho, 

expressaram suas avaliações negativas quanto ao funcionamento dos Conselhos do 

FUNDEF no Brasil. E, ao final da reunião, a última durante o Governo FHC, o 

colegiado deliberou pela continuidade dos encontros de Conselhos do FUNDEF.  

Representativo da ordem de prioridade e de consenso sobre este assunto foi que, na 

reunião subseqüente – a primeira do Governo Lula – em março de 2003, o Conselho 

apontou como as duas únicas ações do colegiado, para o mandato que se iniciava, a 

“realização dos encontros estaduais e capacitação dos conselheiros do FUNDEF, com 

discussão sobre o Fundeb”. 

Deste modo, na 15a reunião, ocorrida em setembro de 2003, Francisco das 

Chagas Fernandes, agora representando o MEC, falou da “organização do Encontro 

Nacional de Conselheiros” para debater a proposta do FUNDEB, ora apresentada ao 

Confundef. Ainda nesta ocasião, o mesmo conselheiro discorreu sobre uma “proposta 

de modelo de Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação”, solicitando que 

o mesmo fosse “analisado pelos conselheiros posteriormente e enviado sugestões”. 
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A ata da 17a reunião revelou que Francisco das Chagas Fernandes, já na 

condição de Presidente do Confundef, seguiu sua trajetória de intervenções relativas à 

“capacitação de conselheiros do FUNDEF”, ao informar de suas ações com vistas a uma 

“parceria” com o FNDE neste sentido, sendo relatado que “a proposição foi considerada 

apropriada e oportuna, devendo ser concretizada”. E, ao se decidir acerca da realização 

de novos encontros regionais dos Conselhos Estaduais do FUNDEF, ficou explicitado 

que o MEC financiaria a participação dos representantes de pais nestes eventos. 

Outro tema abordado nas reuniões foi a organização de um cadastro dos 

Conselhos Municipais do FUNDEF, realizado pelo MEC, o qual solicitou, nestas 

ocasiões, o apoio da UNDIME para efetivar o serviço45. 

Os membros do colegiado também propuseram a modificação da composição 

dos Conselhos do FUNDEF, incluindo representantes do Ministério Público 

(Promotorias da Infância e da Juventude), dos Tribunais de Contas e dos Conselhos 

Regionais de Contabilidade. Em suas reuniões foram defendidas, ainda, idéias relativas 

às atribuições dos Conselhos, entre as quais a hierarquização dos diferentes colegiados e 

a realização de “blitze” nos Estados.  

Enfim, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, no 

âmbito da União, também se manteve a par de propostas de alterações legais acerca da 

organização dos Conselhos do FUNDEF, em tramitação no Congresso Nacional.  Entre 

a 16ª e a 19ª reuniões, os conselheiros foram informados sobre o Substitutivo ao Projeto 

de Lei nº 241/99, de autoria da Deputada Fátima Bezerra (PT/RN), “com apoio do 

Governo Federal”, o qual propunha mudanças na Lei nº 9424/96, “mediante definição 

de critérios relacionados à indicação e nomeação dos membros dos Conselhos do 

FUNDEF, não tratados de forma detalhada na Lei do FUNDEF”. 

 

Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Outro tema relativo à implementação do Fundo, abordado em 6 reuniões do 

Confundef, foi o relativo aos Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, 

previstos para serem implementados em até 6 meses após a entrada em vigor da Lei nº 

9424/96, segundo dispôs seu artigo 9º. Assim, já na 2a reunião do Confundef, Francisco 

das Chagas Fernandes, chamou a atenção para a questão. Nesta ocasião, sua fala aparece 

                                                 
45 Ver as atas das 11ª, 12ª, 14ª e 15ª reuniões. 
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transcrita da seguinte maneira: “a necessidade de uma ofensiva para a obtenção dos 

Planos de Carreira a fim de evitar a generalização de gratificações e abonos do 

FUNDEF que não possuem caráter permanente”. Segue afirmando que “o Plano de 

Carreira é o eixo central do FUNDEF e, portanto, deve ser reforçada a necessidade 

urgente de sua aprovação”.  Por seu lado, o Presidente do Conselho, Ulysses Cidade 

Semeghini, informou que: 

informou que a recomendação que se tem dado é no sentido de que o 
Plano deve ser baseado na realidade local de cada município e que 
deve ser evitada a contratação pura e simples de escritórios que já 
possuem planos genéricos prontos e que não possuem projeções e 
gastos com base na disponibilidade real de recursos. 

Na 3a reunião, o representante da CNTE demonstrou, com números, que a 

entidade vinha realizando um trabalho de verificação acerca da confecção dos Planos de 

Carreira, conforme evidencia o seguinte trecho de sua intervenção: 

há significativa freqüência de Planos de Carreira encomendados 
(em amostra de 22 Planos que examinou, 07 foram feitos pela 
mesma Empresa A e apresentavam idênticas características, o 
mesmo ocorrendo com outros 5 Planos feitos pela Empresa B; 
de 08 Planos examinados na Paraíba, 05 eram iguais); que onde 
há organização sindical chegou-se a Planos melhores... 

Na reunião seguinte, realizada em maio de 1999, Francisco da Chagas Fernandes 

voltou a alertar o Conselho para o problema da “elaboração encomendada de Planos de 

Carreira e Remuneração do Magistério não condizentes com a realidade e sem a 

participação da sociedade”.  

Por ocasião da 6a reunião do Confundef, realizada em abril de 2000, o 

representante da UNDIME, Adair Casarin, deu um informe acerca das atividades 

desenvolvidas por sua entidade, o qual “destacou que vem sendo discutido o Plano de 

Carreiras no âmbito da entidade e pela avaliação feita não houve avanços em relação à 

remuneração do magistério. Informou, ainda, que será feita análise acerca do material 

distribuído pelo FUNDESCOLA sobre o plano de Carreira, com vistas à apresentação 

de propostas sobre o assunto.” 

Pela defesa enfática desta questão, durante a 10a reunião do Conselho, em junho 

de 2001, o representante da CNTE foi designado para confeccionar um documento 

acerca dos Planos de Carreira e Remuneração do Magistério a ser apresentado nos 

encontros regionais dos Conselhos Estaduais do FUNDEF, os quais seriam realizados 

dois meses mais tarde. 
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Por ocasião da 13a reunião, realizada em dezembro de 2002, o Presidente do 

Confundef, Ulysses Cidade Semeghini, informou sobre a “impossibilidade de confecção 

de cartazes sobre Plano de Carreira” em função de atos internos do Governo. Como esta 

seria a última reunião realizada durante a Gestão do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, visto que as eleições já haviam sido realizadas e estava oficializada a vitória 

de Luis Ignácio Lula da Silva, procedeu-se a uma avaliação do FUNDEF. Nesta 

oportunidade, o representante da CNTE afirmou que: 

Em relação ao Plano de Carreira, foram positivos os encontros 
regionais e nacionais que possibilitaram a discussão sobre o assunto 
em todos os estados, no entanto não foram possibilitados a efetivação 
de mecanismos que pudessem garantir a implementação das 
propostas. 

Esta foi a última vez em que o assunto figurou nas atas do Conselho, sendo que, 

em nenhuma das oportunidades, o mesmo constou como sendo ponto de pauta a ser 

debatido pelo coletivo. As intervenções demonstram que as discussões surgiam a partir 

de posicionamentos dos conselheiros em momentos de análises gerais, os quais 

provocavam reações. Não foi localizada, também, nenhuma deliberação do Confundef 

sobre o tema.  

 

FUNDEB 

A proposta de transformação do FUNDEF em um outro Fundo, ampliando sua 

abrangência para toda a educação básica, incluindo outras alterações na política em 

vigor, figurou nas atas de 11 reuniões do Confundef. A primeira referência aparece logo 

na 3a reunião do colegiado, em março de 1999, quando Francisco das Chagas 

Fernandes, representante da CNTE, “propôs um fundo para toda a educação básica”.  

Quando da 5a reunião, ocorrida em agosto de 1999, Maria Helena Guimarães de 

Castro, representante do INEP, ao relatar sua participação, junto com o Ministro da 

Educação, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados para debater o Plano 

Nacional de Educação (PNE), afirmou que este teria se posicionado: “no sentido de 

admitir a criação do FUNDEB, desde que isso não venha a representar qualquer 

prejuízo ao ensino fundamental, pela redução das receitas financeiras hoje asseguradas a 

esse nível de ensino”. Ela teria afirmado, ainda, a inexistência de: “estudos sobre custos 

no âmbito do ensino médio e educação infantil, que permitam subsidiar proposta 
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concreta de criação do FUNDEB, encontrando-se em andamento estudos sobre custos 

praticados no Ensino Médio”. 

Assim, o representante da CNTE  “propôs que os temas sobre o PNE e 

FUNDEB fossem inseridos na pauta da próxima reunião, sendo a sugestão prontamente 

acatada”. Na ata da reunião seguinte, porém, nada constou sobre a possível discussão, 

seja sobre o PNE, seja sobre o FUNDEB. 

Na 13a reunião, realizada em dezembro de 2002, Iara Glória Areias Prado, 

representante do MEC, salientou que:  

o atual governo não é contra o FUNDEB, no entanto é necessário a 
definição sobre a fonte de recursos e junto com isso a definição de 
políticas voltadas para o cumprimento da Lei sobre a gestão de 
recursos pelos órgãos da educação, acrescido dos mecanismos que 
viabilizem o regime de colaboração entre União, Estados e 
Municípios, nesse sentido o Fórum de Educação volta a ter sentido à 
medida em que discutir financiamento, gestão e responsabilidades. 

Por ocasião da 14a reunião, realizada em março de 2003, a nova Presidente do 

Conselho, Maria José Vieira Féres, demonstrou que os rumos dados ao FUNDEB, no 

Governo recém empossado, seriam outros, ao informar que “será instituído o grupo de 

trabalho para implantação do FUNDEB, para atingir a meta de até ano que vem estar 

com um Fundo implantado que contemple toda a educação básica”. Deste modo, entre 

os “encaminhamentos finais” relativos às “ações do Conselho”, figuram “a realização 

dos encontros estaduais e capacitação dos conselheiros do FUNDEF, com a discussão 

sobre o FUNDEB”. Neste sentido, quando da 15a reunião, em setembro de 2003, o 

FUNDEB figurou, pela primeira vez, como ponto de pauta em uma ata do Confundef. 

Assim, Francisco das Chagas Fernandes, agora representante do MEC e Vice-Presidente 

em exercício do colegiado, apresentou: 

documento resumo com os principais pontos relacionados 
à criação do FUNDEB. Foi demonstrada preocupação para 
que os Municípios não sejam penalizados em prol dos 
Estados e para que o FUNDEB não retire recursos das 
Universidades já existentes, uma vez que elas precisam ser 
mantidas. Foi registrado que o FUNDEB, na realidade, é 
uma reforma tributária e que esse assunto não é só uma 
discussão do Governo Federal e nem só do MEC, com a 
organização do Encontro Nacional dos Conselheiros, para 
tratar desse assunto como pauta principal. 

Três meses mais tarde, durante a 16a reunião do Conselho, Francisco das Chagas 

Fernandes, informou da criação, pelo Presidente da República, de um Grupo de 
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Trabalho para discutir a criação do FUNDEB, tendo o Ministro Cristóvam Buarque 

nomeado, como componentes do mesmo, representantes dos Ministérios da Educação, 

da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil, estando prevista a 

entrega do relatório final do GT para o dia seguinte ao da realização daquela reunião do 

Confundef. O GT teria proposto, ainda, conforme esse conselheiro: “que o governo 

discuta como os entes federados a questão das despesas com inativos realizadas pelos 

Estados e Municípios com recursos vinculados à educação e sobre as despesas 

realizadas pelos Governos Estaduais com as Universidades.” 

Em março de 2004, realizou-se a 17a reunião do Conselho, sendo que na ata 

respectiva há o relato de “esclarecimentos / informações” acerca do FUNDEB. Quem 

prestou os esclarecimentos foi Francisco das Chagas Fernandes, agora Presidente do 

Conselho, dizendo que o novo e recém-empossado Ministro da Educação, Tarso Genro, 

anunciou o Fundo como uma de suas prioridades, sendo instituído um “Grupo 

Executivo Interno, que realizará várias reuniões com autoridades e representantes da 

sociedade civil, visando a conclusão da proposta técnica do FUNDEB”. Disse ainda 

que, para avaliar os impactos do FUNDEB nos Estados e Municípios, estaria em 

negociação as colaborações da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), visto que o Ministério da Fazenda estaria 

realizando “simulações de impactos e perspectivas financeiras”. Apontava, também, a 

expectativa de que uma “proposta consensual” entre os entes federados estivesse 

formatada ainda naquele semestre para ser levada ao Presidente da República”. 

A virtual implantação do FUNDEB passou a influenciar a intervenção do 

Confundef. Por exemplo, quando na 18a reunião, ocorrida em outubro de 2004, o 

colegiado decidiu que somente realizaria novo Encontro Nacional de Conselhos 

Estaduais do FUNDEF “após a definição de criação do FUNDEB”. Na mesma reunião, 

o futuro Fundo foi um dos pontos de pauta, constando em ata apenas as intervenções do 

Presidente do Conselho: 

O Sr. Chagas apresentou dados gerais sobre o FUNDEB, informando 
que foram realizados uma teleconferência e sete colóquios sobre o 
assunto e que foram criadas dez diretrizes para o Fundo. Ainda, 
informou que: as diretrizes foram discutidas nos três últimos 
colóquios; foi elaborada uma Proposta de Emenda Constitucional, 
contemplando essas diretrizes, e encaminhada à Casa Civil; após esse 
encaminhamento os secretários de Educação, a UNDIME e o 
CONSED solicitaram uma melhor discussão sobre o assunto e fizeram 
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propostas de ajustes na PEC; as sugestões desses segmentos estão 
sendo avaliadas em reuniões realizadas para esse fim. 

Por ocasião da 19a reunião, realizada em abril de 2005, mais notícias foram 

repassadas em relação à trajetória do novo Fundo em elaboração. Constou como tendo 

sido dito, pelo Presidente do Conselho, que haviam sido feitas algumas alterações na 

PEC do FUNDEB, informando ainda que estaria sendo realizada “uma discussão entre a 

área econômica e a educação, sobre a Desvinculação de Receitas da União – DRU”. 

Mas a política havia sido citada também quando dos “outros informes” da pauta, através 

de iniciativa da representante do CONSED, Anaci Bispo Paim, a qual foi 

complementada, por Francisco das Chagas Fernandes, nos seguintes termos: 

A Sra. Anaci informou que haverá uma reunião do CONSED nos dias 
14 e 15/04/2005, em Manaus – AM, com o objetivo de definir 
critérios a serem negociados com o MEC para a distribuição de R$470 
milhões destinados por esse Ministério ao Ensino Médio. O Sr. 
Chagas informou que, como o FUNDEB não foi aprovado para 2005, 
o governo colocará esses recursos à disposição da educação básica, 
prioritariamente do ensino médio e, para tanto, o MEC solicitou que o 
CONSED fizesse uma proposta de utilização desses recursos, dentro 
dos parâmetros determinados. 

Em setembro de 2005, mais uma vez o FUNDEB constou da pauta de “debates / 

definições” do colegiado, sendo relatada, para além dos regulares informes dos 

conselheiros do MEC, a intervenção de diversos conselheiros46, os quais expuseram 

suas opiniões e fizeram questionamentos aos representantes do Governo: 

O Sr. Chagas fez uma explanação sobre a situação atual da PEC do 
FUNDEB, que encontra-se no Congresso Nacional, salientando os 
pontos que estão causando mais discussões. O Sr. Paulo Egon 
acrescentou que o debate relacionado à inclusão das creches é muito 
grande e deve aumentar ainda mais; destacou a legitimidade da 
discussão também em relação à definição dos fatores de diferenciação 
dos níveis de ensino; citou algumas pesquisas que o 
DEFINEB/SEB/MEC teve acesso e solicitou aos conselheiros que, 
caso tenham estudos que contribuam para enriquecer a base para 
definição de tais fatores, os enviem ao DEFINEB. O Sr. Jorge 
Abrahão lembrou que há muito tempo se fala na elaboração de um 
estudo sobre custo/aluno, como o do professor Marcelino, mas que 
estes não foram publicados; lembrou, adicionalmente, da necessidade 
de uma pesquisa de escolas de qualidade. O Sr. Chagas informou que 
tais estudos existem e que serão publicados pelo INEP. A Sra. Marta 
informou que estão ocorrendo eventos nos quais se discutem a criação 
de três fundos para financiamento da educação básica. O Sr. Jorge 

                                                 
46 Ficou evidente que esta ata foi redigida por uma funcionária diferente da que vinha 
confeccionando os relatos das reuniões anteriores. Assim, admite-se que as diferenças entre os 
relatos sejam devidas a distintas características pessoais e/ou  profissionais entre as 
funcionárias. 
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Abrahão afirmou que a saída da creche da PEC do FUNDEB foi um 
erro que propiciou a volta da discussão desses três fundos. A Sra. 
Marta questionou sobre a informação veiculada pela imprensa de que 
não haveria orçamento para o aporte de recursos da União no 
FUNDEB para o próximo ano e o Sr. Chagas esclareceu que, como a 
PEC ainda não foi aprovada, não há amparo legal para reservar o 
orçamento; porém, tão logo ocorra essa aprovação, será feito um 
crédito suplementar. A Sra. Iedyr aproveitou para informar que será 
feito um projeto diagnóstico da educação infantil nas escolas de Belo 
Horizonte, que resultará num documentário e ofereceu enviá-lo ao 
MEC; ainda, apresentou documento da CONFENAPA, em que sugere 
alterações na redação da lei de regulamentação do FUNDEB. 

No decorrer da 21a reunião, ocorrida no dia 14 de dezembro de 200547, o 

FUNDEB não constou da pauta de debates ou definições, mas como “esclarecimentos” 

e “informações”, sendo subdivido em dois momentos. O primeiro foi relativo ao 

“andamento” da PEC, da seguinte forma48: 

O Sr. Paulo Egon apresentou o andamento da PEC do FUNDEB, 
informando que a mesma foi aprovada pela Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados e hoje se encontra aguardando votação no 
Plenário da mesma Casa. A Sra. Marta salientou as principais 
alterações propostas pela Comissão Especial, como a inclusão das 
creches e dos piso salarial para os professores. A Sra. Iedyr se 
manifestou contra alguns itens da PEC e o Sr. Paulo Egon orientou os 
conselheiros que a PEC não deve mais ser motivo de debate por parte 
do Conselho do Fundef, já que a mesma saiu do Poder Executivo há 
algum tempo e hoje se encontra no Congresso Nacional. O Sr. Chagas 
informou que o FUNDEB poderia ser votado na reunião 
extraordinária que aconteceria na noite do dia 14/12/2005. Se isto não 
acontecer e não for possível a sua votação nesta legislatura, o 
FUNDEB só poderá ser implementado em 2007. A Sra. Marta 
assegurou que o FUNDEB, embora não solucione todos os problemas, 
é um grande avanço na educação do Brasil. 

O segundo momento de informes sobre o FUNDEB versou sobre seu “Projeto de 

Lei de regulamentação”, apresentado por Vander Oliveira Borges que, não obstante ser 

suplente da representação do MEC, encontrava-se na reunião na condição de 

colaborador: 

O Sr. Vander apresentou o Projeto de Lei de Regulamentação do 
FUNDEB, informando que o mesmo encontra-se disponível na 
internet e ainda não contempla as alterações aprovadas em 08/12/2005 
pela Comissão Especial encarregada de analisar a PEC de criação do 
Fundo. Informou, ainda, que as sugestões que estão sendo recebidas 
pelo MEC  serão analisadas pelo Ministério, na perspectiva de 
aperfeiçoamento do Projeto. A Sra. Iedyr entregou ao Sr. Paulo Egon 

                                                 
47 Note-se que a reunião ocorreu no mesmo dia em que se esperava aprovar a PEC na Câmara 
dos Deputados, o que não aconteceu. 
48 Apesar do Presidente do Conselho estar presente à reunião, a ata indica que quem coordenou 
os trabalhos foi Paulo Egon Wiederkerhr, também representante do MEC. 
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documento com sugestões da Confederação Nacional das Associações 
de Pais e Alunos para alteração do Projeto de Lei, solicitando que seja 
encaminhado ao Setor responsável. O Sr. Paulo Egon se comprometeu 
em dar o devido encaminhamento ao documento. 

Assim, o Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, acompanhou a elaboração 

e a tramitação do FUNDEB, sendo localizados poucos dados referentes aos debates 

desenvolvidos nas reuniões e, pelos dados das atas, o colegiado não promoveu nenhuma 

discussão que tenha levado a deliberações, propostas ou sugestões, seja sobre a futura 

política, ou seja, sobre os Conselhos que seriam formados – ou reformulados – para 

acompanhar e controlar socialmente aquele que viria a se tornar o substituto do 

FUNDEF.  

 

Considerações sobre outros temas 

Constatou-se que o colegiado, apesar da inexistência de impedimentos legais que 

o obrigassem a intervir quanto aos três temas abordados, não se furtou, por diversas 

vezes, a tratar dos mesmos. 

Restou evidente que o Conselho do FUNDEF, em âmbito da União, assumiu 

como sua atribuição a realização, em conjunto e com o apoio do MEC, de encontros 

nacionais e regionais dos Conselhos Estaduais do FUNDEF, tarefa que desenvolveu ao 

longo de sua existência. Estes se constituíram em espaços de formação e informação 

para os conselheiros participantes, sendo que a avaliação dos membros do Confundef, 

ao menos até 2002, indicou bons resultados frente a uma realidade em que a ação dos 

colegiados subnacionais demonstrava muitas dificuldades. 

Quanto aos Planos de Carreira e de Remuneração do Magistério, houve dois 

fatores de concentração, o primeiro referente ao agente indutor dos debates e o segundo 

relativo ao período em que a questão se manteve em pauta: o indutor foi sempre o 

representante da CNTE, Francisco das Chagas Fernandes, e todas as citações ao tema 

estavam situadas no Governo do Presidente FHC, ou seja, até o ano de 2002. Desta 

forma, pareceu ter ocorrido, de fato, um monólogo do sindicalista em voz alta no 

Confundef, visto que outros conselheiros não pareceram ter dado a mesma importância 

ao tema. Não ocorreu nenhuma deliberação sobre o assunto, apesar das denúncias 

relativas às possíveis irregularidades e desvios que ocorriam nos Estados e, 

especialmente, nos Municípios brasileiros. Não foram indentificados, também, relatos 
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de ações do MEC em relação aos Planos de Carreira, sendo encontrada apenas uma 

observação sobre a impossibilidade de atuação do Ministério nessa questão. 

Em relação ao FUNDEB, constatou-se que o Confundef recebeu informações em 

diversas oportunidades, seja sobre o processo de negociação para se configurar uma 

proposição no âmbito do Poder Executivo, seja quando da tramitação do mesmo no 

Congresso Nacional. Contudo, as atas relatam poucos debates sobre o assunto, sendo 

que, em nenhuma das ocasiões em que o tema constou em pauta, o mesmo teve como 

finalidade obter pareceres, sugestões ou opiniões coletivas e oficiais. Assim, não se 

encontrou registro de nenhuma deliberação do Confundef referente à política 

educacional, de modo amplo, ou a aspectos específicos, como a composição, a 

organização ou o funcionamento dos Conselhos do FUNDEB em âmbito municipal, 

estadual e da União. 

 

 

Considerações gerais sobre as atribuições, ações e omissões do 

Confundef 

Visando a ampliar os debates acerca da legitimidade e das funções dos 

Conselhos seria interessante ponderar: podem os membros de um colegiado determinar 

quais são suas próprias atribuições? O Regimento Interno não deveria ser o documento 

no qual um órgão organiza e disciplina seu funcionamento para atingir os objetivos que 

a ele foram atribuídos por regras precedentes?  

Explicitou-se, com as as análises realizadas, alguns pontos importantes para a 

compreensão do tema em pauta. Dentre outros aspectos, foi possível notar que o termo 

“fiscalização” não foi tratado como sinônimo de “controle” social, nem tão pouco se 

depreende que este abrangesse aquele. Constatou-se a ocorrência de um movimento de 

articulação política levado a efeito por representantes do Ministério da Educação, entre 

1998 e 1999, com o intuito de fortalecer os trabalhos de “fiscalização”, ao buscar o 

estreitamento de laços com os TCs e os MPs. Isto demonstrou também a pouca 

proximidade do Confundef, ao menos no primeiro ano de vigência do Fundo, com as 

informações e com os demais órgãos estatais responsáveis pelos trabalhos de análise das 

ações do FUNDEF. Membros do Conselho, em especial os representantes dos pais de 

alunos e da CNTE, reivindicaram a inclusão de membros dos TCs e dos MPs nos 
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diferentes Conselhos do FUNDEF, não obtendo encaminhamentos concretos no fato de 

suas proposições não serem levadas a efeito. O papel reservado ao MEC manteve-se 

inalterado em todo o período analisado, sendo que durante o mandato do Presidente 

FHC as ações foram estabelecidas de modo que o Ministério tenha se restringido a 

figurar como intermediário das informações entre os denunciantes, os prefeitos, os TCs 

e os MPs.  No Governo do Presidente Lula, os papéis foram explicitados também em 

palavras, sendo rechaçada a atribuição de fiscalizar a aplicação dos recursos do 

FUNDEF. Este ponto de vista já havia sido delineado na última reunião do Confundef 

durante o Governo FHC, quando o representante do Conselho Nacional de Educação 

deixa entrever que os órgãos considerados “responsáveis pela fiscalização” são os já 

citados reincidentemente, TCs e MPs Estaduais. No entanto, em 2004, um membro do 

próprio Governo Federal insistiu em cobrar do MEC ações de “acompanhamento 

sistemático” de Municípios onde a “fiscalização”, realizada pelo órgão de “controle” em 

âmbito da União, comprovou haver “irregularidades” (e não meras denúncias). Não 

obstante, o Governo seguiu firme em seu propósito de se manter dentro da legalidade, o 

que, em sua interpretação, significava não fiscalizar. Enfim, analisadas as ações do 

Confundef, pode-se dizer que este também não se configurou como uma instância de 

fiscalização. Pode-se aventar a compreensão de que este, na qualidade de um órgão 

assessor do MEC, do ponto de vista legal, também estaria impedido de fiscalizar. Por 

outro lado, não se pode dizer que os conselheiros tenham realizado movimentações ou 

articulações mais efetivas, para além das declarações nas reuniões, em prol de um outro 

tipo de intervenção. 
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CAPÍTULO 3 

OUTRAS ESTRUTURAS QUE TRABALHARAM SOBRE O 

FUNDEF 

 

“Não passa um dia sem que os auxiliares de escrita tenham de retirar os processos das 
prateleiras dos vivos para os levar ao depósito do fundo, não passa um dia em que não 
tenham de empurrar na direcção do topo das estantes os que permanecem, ainda que às 
vezes, por capricho irónico do enigmático destino, só até o dia seguinte” 

José Saramago (Todos os nomes) 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os trabalhos de duas outras 

estruturas afetas ao Ministério da Educação, que incidiram sobre o FUNDEF. Ambas 

realizaram funções que, direta ou indiretamente, diziam respeito ao financiamento da 

educação e à sua gestão democrática, o que incluiu versões do que se pode considerar 

como acompanhamento, controle e fiscalização da política. Trata-se da “Equipe do 

FUNDEF” no MEC e do Conselho Nacional de Educação (CNE).  

São aqui analisados as gêneses, a organização e o funcionamento das duas 

estruturas, bem como as ações de cada uma relativas ao Fundo empreendidas por cada 

uma. Quanto à “Equipe do FUNDEF” as atenções são direcionadas para os dados 

relativos às denúncias de irregularidades do FUNDEF  colhidas pelo MEC e, em relação 

ao CNE, são analisadas as deliberações da Câmara de Educação Básica que 

tangenciaram aspectos do Fundo. 

Parte-se do pressuposto de que compreender as intervenções destes pode aportar 

dados relevantes para a interpretação acerca das ações e omissões do Conselho do 

FUNDEF, no âmbito da União, visto que cada uma destas estruturas cumpriu 

atribuições que, por exclusão, não foram realizadas por aquele colegiado. Compreende-

se também que, a partir do delineamento do conjunto de ações referentes ao Fundo que 

foram realizadas pelas diferentes estruturas do MEC, seria possível esboçar o 

funcionamento destas como um sistema, no âmbito do Governo Federal, no qual o 

Confundef seria parte integrante. 
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Equipe do FUNDEF: gênese, organização e funcionamento 

Ao se buscarem as origens da existência da estrutura governamental na esfera 

federal responsável pelo FUNDEF, considera-se importante resgatar a gênese desta 

política, sendo fundamental se reportar aos gestores quando de sua criação. O ex-

Ministro Paulo Renato Souza lançou um livro intitulado “A Revolução Gerenciada: 

Educação no Brasil, 1995-2002”, narrando, em primeira pessoa, seu mandato por duas 

gestões frente ao MEC. Depois de Guiomar Namo de Mello, com “Cidadania e 

Competitividade”, esta foi a oportunidade de provocar historiadores, sociólogos e 

militantes de esquerda em geral, ao justapor conceitos, por vezes  concebidos como 

opostos, apropriando-se destes de modo a descaracterizar os significados históricos dos 

termos. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, no prefácio do referido livro, preferiu 

classificar o que ocorreu como sendo uma “revolução silenciosa”. Quanto ao FUNDEF, 

FHC o interpreta como “uma verdadeira reforma tributária”, a qual seria “impensável” 

não fossem seus autores dois economistas: Paulo Renato de Souza e Barjas Negri  

(SOUZA, 2005, pp.xvi-xviii). 

O quarto dos oito capítulos do livro narra a trajetória do FUNDEF. O autor faz 

referência ao fato de o embrião desta política encontrar-se na gestão Murílio Hingel, seu 

antecessor, atrelado ao estabelecimento de um “piso nacional de salários” (SOUZA, 

2005, p.74). Ao se declarar contrário ao estabelecimento do piso, informa que os 

redatores da proposta original do FUNDEF foram Barjas Negri, Eunice Durham e Iara 

Prado (SOUZA, 2005, p.75-77). Souza relata, com detalhes, os debates internos ao 

governo, a tramitação congressual, as negociações com agentes políticos e a 

implantação do FUNDEF; não cita, no entanto, os primórdios da formação da equipe 

que coordenaria os trabalhos no Ministério. 

Segundo o relato de Vander Oliveira Borges, a origem da organização estatal 

destinada a gerir a política do FUNDEF deu-se junto ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando Barjas Negri era Secretário-Executivo 

da autarquia, ainda em 1996. Em seguida, a equipe foi instalada junto ao Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), informação que é corroborada 

por portaria do MEC indicando esta outra autarquia como sendo a responsável pela 

“Secretaria Executiva” do Conselho do Fundo (Portaria 328, de 22/04/1998). 

Finalmente, fixou-se no organograma do Ministério da Educação, como um de seus 

departamentos.  
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Desde sua criação formal, em dezembro de 1998, até julho de 2003, o órgão 

denominou-se “Departamento de Acompanhamento do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério”, porém ficou 

conhecido como Departamento do FUNDEF ou Equipe do FUNDEF. Este era 

subordinado à Secretaria de Educação Fundamental49 do MEC e suas funções eram 

indicadas nos seguintes termos:  

Art. 12. Ao Departamento de Acompanhamento do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério compete: 

I - acompanhar e supervisionar a implantação e a operacionalização do 
Fundo; 

II - coordenar, no âmbito do Ministério, a elaboração de informações 
necessárias à execução das atividades de operacionalização do Fundo; 

III - acompanhar, articulando-se com o Ministério da Fazenda, os 
repasses efetivados pela União às unidades da Federação;  

IV - coordenar, em articulação com os demais órgãos do Ministério, a 
avaliação periódica dos resultados da aplicação da legislação 
pertinente ao Fundo; e 

V - realizar estudos sobre os impactos da implantação do Fundo nos 
sistemas de ensino estaduais e municipais (Decreto nº 2.890, de 
21/12/1998)  

Note-se que a formalização do órgão na estrutura do MEC deu-se no final de 

dezembro de 1998, quase um ano após a implantação da política no país, sendo que suas 

competências são todas relativas ao acompanhamento, coordenação e supervisão sobre a 

implantação, operacionalização, execução e avaliação do FUNDEF, não constando, no 

entanto, qualquer referência aos trabalhos junto ao(s) Conselho(s) de Acompanhamento 

e Controle Social do Fundo. 

Em março de 2003, já no governo do Presidente Luis Ignácio Lula da Silva, 

outro Decreto efetivou alterações no órgão (Decreto nº 4.637, de 21/03/2003). Este 

deixou de ser um Departamento e passou a ser apenas uma Coordenação-geral, 

subordinada ao Departamento de Projetos de Ensino Fundamental, da Secretaria de 

Educação Fundamental do MEC (SEF). Isto, na prática, significou uma perda do status, 

tendo o órgão descido um degrau no organograma do Ministério. 

Quatro meses depois, no entanto, recuperou o status, tendo seu nome alterado 

para “Departamento de Políticas de Financiamento da Educação” (Decreto nº 4.791, de 

                                                 
49 Note-se que esta nomenclatura não existia na legislação vigente: a LDB trabalhava com o 
nome “ensino fundamental”. 
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22/07/2003). Este passou a ser subordinado à Secretaria de Educação Infantil e 

Fundamental (SEIF), novo nome da antiga SEF, e sofreu mudanças também em suas 

atribuições. O trecho abaixo transcreve a relação de competências do órgão constante do 

último Decreto citado:   

Art. 12.  Ao Departamento de Políticas de Financiamento da Educação 
compete: 

I - acompanhar e supervisionar a implementação e a operacionalização 
da política de financiamento da educação;  

II - coordenar a produção de dados e informações referentes ao 
acompanhamento e controle dos recursos vinculados à educação;  

III - acompanhar, articulando-se com o Ministério da Fazenda, os 
repasses efetivados pela União às unidades da Federação;  

IV - coordenar, em articulação com os demais órgãos do Ministério, a 
avaliação periódica dos resultados da aplicação da legislação 
pertinente;  

V - realizar estudos sobre a repercussão financeira da implementação 
de mecanismos da política de financiamento da educação infantil e do 
ensino fundamental; e  

VI - apoiar e estimular o funcionamento dos Conselhos de 
acompanhamento e controle social dos recursos vinculados à educação 
no âmbito da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios.  

O inciso primeiro do artigo 12 trouxe três alterações em relação ao texto vigente 

até então. Ao invés de acompanhar e supervisionar a “implantação” da política de 

financiamento da educação, o Departamento passou a fazê-lo em relação à 

“implementação”. Ou seja, parece que não havia mais o que ser implantado, restando a 

implementação da política já vigente50. Outra diferença é que a redação anterior 

abrangia apenas o FUNDEF, sendo apontada agora a “política de financiamento”, no 

geral, como sendo o foco do órgão. Por fim, o inciso primeiro aponta para a “política” 

no singular, diferenciando-se do caput do artigo 12, que se refere às “políticas”, no 

plural. Em outras palavras, este excerto compreende a existência de uma ou de múltiplas 

políticas de financiamento da educação? Assim, qual seria o âmbito de intervenção do 

órgão? 

Buscando responder a estas questões, pode-se analisar os conteúdos dos incisos 

II e IV, os quais aportam detalhes importantes. Ambos são semelhantes à normatização 

precedente em sua formulação geral, indicando, respectivamente, coordenar a produção 
                                                 
50 Segundo o Dicionário Aurélio, implantar significa introduzir, inaugurar, estabelecer, inserir, 
enquanto que implementar está relacionado a dar execução a um plano, projeto ou programa, 
levar algo à prática por meio de providências concretas. 
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de informações e a avaliação periódica dos resultados da aplicação da legislação. No 

entanto, a nova redação dos dois trechos expandiu os horizontes de intervenção do 

órgão, que até então estava restrito ao “Fundo”, para outras políticas em geral. Outra 

mudança, referente ao inciso II, foi a exclusão da referência à abrangência da 

coordenação da produção de dados e informações no âmbito do MEC. Isto tanto pode 

levar ao entendimento de que o órgão poderia coordenar a ação junto a outros 

Ministérios e estruturas, quanto à interpretação de que a citação era redundante, visto se 

tratar de um órgão do Ministério da Educação. Acredita-se que este último 

entendimento seja o correto, na medida em que os dois incisos seguintes, ao fazerem 

referência ao trabalho conjunto com outros Ministérios, utilizam as expressões 

“articulando-se com” e “em articulação com”, expressando a autonomia dos outros 

órgãos em relação ao departamento do MEC. 

O inciso V expressou a mudança de abrangência de trabalhos da Secretaria a 

qual o Departamento estava subordinado, passando a incluir a Educação Infantil. Porém, 

cabe notar que o nome deste Departamento se refere apenas à “educação”, sem 

especificar em quais etapas, níveis ou modalidades. 

Contudo, a novidade substantiva desta nova regulamentação encontra-se em seu 

inciso VI, o qual atribui ao Departamento “apoiar e estimular o funcionamento dos 

Conselhos de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados à educação no 

âmbito da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios”. Assim, apenas em 

2003, há a formalização do apoio do Departamento aos colegiados, em todas as esferas 

administrativas. Importante ressaltar que o órgão, assim, não se restringiria a intervir 

acerca das questões atinentes à União, alcançando os outros entes autônomos da 

Federação.  

Enfim, apesar de não citar diretamente o FUNDEF, seu “espírito” e seu 

conteúdo apontam para a predominância das atividades ligadas a este Fundo nas ações 

do Departamento, visto que os “repasses” da União às unidades da Federação, via 

Ministério da Fazenda, e os “conselhos de acompanhamento e controle social” eram 

peculiaridades do FUNDEF51. A ausência de menção explícita da relação do órgão com 

o Fundo pode ser entendida como formas de não ‘amarrar’ suas ações, tendo em vista 

tanto o novo nome da Secretaria (SEIF) quanto à possibilidade, já em discussão no 

Governo, de vir a se implantar um Fundo da Educação Básica (FUNDEB). 
                                                 
51 O inciso III é idêntico ao da norma anterior. 
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Esta versão dos fatos é corroborada pela mudança ocorrida um ano depois no 

Departamento, rebatizado naquela ocasião como “de Desenvolvimento de Políticas de 

Financiamento da Educação Básica”, estando vinculado à recém criada Secretaria de 

Educação Básica do MEC (SEB), antiga (mas nem tanto) SEIF (Decreto nº 5.159, de 

28/07/2004). Segue a transcrição:  

Art. 12.  Ao Departamento de Desenvolvimento de Políticas de 
Financiamento da Educação Básica compete: 

I - acompanhar e supervisionar a implementação e a operacionalização 
de políticas de financiamento em todos os níveis da educação básica; 

II - coordenar a produção de dados e informações referentes ao 
acompanhamento e controle dos recursos vinculados à educação; 

III - acompanhar, em articulação com órgãos competentes, os repasses 
efetivados pela União às unidades da Federação; 

IV - coordenar, em articulação com os demais órgãos do Ministério, a 
avaliação periódica dos resultados da aplicação da legislação 
pertinente ao financiamento da educação;  

V - realizar estudos sobre a repercussão financeira da implementação 
de mecanismos da política de financiamento da educação básica; e  

VI - apoiar e estimular o funcionamento dos conselhos de 
acompanhamento e controle social dos recursos vinculados à educação 
no âmbito da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios. 

Com esta alteração, o Departamento, agora chamado de DEFINEB – 

Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Financiamento da 

Educação Básica, agrega ao seu nome o “desenvolvimento” das políticas de 

financiamento, tendo sob sua jurisdição toda a Educação Básica, a qual se inicia na 

Educação Infantil, passa pelo Ensino Fundamental e atinge o Ensino Médio. 

Demonstrando a continuidade com as redações anteriores, as funções do órgão sofreram 

poucas alterações. A única alteração do inciso I, além da abrangência já citada, foi a 

recuperação da pluralidade da política, que recebeu a letra “s” final. No inciso III, 

deixa-se de citar nominalmente o Ministério da Fazenda, mas, na prática não parece ter 

havido alterações, pois este continuou sendo o responsável – competente? – pela 

efetivação dos citados repasses. A dúvida que pode existir em relação a este aspecto 

seria relativa a pretensão de se abranger outros tipos de repasse, como, por exemplo, os 

efetivados pelo FNDE. Todos os outros incisos mantiveram a lógica anterior, alterando 

somente a abrangência, agora ampliada. 
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Para além da nomenclatura, as duas últimas alterações realizadas no Governo 

Lula almejavam claramente mudanças de atribuição, ampliando a abrangência de 

intervenção do Departamento. A primeira alteração fez com que o mesmo não se 

restringisse apenas ao FUNDEF, mas abrangesse as políticas de financiamento em 

geral. Já a última mudança postulou um papel de formulação e estudos do 

financiamento em toda a educação básica.  

Por outro lado, o Governo Lula, a partir da Gestão do Ministro Tarso Genro, em 

fevereiro de 2004, declarou ser sua prioridade a implantação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), o que também justificaria ter um órgão claramente responsável pela sua 

criação, inclusive através de seu próprio nome52. 

 

Equipe do FUNDEF: organização e funcionamento   

Uma primeira aproximação acerca da organização da Equipe do FUNDEF é 

possível através dos mesmos Decretos citados acima, onde são encontrados, em anexo, 

o que se chama de “quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções 

gratificadas do Ministério da Educação”. Nestas tabelas são apresentadas cada uma das 

subdivisões do organograma do MEC, com os respectivos cargos a elas vinculados.  

Deste modo, no Decreto de criação do Departamento, em 1998, o órgão contava 

com 4 cargos, sendo 1 diretor, 1 coordenador-geral, 1 coordenador e 1 chefe de serviço. 

Na primeira alteração realizada pelo Governo Lula, como já foi dito, o órgão 

perdeu a condição de departamento, sendo categorizado como uma coordenação-geral. 

Por quatro meses, portanto, contaram com um cargo a menos, justamente o de diretor de 

Departamento. As possíveis interpretações para o fato podem ter sido de uma tentativa 

de reestruturação, na qual o órgão perderia espaço e status, ou outras injunções de 

ordem política em que o cargo de diretor, no geral bastante disputado, estivesse sendo 

realocado para outra parte do organograma do MEC (Decreto nº 4.637, de 21/03/2003). 

Em julho do mesmo ano, o órgão voltou a figurar como um Departamento do 

MEC, e, como já foi expresso, agora vinculado à recém criada SEIF (Decreto nº 4.791, 
                                                 
52 Não se pretende aprofundar aqui as discussões relativas ao FUNDEB, por fugir ao escopo 
desta pesquisa. No momento oportuno debateremos a hipótese de incluir as propostas de 
alteração dos mecanismos de controle social advindos dos projetos para a constituição do 
FUNDEB. 
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de 22/07/2003). No entanto, apesar do Departamento ganhar um novo status, tornando-

se responsável, para além do FUNDEF, pelas “políticas de financiamento da educação”, 

ele não aparece no quadro de cargos do ministério. Ele é apenas citado no corpo 

principal do Decreto, sendo impossível, portanto, verificar se teria havido mudanças em 

sua estrutura. É primordial lembrar que este Decreto correspondeu à proposta de 

reestruturação promovida pelo Ministro Cristóvam Buarque, buscando imprimir sua 

“cara” à máquina do MEC. Neste sentido, além da SEIF, foi criada também a Secretaria 

de Inclusão Educacional, a qual contava com 73 cargos, alocados em 7 coordenações-

gerais. Isto parece indicar que as políticas de financiamento não eram uma das 

prioridades do Ministro. 

Mas, em julho de 2004, volta-se a ter uma visão do organograma do 

Departamento, agora responsável pelo “desenvolvimento de políticas da educação 

básica”. Seu nome inclui uma perspectiva de construção de novas propostas e não mais 

apenas a gestão das vigentes, que abarcarão, a partir daquele momento, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio. Isto representou uma das “marcas” do novo 

Ministro, Tarso Genro. Para construir o FUNDEB, tido como uma de suas três 

prioridades, o titular do MEC disponibilizou ao órgão 6 cargos, acrescentando aos 4, 

herdados da Gestão FHC, 1 coordenador e 1 assistente técnico. Ao que parece, a política 

prioritária não teve correspondente expressão na estrutura de cargos, visto que ambos os 

acréscimos representam funções consideradas de “baixo escalão”, com as menores 

remunerações na hierarquia ministerial (Decreto nº 5.159, de 28/07/2004). Assim, 

apesar do nome do Departamento apontar para o crescimento de suas atribuições e 

objetivos, o que se percebe é um órgão atrofiado, não acompanhando as demandas que 

seus sucessivos ‘batizados’ exigiam dele. 

Nesta estrutura, por assim dizer “enxuta”, o papel do líder ganha relevo, pois, 

por contar com poucas pessoas, lhe é exigida uma dedicação maior, visto que ele tende 

a participar da maioria das ações do órgão.  

Três pessoas dirigiram o Departamento entre 1999 e até 2006. Ulysses Cidade 

Semeghini assumiu a direção do órgão, formalmente, em 18/01/1999 e se manteve nela 

até ao final da segunda Gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 

31/12/2002. Note-se que Ulysses Semeghini já havia sido indicado membro e presidente 

do Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, 9 meses antes da criação formal do 
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Departamento e, por decorrência, antes da existência do cargo de diretor do órgão53. 

Com o início do Governo Lula, em janeiro de 2003, assume o Departamento Francisco 

das Chagas Fernandes, onde permanece por pouco mais de um ano, até ser promovido à 

Secretário de Educação Básica do MEC, em fevereiro de 2004. Nesta ocasião, ocupou 

seu lugar junto ao Departamento Paulo Egon Wiederkehr, em fevereiro de 2004, o qual 

permanece até a atualidade.  

Nota-se, também, a permanência de Vander Oliveira Borges como Coordenador-

Geral do Departamento, cargo imediatamente inferior ao de Diretor, durante toda a 

vigência do FUNDEF. Este funcionário representou a continuidade do fluxo de 

informações e, potencialmente, de procedimentos do órgão entre os Governos dos 

Presidentes FHC e Lula. 

Quanto aos demais funcionários que trabalharam nesta estrutura, os dados 

fornecidos pelo MEC sobre as pessoas que estiveram vinculadas ao Departamento, 

constando as datas de início e término dos vínculos, bem como suas funções e tipos de 

vinculações estabelecidas, possibilita outra perspectiva analítica. 

Segundo estes dados, o início dos trabalhos se deu com 4 pessoas nos dois 

primeiros meses de 1999. Em agosto do mesmo ano já contavam 7 funcionários, 

situação que foi mantida por cerca de 2 anos, quando em agosto de 2001, somou-se 

mais uma pessoa. O Departamento seria ampliado em mais um funcionário em setembro 

de 2002, totalizando 9 pessoas. Assim, entre o final do Governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso e o primeiro ano da gestão do Presidente Luis Ignácio Lula da Silva, 

a “Equipe” contou com o mesmo número de pessoas, apesar das trocas ocorridas. Só 

verificou-se nova ampliação de pessoal em 2004, quando ao final do ano, 

contabilizavam-se 12 funcionários. Em meados de 2005, o DEFINEB contava com 15 

pessoas. Destas, apenas 2 eram funcionárias do “quadro do MEC”, sendo que as demais 

possuíam relações trabalhistas diversas com o Departamento, havendo 3 em situação de 

“DAS sem vínculo”54, ou seja, cargos de preenchimento político, 3 “requisitadas” de 

outros órgãos públicos, 4 “terceirizadas”, 2 em “contrato temporário” e 1 funcionária da 

UNESCO. 

                                                 
53 Apesar de Paulo Renato de Souza citar dezenas de nomes em sua narrativa sobre o FUNDEF, 
Semeghini não figura entre estes. 
54 São cargos em comissão cuja sigla DAS significa Direção e Assessoramento Superiores. 
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Ou seja, os 15 funcionários existentes em 2005 deixam claro que a quantidade 

de pessoas alocadas no órgão supera o número de cargos especificados no organograma 

do Ministério, sendo que os trabalhadores “extras” são contratados de diversas formas e, 

à exceção daqueles cedidos por outros órgãos estatais, suas relações empregatícias são 

precárias.  

A alta rotatividade de funcionários foi apontada, nas conversas com Vander 

Oliveira Borges e Francisco das Chagas Fernandes, como uma das maiores dificuldades, 

haja vista a necessidade de constante processo de adaptação e formação dos seus 

quadros. Isto se deveu, segundo os mesmos, ao modo de contratação, em forma de 

prestação de serviço e não por concurso público, o que gera a instabilidade e a ausência 

de direitos trabalhistas. De fato, das 15 pessoas que trabalhavam no órgão, em julho de 

2005, 10 possuíam até 2 anos de serviços prestados no local, sendo que destes, 3 

estavam ali havia menos de 6 meses. Dos outros 5 funcionários, os quais possuíam mais 

de 2 anos trabalhando no Departamento, 3 eram auxiliares de informática terceirizados e 

2 eram funcionários requisitados cujo início das atividades no órgão coincidia com a 

existência da Equipe do FUNDEF. 

Desta forma, ao se tomarem por base as atribuições indicadas para o 

Departamento e sua virtual intervenção sobre todo o território nacional, os quadros 

disponíveis para a Equipe do FUNDEF são numericamente restritos, o que é agravado 

pela rotatividade dos mesmos, devido à não contratação por concurso público. Isto deve 

ser considerado quando da análise dos trabalhos executados por esta estrutura do MEC. 

 

As ações da Equipe do FUNDEF 

Foram solicitados os eventuais relatórios de trabalho do DEFINEB para a análise 

das ações realizadas pelo mesmo, no entanto, foi informada da inexistência de 

documentos deste tipo, assim como de avaliações acerca de sua intervenção. Deste 

modo, as informações aqui expostas baseiam-se nos demais documentos obtidos, nas 

menções feitas nas atas do Confundef, nas conversas com seus funcionários e em dados 

colhidos no site do Ministério. 

A partir disso, pode-se dizer que a Equipe realiza uma série bastante ampla de 

ações, entre elas, elabora estudos para determinação do valor-aluno-ano do FUNDEF, 

faz os trabalhos de secretaria do Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, organiza e 
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realiza os eventos de formação de conselheiros estaduais do Fundo, em conjunto com o 

Confundef,  acompanha a execução das complementações da União aos Estados, bem 

como dos seus decorrentes ajustes de contas, coordena a elaboração de material de 

divulgação, como vídeos, cartazes e cartilhas, apóia a organização de teleconferências, 

realiza estudos sobre alternativas de políticas, como o FUNDEB, acompanha as ações 

na justiça contra o FUNDEF, subsidia as ações do Ministério através da elaboração de 

Notas Técnicas. Ainda, para o aprimoramento da execução do FUNDEF, o MEC 

articulou convênios, termos de cooperação técnica, protocolos de intenções, entre outras 

alternativas, junto a diversos órgãos e instâncias. Entre estes constam o Banco do Brasil, 

para a disponibilização dos extratos bancários aos Conselhos, com os Correios, para a 

fixação de cartazes sobre a correta utilização dos recursos do Fundo, com o Ministério 

Público e com os Tribunais de Contas visando a definição de parâmetros de intervenção 

e intercâmbio de informações. 

Uma das atividades permanentes do Departamento se refere à recepção de 

denúncias e reclamações de irregularidades na aplicação da legislação do FUNDEF. 

Tanto nas atas das reuniões do Confundef, quanto nas conversas realizadas com 

funcionários do órgão, os procedimentos foram explicados, os quais partem do 

pressuposto de que o MEC não possui poderes para fiscalizar estas denúncias, alegando 

definições da legislação do FUNDEF e também a autonomia dos entes federados. Com 

este entendimento, reputa-se a fiscalização aos Tribunais de Contas e ao Ministério 

Público, o que é descrito em um estudo realizado:  

Cabe esclarecer quais são as atribuições, competências e 
procedimentos adotados pelo Departamento de Desenvolvimento de 
Políticas de Financiamento da Educação Básica – DEFINEB, quando 
do recebimento das reclamações encaminhadas àquele Departamento: 

1. A realização de inspeção/auditoria/fiscalização referente ao 
emprego dos recursos do FUNDEF, é de competência dos Tribunais 
de Contas dos Estados/Municípios (e onde há recurso Federal a 
competência é também do Tribunal de Contas da União), de acordo 
com o disposto no art. 11 da Lei Nº 9424/96 (que regulamenta o 
FUNDEF). 

2. Cabe ressaltar, ainda, para o importante papel do Ministério Público 
de zelar pela garantia constitucional do ensino fundamental gratuito, 
exigindo, para tanto, o cumprimento, pelas esferas de governo 
responsáveis, dos dispositivos legais que disciplinam e oferecem os 
meios ao alcance desse importante direito do cidadão. O Ministério 
Público também atua na garantia dos direitos educacionais das 
crianças e adolescentes, na forma do disposto no art. 201, da Lei Nº 
8069, de 13/07/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)  
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Assim, apesar de já ter sido citado neste trabalho o referido artigo 11 da Lei do 

FUNDEF, transcreve-se uma vez mais para fins da análise ora proposta: 

Art. 11. Os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, assim como 
os Tribunais de Contas da União, dos Estados e Municípios, criarão 
mecanismos adequados à fiscalização do cumprimento pleno do 
disposto no art. 212 da Constituição Federal e desta Lei, sujeitando-se 
os Estados e o Distrito Federal à intervenção da União, e os 
Municípios à intervenção dos respectivos Estados, nos termos do art. 
34, inciso VII, alínea e, e do art. 35, inciso III, da Constituição 
Federal. 

Entende-se que a interpretação deste excerto legal, pelo MEC, é distorcida. O 

artigo 11 imputa também aos TCs, mas indica, com anterioridade, os “órgãos 

responsáveis pelos sistemas de ensino”, o que, segundo o Parecer nº 04/2001 da Câmara 

de Educação Básica/CNE, significa dizer as Secretarias de Educação ou estruturas 

equivalentes ligadas, de forma inequívoca, aos Poderes Executivos. Indicar 

exclusivamente os Tribunais de Contas como responsáveis por criar “mecanismos de 

fiscalização” é uma restrição que corrompe o que está claramente expresso pela lei.  

Feito este comentário, retorna-se ao documento do MEC, o qual descreve as 

funções auto-atribuídas para o DEFINEB: 

3. Em que pesem essas atribuições dos órgãos de 
acompanhamento, controle e fiscalização, definidas no texto dos 
dispositivos legais disciplinadores da matéria, o MEC também 
se coloca à disposição da sociedade, para recebimento e 
encaminhamento de denúncias que, ao chegarem ao Ministério, 
o Departamento de Desenvolvimento de Políticas de 
Financiamento da Educação Básica – DEFINEB, envia 
correspondência à Prefeitura do Município denunciado, para que 
o Poder Executivo Municipal se pronuncie acerca do problema 
apontado. Na seqüência, os documentos (com ou sem 
pronunciamento da Prefeitura) são encaminhados ao Ministério 
Público Estadual e ao Tribunal de Contas dos 
Estados/Municípios, para conhecimento e adoção das 
providências eventualmente necessárias. /.../ 

5. É oportuno ressaltar  que o Departamento de 
Desenvolvimento de Políticas de Financiamento da Educação 
Básica – DEFINEB, não atua na emissão de parecer conclusivo, 
análise das prestações de contas, tomada de contas especial ou 
prestar informações acerca da regularidade na aplicação dos 
recursos do FUNDEF, por se tratar de atribuição afeta ao 
Tribunal de Contas, por força no disposto no art.11 da Lei nº 
9424/96. 
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A primeira questão que se coloca, neste caso, é que, os Conselhos do FUNDEF 

também foram definidos pela mesma legislação como sendo órgãos de 

“acompanhamento e controle”, no entanto, foram excluídos dos procedimentos 

executados pelo MEC, não recebendo as denúncias colhidas pelo Ministério. Como já 

foi apontado anteriormente, nesta tese, quando da análise das atas do Confundef, o 

Poder Executivo alega a existência de autonomia dos entes federados para se recusar a 

enviar estes dados aos Conselhos sub-nacionais. Mas, ao mesmo tempo, o MEC envia 

os dados e solicita esclarecimentos aos prefeitos. E isto não fere a autonomia das 

administrações municipais? Ou seja, aos Conselhos nem sequer são enviadas 

informações, mas às Prefeituras, não só constitui procedimento padrão este envio, como 

o Ministério se vê no direito de colher “pronunciamentos” dos mesmos. Se ao MEC não 

cabe, em hipótese alguma, fiscalizar e se não se deseja avançar os alegados limites da 

autonomia municipal, por que o Ministério não envia as denúncias aos TCs e MPs assim 

que as recebe, sem procedimentos intermediários? Ainda quanto aos papéis 

desempenhados pelos diferentes órgãos, chama a atenção a inclusão do Ministério 

Público, pois inexiste indicação legal sobre suas atribuições especificamente atinentes 

ao FUNDEF, tanto que a legislação citada no documento do MEC é o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Não se consegue perceber, deste modo, em que medida o MP 

teria mais deveres com relação ao Fundo do que os Conselhos especificamente criados 

para acompanhar e controlar esta política.  

Neste sentido, restringindo-se ao “recebimento e encaminhamento de 

denúncias”, o DEFINEB foi colocado na autêntica posição de um despachante do 

FUNDEF, um simples intermediário que transmite informações sem se posicionar, sem 

interferir no processo.  

Um dos argumentos utilizados, como já foi demonstrado, é o de que a 

fiscalização não seria uma atribuição do MEC, por este fazer parte do Poder Executivo, 

sendo os TCs, porque ligados aos Poderes Legislativos, os autênticos fiscalizadores. 

Diante deste raciocício, causa estranhamento, no entanto, a existência, no ano de 2003, 

de uma “Coordenação-Geral de Monitoramento e Auditoria” no organograma do 

Ministério, vinculada à Secretaria de Inclusão Educacional e contando com 9 cargos à 

sua disposição. 

Questionados sobre a eficácia das tarefas executadas, os funcionários do 

Ministério da Educação afirmaram não possuir informações sobre o desfecho dos 
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encaminhamentos por eles efetuados, alegando que os MPs e TCs não dão retorno das 

ações porventura realizadas. Em outras palavras, a efetividade dos trabalhos executados 

não é verificada. O estudo do MEC aponta estes problemas e indica o encaminhamento 

que daria, caso as informações lhes fossem remetidas: 

Entendemos ser necessário um maior estreitamento entre o Tribunal 
de Contas dos Estados/Municípios, o Ministério Público dos Estados e 
o Ministério da Educação, no sentido de que essas instâncias 
comuniquem ao MEC as providências adotadas relativas aos casos das 
reclamações que tramitam pelo Ministério da Educação e que 
posteriormente são encaminhados àquelas duas instâncias para as 
providências julgadas pertinentes, para que o MEC possa se inteirar 
das decisões tomadas por essas instâncias, e assim, poder comunicar 
os interessados sobre essas providências. 

Assim, o Ministério demonstra uma legítima vontade de concluir seu ciclo de 

fluxo de informações, retornando aos denunciantes o resultado final de suas ações, o 

que, não há dúvidas, seria uma forma de prestar contas à sociedade e democratizar o 

acesso aos dados, até então restritos às diferentes máquinas burocráticas. O problema 

aqui é que se propõe uma via de mão única em termos de intervenção e uma via de mão 

dupla em termos de informação. Quando dos trabalhos desta pesquisa, foram contatados 

membros tanto do Tribunal de Contas da União (TCU) quanto do Ministério Público 

Federal (MPF) e, em ambos os casos, a queixa foi a mesma em relação ao MEC: 

omissão. Os representantes do TCU e do MPF cobraram uma ação efetiva do Ministério 

da Educação em termos de “fiscalização”, pois alegaram que as duas estruturas não 

possuem condições materiais e de pessoal para dar resposta às demandas, o que exigiria 

providências daquele que possui mais recursos financeiros e mais funcionários: o Poder 

Executivo. Ou seja, está configurado o popularmente apelidado “jogo de empurra”, 

onde cada qual passa a “batata quente” para o seguinte. 

 

A Equipe do FUNDEF e os seus bem guardados números 

 Dado o entendimento de que os procedimentos de denúncias poderiam ser uma 

fonte de informações relevante para a compreensão acerca de como o FUNDEF se 

enraizava nas estruturas estaduais e, principalmente, nas municipais, conclui-se que 

estes dados representariam ferramentas preciosas para a possível intervenção de 

quaisquer atores sociais interessados em agir no sentido de aprimorar a política e reduzir 

as possibilidades de haver burlas, desvios e demais irregularidades. Em outras palavras, 
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constituiriam instrumentos imprescindíveis para as atividades de acompanhamento, 

controle social ou fiscalização do Fundo. 

Neste sentido, foram solicitados à Equipe do FUNDEF dados sobre uma de suas 

atividades principais: os recebimentos e os encaminhamentos de denúncias. A princípio, 

foi dito que nenhum dado poderia ser fornecido, porém, após o Secretário de Educação 

Básica comprometer-se, em entrevista gravada, a publicizar os dados disponíveis, 

alguns deles foram entregues. Dada a insistência do pesquisador em acessar os arquivos 

da base de dados contendo as denúncias individuais, foi informado da impossibilidade 

de tal acesso por motivos de sigilo, visando a proteger os denunciantes, de um lado, e os 

denunciados, por outro, visto que não haveria comprovação da veracidade das 

denúncias. Mesmo ante o compromisso, que poderia ser oficializado por escrito, de 

manter o sigilo sobre os nomes das pessoas e dos Municípios, a recusa foi mantida. 

Assim, foram liberados apenas dados agregados, 1) por tipologia de denúncia, 

organizadas por ano, entre 1999 e 2004; 2) por estado, demonstrando o total de 

municípios denunciados a cada ano, entre 1999 e 2004; e 3) os citados estudos em que 

se avaliam as principais denúncias acerca das regiões sudeste e nordeste, nos anos de 

2003 e 2004. Em suma, apesar de todas as denúncias serem referentes aos potenciais 

problemas ocorridos em Municípios, nenhum dos referidos dados apresenta informações 

desagregadas de modo a se conhecerem quais seriam estas cidades, nem por nome, nem 

por categorias, como, por exemplo, o  tamanho do Município, a taxa de ruralidade, a 

capacidade financeira ou nível de pobreza etc.  

Além destes dados, foram fornecidos 3 exemplos de denúncias, um dos quais se 

transcreve55: 

No município de Abobrinhas, estado da Pensilvânia acontece o maior 
desvio de dinheiro do FUNDEF. Onde, jamais em nenhuma época foi 
repassado o acréscimo por lei para salário dos professores. O 
transporte de alunos é totalmente inadequado, nenhuma Escola tem 
condições de funcionar 100%, cito exemplo do Distrito de Tabajara, 
que não têm se quer portas e janelas em algumas salas de aula e o 
Ensino Fundamental de 5a a 8a séries, neste Distrito, usam-se salas 
emprestadas de Escolas Primárias, exemplo 4 (quatro) salas, pois só 
existe 2 (duas) salas para esse fim, etc. Espero que tomem as devidas 
providências com fiscalização. 

Obs.: Sou Diretor de Escola. 

                                                 
55 Todos os nomes citados são fictícios, apesar do pesquisador ter tido acesso à versão integral 
da denúncia, com os nomes verdadeiros. 
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Como se verá pela apresentação dos dados agregados, esta constituiria uma 

denúncia típica, do ponto de vista de seu conteúdo. Pelos demais dados contidos na 

cópia fornecida, a informação havia sido enviada pela internet, por meio do site do 

MEC. Enfim, a folha estava carimbada com uma espécie de protocolo de recebimento, 

contendo a data de chegada da denúncia e uma assinatura. Também constavam 

anotações manuscritas, referentes à categorização das denúncias do DEFINEB (itens 4, 

12 e 14 – conforme quadro inserido adiante), sendo assinalado os nomes da cidade e do 

estado, além de um outro código de quatro dígitos. Enfatiza-se também o fato de 

constar, neste caso, uma identificação do denunciante, a qual demonstra uma das 

potencialidades do material não divulgado pelo MEC, que seria o de se ter dados mais 

concretos sobre quais agentes sociais seriam os autores das denúncias. 

 

As denúncias 

O primeiro conjunto de dados a ser analisado é relativo aos diferentes tipos de 

denúncias e reclamações sobre o FUNDEF  enviadas ao MEC. Esclarece-se que a 

Equipe do FUNDEF criou uma categorização das denúncias, que servem de referência 

para a coleta das informações recebidas. Em termos de procedimentos, sabe-se que 

alguns funcionários do DEFINEB dividiam tarefas, de modo que cada funcionário 

ficava responsável por algumas unidades da federação, recebendo e enviando todos os 

dados relativos aos estados sob sua supervisão. Assim, caberia a cada um deles apontar 

a(s) denúncia(s) e reclamação(ões)  atinente(s) a cada categoria.  

Diversas ressalvas foram feitas pela Equipe do FUNDEF no tocante à 

compreensão destes dados, todas no sentido de relativizar a precisão dos mesmos. A 

principal, e mais enfática, foi a de que as denúncias não necessariamente significam a 

ocorrência de irregularidades, visto que o MEC não apura a veracidade destas. Também 

foi ressaltado que há casos de múltiplas denúncias feitas para um mesmo fato gerador, o 

que distorceria a contagem geral.  

Também se lembra que o MEC não é o único, e nem o principal, agente receptor 

de denúncias. Em princípio, os Ministérios Públicos e os Tribunais de Contas podem e 

devem receber reclamações e, quanto melhor desempenharem estas funções, menos 

reclamações serão encaminhadas ao Ministério da Educação. Deste modo, também é 



 

 

159

ressaltado que a inexistência de denúncias não significa a regularidade dos 

procedimentos ou a probidade dos dirigentes públicos: 

É importante lembrar, entretanto, que o fato de não ter sido 
encaminhada reclamação ao MEC não significa ausência de 
problemas no município, uma vez que outras instâncias podem ser 
acionadas diretamente pelos cidadãos como o Tribunal de Contas dos 
Estados/Municípios e as Promotorias de Justiça dos Estados. 

Por fim, ao analisar estas informações é forçoso lembrar que as denúncias e as 

reclamações são ações espontâneas de diversos agentes, que são condicionados por 

intangíveis injunções e motivações político-ideológicas. Todos os “senões” elencados 

apontam para o mesmo horizonte: denúncias não são provas de culpa, bem como 

ausência de denúncias não é prova de inocência, sendo que a única medida para se 

averiguar a real situação de irregularidade seria através de fiscalização e julgamento dos 

fatos, o que não foi feito pelo MEC em relação aos dados aqui expressos. 

Dito isto, o quadro a seguir apresenta as denúncias e reclamações enviadas ao 

Ministério da Educação entre os anos de 1999 e 2004, organizadas por tipo / categoria: 

Quadro Nº 13 - Denúncias e reclamações apresentadas ao MEC sobre o FUNDEF no Brasil, 

segundo tipologia56 – 1999 a 2004 

Nº 

Tipo  de denúncia Ano de ocorrência 

Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1 Injustificado(s) atraso(s) no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério do ensino 

fundamental público (salários, 13º salário, férias), face à regularidade nas transferências dos recursos do 

FUNDEF a esse ente governamental 

198 729 298 159 202 180 1766 

2 Não criação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF no âmbito do município 39 77 25 26 9 3 179 

3 Não criação de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 41 75 29 26 44 7 222 

4 Prática de níveis de remuneração do magistério, abaixo da capacidade financeira desse ente 

governamental face ao montante de recursos do FUNDEF 

105 243 97 47 26 21 539 

5 Não disponibilização, ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, de dados e 

informações sobre o recebimento e a aplicação dos recursos do Fundo 

24 104 23 22 24 26 223 

6 Disponibilização de dados e informações sobre o FUNDEF ao Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEF, apenas de forma parcial e/ou sem a regularidade mensal necessária 

11 33 4 3 1 3 55 

7 Não aplicação do mínimo de 60% da receita do FUNDEF na remuneração dos profissionais do magistério 

em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público 

58 122 38 39 59 36 352 

                                                 
56 Para fins didáticos, foram excluídas das descrições dos tipos de denúncias e reclamações as 
indicações da legislação à qual cada um dos itens transgride, o que estava presente em algumas 
versões oficiais entregues para esta pesquisa. Assim, a versão completa, com as devidas 
referências legais, está anexada ao final deste trabalho. 
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8 Aplicação de recursos do FUNDEF em outros níveis de ensino que não o ensino fundamental público 13 71 39 36 30 23 212 

9 Aplicação de recursos do FUNDEF em ações não caracterizadas como de manutenção e desenvolvimento 

do ensino fundamental público 

74 250 109 76 91 80 680 

10 Aplicação de recursos do FUNDEF na aquisição e/ou manutenção de veículos utilizados em atividades 

alheias ao ensino fundamental público 

11 70 12 2 4 3 102 

11 Não funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, por falta de 

garantia de apoio/infra-estrutura por parte da administração pública 

0 1 3 31 86 50 171 

12 Utilização de veículos inadequados ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental público 1 133 24 33 22 19 232 

13 Não implementação e execução do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério em prejuízo do 

magistério 

0 36 52 10 27 15 140 

14 Escolas do ensino fundamental público sem manutenção apropriada, prejudicando seu regular e adequado 

funcionamento e o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem 

0 0 14 17 12 22 65 

15 Ausência de política de valorização voltada ao aperfeiçoamento dos profissionais da educação 0 0 14 10 13 11 48 

16 Não garantia de veículos escolares aos alunos do ensino fundamental que necessitam ser transportados à 

escola 

0 0 6 22 44 40 112 

17 Utilização de veículos escolares em atividades alheias ao ensino fundamental público 0 0 20 57 41 54 172 

18 Redução de salários dos professores do ensino fundamental público 0 0 18 15 10 0 43 

19 Aplicação de recursos do FUNDEF em instituições privadas 0 0 28 5 0 3 36 

20 Superfaturamento de serviços/obras/compras 0 0 5 6 4 8 23 

21 Oferecimento de cursos de capacitação sem observância de requisitos que garantam sua qualidade 0 0 0 0 1 1 2 

22 Despesas realizadas com recursos do FUNDEF, sem a correspondente execução do objeto 0 0 3 4 0 4 11 

23 Funcionamento de escola(s) do ensino fundamental público sem condições mínimas de conforto e 

segurança e/ou em local inadequado / impróprio 

0 0 1 3 6 6 16 

24 Utilização de veículos em situação irregular no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental 

público 

0 0 1 26 21 13 61 

25 Não realização de concurso público para contratação de profissionais do magistério, valendo-se de 

contratações temporárias de prestadores de serviços, como solução permanente 

0 0 10 5 16 19 50 

26 Conjunto de reclamações encaminhadas diretamente ao Tribunal de Contas e Ministério Público 0 0 3 30 204 279 516 

27 Utilização de veículos escolares no transporte de professores, em prejuízo dos alunos do Ensino 

Fundamental 

0 0 3 0 0 0 3 

28 Outros 0 0 0 0 0 0 0 

29 Injustificado atraso do pagamento da remuneração dos profissionais do ensino fundamental público cujo 

pagamento pode ser realizado com recursos da parcela dos 40% do FUNDEF, face à regularidade nas 

transferências dos recursos do FUNDEF a esse ente governamental 

0 0 0 0 15 33 48 

30 Movimentação indevida da conta do FUNDEF, contrariando a especificidade prevista no art. 3º da Lei nº 

9.424/96 

0 0 0 1 0 4 5 

32 Prática de baixos níveis de remuneração do magistério, face à capacidade financeira do estado após a 

implantação do FUNDEF 

0 0 0 0 2 5 7 
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33 Prática de salários abaixo do salário mínimo nacional para os professores do ensino fundamental público 0 0 0 0 21 19 40 

34 Inobservância da habilitação exigida na contratação de profissionais do magistério 0 0 0 0 2 6 8 

35 Criação do Conselho do FUNDEF sem indicação dos seus membros pelos segmentos representados 

(professores, pais de alunos e servidores das escolas) e/ou inadequada divulgação dos seus nomes à 

sociedade 

0 0 0 0 30 24 54 

37 Não funcionamento das escolas prejudicando a garantia do ensino fundamental público 0 0 0 0 0 0 0 

Total de denúncias registradas 575 1944 879 711 1067 1017 6193 

Fonte: DEFINEB/SEB/MEC. Organização e cálculos do autor. 

Os dados foram organizados de modo a permitir uma visão panorâmica de todas 

as questões durante os 6 anos abrangidos (1999 a 2004), período em que se verificou um 

total de 6.193 denúncias e reclamações advindas de todos os estados do país. A Equipe 

do FUNDEF dividiu estes dados que recebia em 35 tipos, numerando-os conforme o 

quadro acima57.  

A primeira constatação é a de que estes dados não foram colhidos no primeiro 

ano de vigência nacional do FUNDEF, 199858. A segunda é a de que o ano com menor 

número de denúncias foi 1999. Quanto a esta última, há informações indicando o início 

da coleta dos dados somente no segundo semestre daquele ano, o que explicaria a 

incidência mais baixa de casos. O ex-Ministro Paulo Renato Souza fornece alguns 

dados a este respeito, relatando que: 

no período de julho de 1999 a abril de 2000, foram recebidas 901 
reclamações ou denúncias no Ministério da Educação. A imensa 
maioria – 743 casos – referia-se a reclamações de salários, planos de 
carreira ou inoperância dos conselhos. As restantes 167 eram relativas 
a possíveis desvios de recursos. No ano 2001, 50 municípios já tinham 
processo formalizado no Ministério Público por mau uso dos recursos 
do Fundef (SOUZA, 2005, p.88).  

Estas avaliações quanto às principais denúncias coincidem em parte com as 

verificadas no período posterior a 2000, como se verá. Porém, chama-se a atenção para 

a última frase do ex-Ministro, indicando a existência de um mapeamento do andamento 

dos processos em mãos do MP.  

Ao examinar cada uma das tipologias em sua trajetória, entre 1999 e 2004, não 

se constatam movimentos uniformes (aumentos ou diminuições expressivas), com raras 

                                                 
57 Note-se que, apesar do último item da tabela ter recebido o número 37, inexistem os números 
31 e 36. 
58 Há que se lembrar que o FUNDEF vigorou no estado do Pará durante o segundo semestre de 
1997. 
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exceções, como nos pontos 4, 8, 18 e 26. No entanto, da potencial agregação do 

primeiro com o terceiro casos poder-se-ia concluir pela diminuição do número de 

problemas relativos à redução e aos baixos níveis salariais. É notável também que a 

tipologia 26 tornou-se a mais citada nos dois últimos anos da série histórica 

apresentada59. 

Percebe-se também que as tipologias com numeração de 14 em diante estão 

todas uniformemente zeradas em termos de denúncias nos anos de 1999 e 2000, o que 

faz supor, antes a sua inexistência como categoria, do que a não apresentação de 

reclamações. Seguindo neste raciocínio poder-se-ia questionar a existência das cinco 

últimas tipologias no período anterior a 2003.  

Nota-se que 9 tipologias receberam menos de 20 citações60 entre 1999 e 2004, 

sendo duas delas não receberam nenhuma menção (pontos 28 e 37). Outro fato que se 

destaca é a concentração de denúncias e reclamações no ano 2000, com mais de 30% do 

total do período. 

Da análise geral das tipologias, percebe-se que as mesmas parecem não obedecer 

à nenhuma organização específica, abrangendo desde questões muito concretas e 

objetivas, como nos pontos 2 ou 3, até descrições genéricas e subjetivas, como nos 

pontos 28 ou 32, passando por aspectos que transcendem a política do FUNDEF, como 

nos pontos 12 e 23 e, também, “anti-tipologias”, como nos pontos 26 e 28. 

Pode-se constatar que as 10 denúncias com maior número de citações61 

responderam por cerca de 80% dos casos, o que atesta uma concentração dos 

problemas, nos padrões estabelecidos pelo Departamento. Isto fica mais claro ao se 

perceber que 20 tipologias tiveram menos de 100 citações no período, o que poderia ser 

considerado como baixas freqüências ao se ter em mente que o Brasil possuía 5564 

Municípios, segundo a contagem do próprio DEFINEB. 

Para a análise das denúncias, realizou-se um reordenamento das mesmas com a 

pretensão de facilitar a leitura e a interpretação dos dados. Deste modo, foram 

organizadas 9 categorias de denúncias, agrupando os tipos concebidos pelo MEC 

segundo temas gerais: 1) remuneração dos profissionais; 2) desvios de recursos do 

FUNDEF; 3) transporte escolar; 4) conselhos do FUNDEF; 5) Planos de Carreira; 6) 

                                                 
59 Com 204 citações em 2003 (19% do total) e 279 citações em 2004 (27% do total). 
60 São elas as de número 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34 e 37. 
61 São elas, pela ordem decrescente de citações: 1, 9, 4, 26, 7, 12, 5, 3, 8 e 2. 
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problemas gerais do ensino; 7) irregularidades na conta do FUNDEF;  8) anti-tipologias; 

e 9) superfaturamentos extra-FUNDEF. 

  O primeiro grupo de denúncias abrange questões relacionadas à remuneração 

dos profissionais da educação, incluindo atrasos no pagamento de salários, de férias, de 

13º salário, assim como baixos níveis remuneratórios. Este grupo é composto por 7 

tipologias do DEFINEB (1, 4, 7, 18, 29, 32 e 33), os quais receberam, no período, 2.795 

denúncias, o equivalente a 45%62 do total. 

O segundo grupo abarca os tópicos relativos às diversas modalidades de desvios 

de recursos, como aplicação em etapas e modalidades alheias ao FUNDEF ou a não 

execução de compra ou contrato pago com recursos do Fundo, reunindo 4 tipologias do 

MEC (8, 9, 19 e 22), que tiveram 939 reclamações ou denúncias, o que representa cerca 

de 15% da totalidade entre 1999 e 2004. 

O terceiro agrupamento reúne 6 tipologias atinentes ao transporte escolar (10, 

12, 16, 17, 24 e 27), às quais totalizaram 682 citações entre as denúncias e reclamações 

do DEFINEB, o equivalente a 11% do total. 

A quarta divisão realizada contém as denúncias referentes aos Conselhos do 

FUNDEF, seja quanto à sua não instalação, ao seu funcionamento irregular ou à falta de 

informações e condições para a consecução de seus trabalhos. Estas questões aglutinam 

5 tipologias do MEC (2, 5, 6, 11 e 35), totalizando 682 referências no período, o que 

representa 11% de todas as denúncias. 

O quinto grupo reúne duas tipologias do DEFINEB referentes aos Planos de 

Carreira e Remuneração do Magistério, seja sobre sua existência ou sobre sua 

implementação (3 e 13), totalizando 362 denúncias, configurando 6% do total destas. 

A sexta categoria de denúncias refere-se a problemas gerais do ensino, não 

necessariamente relacionados ao FUNDEF, visto que a legislação citada como tendo 

sido transgredida ou a ausência de referências legais não permitem imputar os 

problemas à execução do Fundo. Exemplos dos respectivos problemas são as tipologias 

37 (Não funcionamento das escolas prejudicando a garantia do ensino fundamental 

público, em desacordo com o art. 208, inciso I, e art. 211, § 2º e 3º, da Constituição 

                                                 
62 A opção por apresentar os dados proporcionais de modo “arredondado”, sem decimais, fez 
com que a soma total das categorias fosse de 99%. Esta decisão se deveu a prevalência da busca 
da inteligibilidade sobre a precisão técnica. 
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Federal) e 23 (Funcionamento de escola[s] do ensino fundamental público sem as 

condições mínimas de conforto e segurança e/ou em local inadequado/impróprio). Neste 

grupo foram alocadas 7 tipologias (14, 15, 21, 23, 25, 34 e 37), às quais perfizeram 164 

denúncias no período, o que representou 3% da totalidade das questões enviadas ao 

MEC.  

A sétima divisão contém uma única tipologia, a de número 30, relativa à 

movimentação indevida da conta do FUNDEF, o que não significa, necessariamente, o 

desvio de recursos. Este tipo de denúncia foi realizada apenas em 5 oportunidades, entre 

1998 e 2004, as quais são inexpressivas do ponto de vista proporcional. 

O oitavo agrupamento reúne as tipologias 26 (conjunto de denúncias enviadas 

diretamente aos TCs e MPs) e 28 (outros), denominadas aqui de anti-tipologias, visto 

que não possibilitam a percepção sobre qual irregularidade teria sido cometida. Estas 

totalizaram 516 citações no período analisado, o que representa 8% do total. No entanto, 

todas as denúncias e reclamações deste grupo recaíram sobre a tipologia 26, a qual, 

isoladamente, representa o quanrto tipo de denúncia com maior número de citações 

pelos dados do MEC. No sentido oposto, a categoria 28 jamais foi citada em todo o 

período, o que permite questionar a pertinência de sua existência. 

O nono grupo refere-se especificamente à tipologia 20 (“superfaturamento de 

serviços/obras/compras, contrariando o disposto no art. 3º da Lei de Licitações e 

Contratos - Lei nº 8.666/93”) devido à descrição não especificar relação do problema 

com as verbas do FUNDEF63. 

Do panorama esboçado pode-se concluir que, em termos nacionais, 82% das 

denúncias e reclamações advieram de 4 categorias de questões: 1) remuneração dos 

profissionais (45%); 2) desvios de recursos (15%); 3) transporte escolar (11%); e 4) 

conselhos do FUNDEF (11%). 

Entretanto, os dados disponibilizados pelo DEFINEB permitem um outro ângulo 

de visão sobre as denúncias e reclamações acerca do FUNDEF, enfocando estas 

segundo a unidade da federação denunciada. No quadro seguinte estão a quantidade de 

municípios, em cada Estado, alvos de denúncia entre 1999 e 2004. Do mesmo modo, é 

informada a média anual de municípios denunciados no período, bem como a proporção 

                                                 
63 O segundo grupo proposto nesta análise, tratando as tipologias 8, 9, 19 e 22 são explícitas 
quanto à utilização de verbas do FUNDEF, o que não ocorre neste caso (20). 
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de municípios denunciados em comparação com o número total de cidades da unidade 

federada. 

 

Quadro nº 14: Denúncias sobre o FUNDEF, segundo o número de municípios por Estado64 – 

1999 – 2004 

UF Total de 

Municípios 

(A)  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Média / 

ano (B) B/A (%) 

AC 22 1 4 0 1 0 0 1 4,5 

AL 102 18 41 22 13 27 10 21,8 21,4 

AM 62 6 21 11 5 9 10 10,3 16,7 

AP 16 2 5 1 2 0 1 1,8 11,5 

BA 417 93 279 180 124 110 110 149,3 35,8 

CE 184 14 74 27 18 21 13 27,8 15,1 

ES 78 8 33 6 3 5 10 10,8 13,9 

GO 246 14 65 18 19 15 18 24,8 10,1 

MA 217 30 80 60 43 51 32 49,3 22,7 

MG 853 34 205 63 49 62 40 75,5 8,9 

MS 78 2 19 8 1 3 7 6,7 8,5 

MT 141 8 41 9 10 13 11 15,3 10,9 

PA 143 24 47 18 12 25 20 24,3 17,0 

PB 223 20 82 22 18 26 23 31,8 14,3 

PE 185 24 83 36 20 32 30 37,5 20,3 

PI 223 28 50 35 29 21 26 31,5 14,1 

PR 399 22 75 25 25 11 11 28,2 7,1 

RJ 92 13 38 12 9 4 17 15,5 16,8 

RN 167 12 42 19 17 22 17 21,5 12,9 

RO 52 5 9 6 10 6 4 6,7 12,8 

                                                 
64 Estes foram classificados em ordem alfabética de suas respectivas siglas. 
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RR 15 0 2 0 1 1 1 0,8 5,6 

RS 496 14 21 11 5 6 9 11,0 2,2 

SC 293 7 21 4 8 3 10 8,8 3,0 

SE 75 10 29 7 7 39 10 17,0 22,7 

SP 646 7 69 37 27 25 34 33,2 5,1 

TO 139 7 42 10 5 16 13 15,5 11,2 

BRASIL 5564 423 1477 647 481 553 487 678,0 12,2 

Fonte: DEFINEB/SEB/MEC. Organização e cálculos do autor. 

 

Este quadro, como o anterior, aponta a quantidade de denúncias e reclamações, 

as quais  não são, em si, sinônimos de culpa ou prova de irregularidade. Porém, aqui não 

estão expressos, como no quadro anterior, o total de denúncias realizadas, mas sim o 

número de municípios citados a cada ano, organizados segundo os estados brasileiros. 

Desta forma, conclui-se que os diferentes tipos de denúncias e reclamações poderiam 

incidir, mais de uma vez, sobre a mesma cidade.  

Na análise deste quadro é necessário atentar, também, para o fato de haver 

enormes diferenças entres os entes que compõem a federação brasileira. Constata-se a 

existência de estados com muito poucos municípios, como Amazonas (62), Rondônia 

(52), Acre (22), Amapá (16) e Roraima (15), bem como outros com centenas de cidades, 

como Paraná (399), Bahia (417), Rio Grande do Sul (496), São Paulo (646) e Minas 

Gerais (853). Esta consideração é fundamental para a análise dos dados absolutos que se 

apresentam a cada ano, devendo-se atentar para o que cada quantia representa na 

realidade específica dos entes federados. 

Tomados todos os estados brasileiros, nota-se que houve uma média anual de 

678 cidades denunciadas por ano, o que corresponde a aproximadamente 12,2% de 

municípios denunciados entre 1999 e 2004. Porém, na maioria dos anos da série 

apresentada, as quantidades ficaram abaixo destes números, com certa estabilidade da 

quantia de denúncias entre 481 e 647, respectivamente 8,6% e 11,6% do total dos 

municípios do país. 

Dos 5 maiores estados do país encontram-se aqueles com a maior e a menor 

média proporcional de municípios acusados, no período analisado, respectivamente a 
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Bahia (35,8%) e o Rio Grande do Sul (2,2%), o que parece indicar não haver uma 

correlação direta entre a quantidade de municípios e o nível de denúncias. A Bahia 

lidera também o ranking de denúncias em números absolutos, obtendo uma média de 

149,3 municípios citados a cada ano, sendo o último colocado neste critério o estado de 

Roraima, com 0,8 municípios acusados como média anual. 

Em termos nacionais, o ano que apresentou maior quantidade de denúncias foi 

2000, com 1.477 casos, o que representou mais de 26% do total de municípios 

brasileiros com alguma acusação. Neste ano, alguns estados tiveram grandes proporções 

de seus municípios acusados, como Rio de Janeiro (41%), Pernambuco (45%) e Bahia 

(67%). Porém, pode-se notar que o ano 2000 apresenta dados atípicos, se comparados 

com os demais anos da série, o que necessitaria de melhor aprofundamento sobre os 

dados primários para verificar o que ocorreu. 

O ano com menor quantia de casos denunciados foi o de 1999, com 423 

municípios envolvidos, porém, como já foi explicitado anteriormente, há indícios de que 

o seu cômputo não se deu desde o mês de janeiro, o que poderia explicar os números 

menos expressivos.  

Quanto aos dados estaduais, não foram constatadas tendências lineares nem de 

aumentos e nem de decréscimos expressivos, ocorrendo oscilações no decorrer dos 

anos. Tomando-se as médias de municípios denunciados no período, identifica-se uma 

concentração das denúncias, de modo que 5 estados (BA, MG, MA, PE e SP) foram 

responsáveis por mais da metade dos denunciados (51%), apesar de abrigarem menos da 

metade dos municípios brasileiros (42%). ‘Destacam-se’, entre estes, Pernambuco, 

Maranhão e Bahia, detentores, respectivamente, de 3,3%, 3,9% e 7,5% dos municípios 

do país e 5,5%, 7,2% e 21,9% dos denunciados. Nota-se, ainda, que em apenas 7 

estados foram constatadas médias de denunciados acima de 30 casos anuais, estando 

todos os 19 outros estados abaixo destas médias, sendo que destes, 13 acusaram médias 

inferiores a 20 casos por ano. Consideram-se importantes estas informações para fins de 

possíveis ações visando aprimorar a fiscalização relativa ao FUNDEF, visto que, por 

exemplo, estas baixas incidências tornariam possíveis as intervenções de futuras equipes 

estaduais de acompanhamento / controle social / fiscalização, para as quais seria 

plausível analisar as contas de 2 municípios a cada mês, no período de um ano civil. 

O baixo número absoluto de denúncias em muitos dos estados também leva a 

reflexões acerca da maleabilidade necessária às interpretações dos mesmos. Por 
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exemplo, se houver um cidadão atento, num determinado estado, facilmente as cifras 

poderiam subir em 50% caso este fizesse um telefonema por mês para o MEC. E se, ao 

invés de atento, este cidadão fosse mal intencionado, a distorção poderia ser bem 

grande. 

Analisando-se a última coluna da direita no quadro, referente à proporção média 

de municípios denunciados, se comparados ao total de cidades de cada estado, nota-se 

que os 5 piores índices recaem sobre Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Maranhão e Bahia 

com, respectivamente, 20,3%, 21,4%, 22,7%, 22,7% e 35,8% de acusados no período. 

Verifica-se, também, que todos os estados da região nordeste encontram-se 

acima da média nacional de 12,2% e, ao mesmo tempo, todos os entes federados da 

região sul situam-se abaixo desta mesma média. Chamam a atenção, ainda, os dados do 

estado do Acre, onde não foi constatada nenhuma denúncia em três anos da série (2001, 

2003 e 2004). 

 

Considerações sobre a Equipe do FUNDEF 

Tomando-se por base tanto os Decretos que delimitaram as atribuições da 

Equipe do FUNDEF, assim como os demais dados coletados, é possível fazer um 

balanço inicial dos trabalhos realizados por este órgão. 

A primeira consideração acerca da Equipe do FUNDEF é que ela foi criada após 

a entrada em vigor da política que visava enfocar. Ou seja, o Ministério da Educação 

implementou uma proposta da envergadura do FUNDEF, tida como uma “reforma 

tributária”, e tratada como ação prioritária, sem que sequer fosse montada uma estrutura 

no interior do Estado para acompanhar este processo. Nem a implementação no estado 

do Pará em 1997 e nem o primeiro ano de vigência nacional do Fundo foi acompanhada 

pelo MEC por profissionais dedicados exclusivamente a esta questão. Tanto pode se ter 

considerado ser desnecessário, inicialmente, a existência da “equipe” quanto pode ter 

havido problemas de ordem burocrática ou política para a sua organização, o que não 

foi possível averiguar nesta pesquisa. Assim, a competência, expressa pelo artigo 12 do 

Decreto nº 2890, de 21/12/1998, no sentido de “acompanhar e supervisionar a 

implantação e a operacionalização do Fundo”, ficou bastante prejudicada em sua 

consecução. 
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Outra constatação é que, no início, houve oscilação sobre o locus de montagem 

da equipe, que teve seu embrião no FNDE, migrou para a estrutura do INEP e se 

enraizou definitivamente, em dezembro de 1998, no organograma do MEC, o que pode 

levantar dúvidas acerca do papel que cada uma destas estruturas deveria ter em relação 

ao FUNDEF. 

Nota-se também que um dos fatores-chave para a análise da Equipe do FUNDEF 

é a sua organização e composição. São evidentes dois problemas elementares: o 

reduzido número de funcionários no órgão e a alta rotatividade dos mesmos. Selma 

Maquiné Barbosa, em entrevista, lembrou que no início de seu trabalho, em 1999, ela 

contava apenas com Vander Oliveira Borges como companheiro de equipe, além de 

Ulysses Cidade Semeghini. Apesar de a equipe ter sido ampliada gradativamente, em 

especial no Governo Lula, suas atribuições formais também cresceram e o máximo de 

15 pessoas envolvidas num Departamento com funções atinentes a diversas etapas da 

educação em todo o território nacional implica em clara sobrecarga de trabalho e 

incapacidade de dar retorno às diversas demandas que surgem no dia-a-dia. A isto se 

somam as reiteradas críticas quanto à rotatividade de funcionários, devido às precárias 

formas de contratação dos mesmos, o que gera descontinuidades e necessidade 

constante de formar novos quadros, tomando tempo dos trabalhadores que permanecem 

no órgão. Apenas 2 funcionários concursados permaneceram no órgão entre 1999 e 

2006. Enfim, tanto o número reduzido de pessoas quanto a alta rotatividade dos mesmos 

levam a limitações quanto às suas possibilidades de intervenção.  

Isto não impediu que a Equipe do FUNDEF desenvolvesse múltiplas atividades, 

desde o levantamento de dados relativos à política para fins da definição dos valores 

mínimos anuais por aluno, passando pela organização de eventos, publicação de 

cartazes, cartilhas, entre outros, além de manter continuamente tanto a atividade de 

secretariar as reuniões do Conselho do FUNDEF no âmbito da União quanto a recepção, 

o tratamento e o encaminhamento das denúncias e reclamações atinentes aos possíveis 

problemas detectados na implementação do Fundo pelo Brasil afora. Conversas com 

Aureli Jurumenha Turra e Vander Oliveira Borges também fazem notar uma forte 

demanda acerca do esclarecimento de questões referentes às políticas em implantação, o 

que leva os membros da Equipe a realizarem várias palestras, especialmente para 

governantes. Deste modo, pode-se afirmar que o inciso II, do artigo 12, do Decreto nº 

2.890, assim como os aspectos equivalentes dos Decretos seguintes, referentes a 
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“acompanhar, no âmbito do Ministério, a elaboração de informações necessárias à 

execução das atividades de operacionalização do Fundo”, foram trabalhados de 

diferentes formas. 

Quanto à terceira atribuição indicada pelos diferentes Decretos que estipularam 

as funções da Equipe do FUNDEF (inciso III, do artigo 12), relativa ao 

acompanhamento dos repasses financeiros da União às unidades da Federação, as atas 

do Conselho do FUNDEF já haviam apontado que o MEC estava ciente do que ocorria, 

mas não possuía nenhum mecanismo para interferir no processo, cuja implementação 

encontrava-se sob responsabilidade direta do Ministério da Fazenda. Porém, a citada 

“articulação” com este Ministério não parece ter ocorrido a contento, visto que o 

Ministério da Educação era apenas informado, a posteriori, das medidas adotadas pela 

área econômica. 

Em relação à quarta função do órgão, de “coordenar, em articulação com os 

demais órgãos do Ministério, a avaliação periódica dos resultados da aplicação da 

legislação pertinente ao Fundo”, as ações parecem ter sido tênues. O Departamento não 

confeccionou periodicamente nem os relatórios e avaliações de seus próprios trabalhos, 

demonstrando a inexistência de uma reflexão sistemática acerca de seu desempenho, o 

que também refletiu na (não) avaliação do FUNDEF. Foi publicada apenas uma 

avaliação do primeiro ano de implantação do Fundo, o qual foi confeccionado com base 

em pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Lucia 

Mara Mandel, ao analisar este documento, intitulado “Balanço do primeiro ano do 

Fundef”, o qual foi editado pelo MEC, questiona os procedimentos de sua publicização 

nos seguintes termos: 

Quanto à instituição dos Conselhos de Acompanhamento e dos Planos 
de Carreira, o primeiro balanço realizado pelo MEC, ainda que 
entusiástico, não permite uma avaliação precisa sobre o assunto e 
revela, por outro lado, que a determinação não foi cumprida na 
totalidade dos Municípios. O balanço apresenta o resultado de uma 
pesquisa aplicada aos 5.506 Municípios brasileiros, em 1998, dos 
quais apenas 40% responderam (2.240), cuja distribuição por região e 
Estado não é revelada. (MANDEL, 1999, p.110) 

O principal problema, no caso, é a falta de transparência quanto à estratificação e 

à representatividade dos dados apresentados. Mas o fundamental, para a análise ora 

empreendida, é que Mandel chama a atenção para o caráter tendencioso da publicação. 

São apresentados argumentos contundentes a esse respeito, quando se comparam os 

números publicados com os dados que os embasam. Lúcia Mandel reproduz um quadro 
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do “Balanço”, o qual informa que, no Brasil, em 1998, 80,6% dos municípios contavam 

com Conselho, 14,3% não possuíam e 5,1% não haviam informado (MANDEL, 1999, 

p.111). Ou seja, são três as categorias apresentadas (com conselho, sem conselho e sem 

informação), o que difere do tipo de dado coletado pelos questionários, dividindo as 

alternativas em quatro categorias absolutamente distintas (conselhos instituídos e em 

funcionamento; instituídos mas não funcionando; em processo de instituição; e não 

instituídos). Isto permitiu à autora afirmar que “como o tratamento dado às informações 

coletadas não reproduz todas as alternativas do questionário, o MEC pode ter agrupado 

numa mesma categoria as respostas dadas a alternativas diferentes, que, no caso, fazem 

toda diferença.” (MANDEL, 1999, p.112). Enfim, há motivos para se duvidar da 

credibilidade dos dados publicados pelo Departamento do FUNDEF no que tange 

àquele documento.  

Em entrevista, Francisco das Chagas Fernandes aponta outro problema quanto à 

forma de trabalho do MEC, no que tange ao FUNDEF, ao afirmar que na Gestão FHC 

não havia interesse em aprimorar os mecanismos de controle social e sim em divulgar a 

marca do FUNDEF, existindo antes uma equipe de comunicação no lugar da Equipe do 

FUNDEF. Isto explicaria, ao menos em parte, as questões apontadas por Mandel, por 

exemplo. 

Sabendo-se da existência daquela pesquisa realizada pela FIPE, foram 

requisitadas ao MEC cópias de todas as pesquisas e avaliações realizadas sobre o 

FUNDEF, porém não foi autorizada a disponibilização das mesmas. No entanto, foi 

concedido o direito de se ler as mesmas sem, no entanto, poder reproduzi-las ou retira-

las da sala onde se encontravam. Assim, constatou-se que existem trabalhos realizados 

com dinheiro público e que não são de domínio público, estando o acesso aos mesmos 

restrito aos funcionários do Governo. É importante frisar que as pesquisas a que se teve 

acesso foram realizadas por empresas e organizações contratadas pelo Governo Federal, 

sendo que a Equipe do FUNDEF não participou da elaboração das mesmas. Assim, 

pode-se dizer que a quinta atribuição, advinda dos Decretos acerca do Departamento do 

Fundo no MEC,  de “realizar estudos sobre os impactos da implantação do Fundo nos 

sistemas de ensino estaduais e municipais”, foi terceirizada. Neste sentido, tanto os 

contatos com os funcionários do órgão quanto os materiais coletados apontaram a baixa 

capacidade de elaboração técnica e teórica da Equipe do FUNDEF. Isto, no entanto, não 

significa a ausência de produção, como comprova, por exemplo, a Dissertação de 
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Mestrado elaborada pelo Coordenador-Geral do Departamento, defendida na 

Universidade de Brasília em 2007.65 

No que diz respeito à última atribuição do Departamento do FUNDEF, cuja 

formalização se deu somente a partir de 2003, referente a “apoiar e estimular o 

funcionamento dos conselhos de acompanhamento e controle social dos recursos 

vinculados à educação no âmbito da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios” pode-se afirmar que várias atividades foram implementadas neste sentido. 

Desde realizar os trabalhos de organização e convocação das reuniões do Confundef, 

assim como proceder a maior parte dos informes dados nestas reuniões e confeccionar 

as atas deste colegiado, até os procedimentos necessários à realização dos primeiros 

Encontros de Conselheiros Estaduais do FUNDEF ou a edição de cartilhas e fitas de 

vídeo, o Departamento parece ter tomado para si parte destas atribuições, mesmo antes 

que as mesmas constassem formalmente de seu rol de funções. 

Apesar de mudar de nome diversas vezes, o que levou a alterações em suas 

atribuições, o órgão jamais teve, entre as atividades explicitamente ligadas à sua alçada, 

a fiscalização de problemas na execução do FUNDEF. Também não estiveram entre 

suas funções oficiais o apoio, o suporte, a colaboração ou quaisquer outros tipos de 

relação com  os órgãos responsáveis pela fiscalização do FUNDEF. Quanto ao controle, 

já foi citada a função de “apoiar e estimular” os “conselhos de acompanhamento e 

controle social”, não sendo citadas as estruturas de controle interno ou externo. Assim, 

qual seria a fundamentação normativa para que a Equipe do FUNDEF recebesse, 

tratasse e retransmitisse informações advindas de denúncias e reclamações? Do Decreto 

vigente até 2003 poderia se aventar a origem destas ações como estando ligadas aos 

trabalhos de “acompanhar e supervisionar a implantação e a operacionalização do 

Fundo” (inciso I, artigo 12, Decreto nº 2.890/98).  E de onde adviria a decisão de enviar 

os dados coletados somente aos TCs e MPs? Na pesquisa realizada, não foram 

encontrados documentos que informassem a origem desta posição do governo. As atas 

do Confundef apontam restrições jurídicas, por exemplo, de inconstitucionalidade para 

se entregar dados de denúncias aos entes federados por, supostamente, ferir a autonomia 

destes. Em entrevista, Francisco das Chagas Fernandes afirmou que os procedimentos 

da Equipe do FUNDEF quanto às denúncias e às reclamações teriam sido definidas pelo 

Confundef, no entanto, nada consta nas atas deste colegiado que indique sequer a 

                                                 
65 Ver Borges (2007), que procedeu a estudos das perspectivas de impactos do FUNDEB. 
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discussão acerca das possíveis formas de intervenção da Equipe. Alguns conselheiros 

consultados também afirmaram jamais terem discutido as denúncias e reclamações, não 

tendo acesso aos documentos que informam os detalhes de tais procedimentos. Enfim, 

parece que a definição sobre os procedimentos de recepção, tratamento e envio de 

denúncias e reclamações teve como esfera de decisão o MEC, sem interlocução, ao 

menos do ponto de vista formal, com nenhum outro órgão ou estrutura. 

Conforme os dados apresentados neste capítulo, pode-se verificar que o 

Ministério da Educação possui um banco de dados com informações sobre denúncias e 

reclamações acerca do funcionamento do Fundo, bem como dados referentes ao 

cumprimento dos dispositivos legais que regulamentam a sua organização. No entanto, 

não foram encontrados dados que indicassem a utilização destes para basear 

intervenções, seja do próprio MEC, seja do Confundef, e também não há balanços sobre 

como estes tenham sido utilizados pelos Ministérios Públicos ou Tribunais de Contas. 

Porém, o já citado estudo realizado por um funcionário do DEFINEB previu que este:  

[...] servirá, no primeiro instante, como uma ferramenta para que o 
Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Financiamento da 
Educação Básica – DEFINEB, possa acompanhar e avaliar os índices 
de crescimento (negativo ou positivo), por Estado, e por município, 
das reclamações mais freqüentes encaminhadas ao MEC. 

Ademais, servirá, também, para que os Tribunais de Contas dos 
Estados/Municípios, tenham uma visão consolidada das reclamações 
remetidas ao Ministério da Educação, e possam, avaliar e acompanhar, 
se tais reclamações (encaminhadas àquela Corte de Contas), já foram 
objeto de análise e julgamento, inclusive para que possam cruzar essas 
informações, quando da realização de auditorias nos municípios ou 
quando da apresentação das prestações de contas, ao final de cada 
exercício financeiro. 

Já no que tange ao Ministério Público, o estudo poderá ser utilizado 
para fins de acompanhamento das reclamações encaminhadas ao MEC 
e que posteriormente são remetidas ao Ministério Público – tendo em 
vista que o MEC também aciona esta instância – com o fito de 
identificar eventuais responsáveis pela má versação sobre a aplicação 
dos recursos oriundos do FUNDEF e verificar se os casos 
encaminhados pelo MEC já foram objeto de solução e deliberação por 
parte daquele Ministério Público. 

Porém, não há indícios da utilização destes dados pelo MEC para “avaliar e 

acompanhar” a ocorrência de problemas nos Estados e Municípios. Fica claro que o 

Ministério pretendia fornecer, aos TCs e aos MPs, informações que possibilitassem que 

estes averigüem como estariam sendo encaminhados os dados enviados pelo MEC, o 

que, na realidade, seria uma forma deste saber se seu trabalho de intermediário entre os 
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denunciantes e os denunciados, estaria dando resultados junto aos órgãos com 

inequívoco poder de fiscalização. Ressalta-se, uma vez mais, a ausência de qualquer 

menção quanto aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, seja em âmbito 

da União, quanto nos Estados e Municípios.Estes estudos do MEC foram concluídos em 

dezembro de 2004 e janeiro de 2005. O pesquisador esteve no órgão em abril e julho de 

2005, sendo informado da inexistência de dados deste tipo. O material só foi enviado 

em fevereiro de 2007, após solicitação formal citando uma ata de reunião do Confundef 

onde este teria sido apresentado. Ainda assim, os referidos textos foram 

disponibilizados parcialmente, não constando a parte principal, havendo apenas a 

introdução e as conclusões, contendo dados apenas das regiões sudeste e nordeste, nos 

anos de 2004 e 2005. Lembre-se também da negativa em se possibilitar o acesso aos 

dados primários das denúncias, mesmo sob o compromisso de garantir o sigilo dos 

denunciantes e dos denunciados. Este mesmo problema foi relatado por Marcos 

Mendes, em trabalho realizado junto à Controladoria-Geral da União, com participação 

da organização Transparência Internacional: 

Ainda que se tenha feito, mediante ofício, o compromisso de não 
divulgação de nomes de municípios ou de agentes públicos, não nos 
foi franqueado acesso ao banco de dados de denúncias mantido pelo 
MEC. Recebemos, isto sim, um ofício no qual se informa que ‘As 
denúncias recebidas neste Departamento, são encaminhadas ao 
Ministério Público e aos Tribunais de Contas dos Estados/Municípios 
instâncias fiscalizadoras dos recursos públicos do FUNDEF na forma 
do art.11 da Lei nº 9.424 de 24 de dezembro de 1996, 
conseqüentemente trata-se de registro de reclamações, sem a 
correspondente verificação ou comprovação de sua procedência ou 
veracidade. Em anexo, enviamos relação das reclamações 
apresentadas ao MEC relativas ao ano de 2004’. O anexo mencionado 
continha uma listagem com títulos incompletos e que não permitem 
que se use tal informação para qualquer fim analítico. 

Esse tipo de resposta a uma solicitação que se comprometia a fazer 
uma análise meramente estatística das informações, inclusive com o 
compromisso de indicar no estudo que se estaria tratando de denúncias 
(ou reclamações) e não de ilícitos constatados, aponta para um 
comportamento burocrático do MEC e pouco preocupado com a 
evolução institucional do FUNDEF (MENDES, 2004, p.28) 

Ou seja, ao que parece, as informações sob posse do MEC estão extremamente 

bem protegidas, sendo seu acesso negado a todos que não façam parte dos TCs ou MPs. 

Desse modo não instrumentalizam, fundamentam ou impulsionam, por exemplo, as 

ações do de acompanhamento e controle social dos conselhos do FUNDEF, assim como 

são estéreis como fontes acadêmicas. Enfim, como não se localizaram medidas 

específicas do MEC junto aos diferentes entes federativos e como não existe um 
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balanço do impacto dos repasses de dados aos TCs e MPs, o Ministério da Educação 

segue um procedimento sem o mínimo respaldo de avaliações ou mesmo indícios  

acerca de sua eficácia, rumando no escuro e impedindo o trabalho daqueles que se 

disporiam a jogar luz sobre os dados. Ao que parece, o medo de potenciais escândalos 

ou do vazamento de informações sigilosas é mais forte do que a busca pela 

transparência, mesmo que a custa de que todo o processo possa, um dia, se revelar 

inútil.  

Entre as informações que poderiam ser dadas a público, caso fossem 

devidamente analisadas, estariam a quantidade de Municípios denunciados que 

reincidiram em problemas nos diferentes anos compreendidos pela coleta do MEC, o 

que indicaria problemas na averiguação e punição de eventuais irregularidades. O 

contrário também seria esclarecedor, apontando que os Municípios, uma vez 

denunciados, se reorganizariam e alterariam seus procedimentos de modo a não mais 

serem alvo de reclamações. Também não se sabe, até o momento, quantos Municípios 

foram denunciados por um único problema ou quantos o foram por diversas infrações. 

A abertura dos arquivos do DEFINEB, mesmo que na condição de se manter o sigilo 

sobre as partes envolvidas, possibilitaria aos pesquisadores, por exemplo, averiguar 

junto aos respectivos TCs e MPs quais foram os procedimentos adotados (ou não) por 

estes, o que levaria à compreensão de como os processo vêm sendo desenvolvidos 

nestas diferentes estruturas. Uma das possíveis conclusões seria a de que alguns dados 

repassados pelo MEC aos órgãos de fiscalização redundaram em apuração e em 

intervenções para sanar os problemas e outra possível resposta seria a de que alguns 

TCs ou MPs seriam inoperantes ou ineficazes. Outra questão que não foi respondida diz 

respeito aos atores sociais que vêm fazendo as denúncias e reclamações. Absolutamente 

nenhum documento faz menção a este aspecto, sendo que as entrevistas apresentaram 

versões contraditórias. Francisco das Chagas Fernandes apontou como principais fontes 

das denúncias os vereadores municipais e os sindicalistas, enquanto Selma Maquiné 

Barbosa e Aureli Jurumenha Turra indicaram os professores como os mais ativos 

denunciantes. O que todos coincidiram foi na opinião de que as denúncias e 

reclamações raramente advêm de conselheiros do FUNDEF. De qualquer modo, só seria 

possível suplantar esta visão impressionista diante de uma análise dos dados, inclusive 

apurando-se a possível interrelação entre ator denunciante e tipo de denúncia. Por 

exemplo, tenderiam os professores a concentrar suas ações no tocante a questões 
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trabalhistas, ficando os vereadores e os sindicalistas mais atentos às questões relativas 

aos desvios e irregularidades na aplicação dos recursos no âmbito da máquina 

administrativa?   

Enfim, poder-se-ia aventar várias possibilidades de melhor compreensão dos 

fatores que concorrem para o aprimoramento do acompanhamento, do controle social e 

da fiscalização dos recursos públicos investidos em educação, as quais continuarão 

sendo meras especulações enquanto o MEC seguir obstruindo o acesso aos dados, 

mantendo uma penumbra a macular a visibilidade e a transparência, tão presentes nos 

discursos e projetos e ainda tão balbuciantes nas práticas concretas.  

 

 

Conselho Nacional de Educação: gênese, organização e funcionamento 

No desenvolvimento desta pesquisa, ao se buscar informações acerca das 

diferentes estruturas educacionais que incidiram sobre a política do FUNDEF, 

considerou-se essencial verificar de que forma os trabalhos de outro colegiado, mais 

enraizado na cultura organizacional do ensino brasileiro, teria tratado as potenciais 

demandas atinentes a proposta inovadora de Fundos estaduais, implantada em todo o 

país em 1998. Deste modo, averiguar as intervenções do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) seria uma tarefa primordial, visto que as questões relativas ao 

financiamento não se dissociam de outros aspectos educacionais, estando imbricados na 

mesma realidade, o que levaria à suposição de que este Conselho fosse chamado a se 

pronunciar em relação ao FUNDEF. 

Esta visão é corroborada por Melchior que, ao recordar o texto da primeira 

versão da LDB em vigor, em debate no Congresso Nacional em 1990, saúda os avanços 

relativos ao financiamento da educação, citando seu art. 113, que “rezava”: 

[...] cabe às Comissões de Educação, de Finanças e de Orçamento da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, aos ministros de Estado, 
responsáveis pelas áreas de Educação e da Economia, e ao Conselho 
Nacional de Educação exigir o cumprimento, pelos meios a seu 
alcance, do disposto neste capítulo, especialmente quanto à aplicação 
mínima em educação e sua devida divulgação (MELCHIOR, 1991, 
p.286). 

 Ressalta-se aqui a inclusão do CNE, um dos órgãos que deveria tomar em suas 

mãos a gestão dos recursos financeiros do ensino, porém, considera-se que esta 

iniciativa não figura como uma experiência isolada, sendo que a mesma pode ter tido 
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impacto junto aos Estados da federação brasileira, pois Afrânio Catani e Romualdo 

Portela de Oliveira localizaram, nos textos de diferentes Constituições Estaduais, artigos 

que imputam aos respectivos Conselhos Estaduais de Educação a fiscalização da 

utilização das verbas educacionais (CATANI; OLIVEIRA, 1993). Dados estes indícios 

da aproximação dos Conselhos de Educação sobre aspectos do financiamento 

educacional, concluiu-se pela pertinência de conhecer melhor os trabalhos do CNE. 

 

A gênese do Conselho Nacional de Educação 

 Este trabalho já abordou o processo que culminou na estruturação do atual 

Conselho Nacional de Educação quando de sua introdução, ao discutir o fato de este ter 

se dado em paralelo (e por fora) dos debates relativos à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, então em tramitação congressual. O Governo do Presidente Itamar 

Franco substituiu o Conselho Federal de Educação, acusado de várias irregularidades, 

pelo CNE, através de uma Medida Provisória que viria a se tornar a Lei nº 9131/95, 

promulgada em 24 de novembro de 1995. Visto que estas medidas atropelaram a 

discussão da LDB em sua trajetória, o CNE foi criado através de alterações na Lei nº 

4.024, de 20 de dezembro de 1961, justamente a primeira Lei de Diretrizes e Bases, a 

qual possuía dispositivos em vigor e que estava sendo globalmente analisada pelos 

parlamentares. Deste modo, o CNE é apresentado nos seguintes termos: 

Art. 6º O Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições 
do poder público federal em matéria de educação, cabendo-lhe 
formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela 
qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem. 

§ 1º No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do 
Desporto contará com a colaboração do Conselho Nacional de 
Educação e das Câmaras que o compõem. 

§2º Os conselheiros exercem função de interesse público relevante, 
com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam 
titulares e, quando convocados, farão jus a transporte, diárias e jetons 
de presença a serem fixados pelo Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto. (grifos do autor) 

Note-se, inicialmente, que o CNE faz parte da estrutura do MEC, sendo-lhe 

indicado o papel de colaborador na realização dos trabalhos do Ministério. Percebe-se 

também que, ao contrário do Confundef, o CNE foi concebido explicitamente atrelado a 

uma infra-estrutura que lhe desse sustentação relativa a transporte, diárias e até jetons 

aos seus componentes. E a Lei previa as competências do órgão colegiado: 



 

 

178

Art. 7º O Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras 
de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições 
normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado 
da Educação e do Desporto, de forma a assegurar a participação da 
sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. 

§1º Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras atribuições 
que lhe forem conferidas por lei, compete: 

a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano 
Nacional de Educação; 

b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível ou 
modalidade de ensino; 

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no diagnóstico 
dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os 
sistemas de ensino, especialmente no que diz respeito à integração 
dos seus diferentes níveis e modalidades; 

d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa 
de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro de Estado 
da Educação e do Desporto; 

e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do 
Distrito Federal; 

f) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da 
legislação educacional, no que diz respeito à integração entre os 
diferentes níveis e modalidades de ensino; 

g) elaborar o seu regimento interno, a ser aprovado pelo Ministro de 
Estado da Educação e do Desporto. 

§2º O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á ordinariamente a 
cada dois meses e suas Câmaras, mensalmente e, extraordinariamente, 
sempre que convocado pelo Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto. 

§3º O Conselho Nacional de Educação será presidido por um de seus 
membros, eleito por seus pares para mandato de dois anos, vedada a 
reeleição imediata. 

§4º O Ministro de Estado da Educação e do Desporto presidirá as 
sessões a que comparecer (grifos do autor). 

Percebe-se que este Conselho foi concebido como sendo composto por dois 

agrupamentos de trabalho distintos, cada qual ligado a uma parcela das etapas 

educacionais, prevendo a existência da Câmara de Educação Básica e a da Câmara de 

Educação Superior. Suas atribuições são delimitadas às atividades normativas, 

deliberativas e de assessoramento, porém, diferentemente do citado no artigo anterior, 

esta redação indica o apoio aos trabalhos do “Ministro” e não mais do “Ministério”, 

duplicidade reincidente nas alíneas do parágrafo primeiro. Para fins deste trabalho, 

sublinha-se o trecho do texto que afirma ser o CNE uma forma de “assegurar a 

participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional”, entendendo-se, 
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assim, como uma proposta de estruturação de um colegiado inserido nos debates acerca 

da gestão democrática. Ressalta-se, ainda, que não consta de modo inequívoco, 

nenhuma referência às atribuições do Conselho quanto ao financiamento da educação. 

De modo idêntico ao ocorrido com o Confundef, o Ministro também possui a 

prerrogativa de presidir as sessões do colegiado às quais comparecer. No entanto, duas 

diferenças substanciais separam os dois Conselhos, segundo o trecho aqui citado: o 

CNE, através de suas Câmaras, se reúne com periodicidade mensal, e a cada dois meses 

como corpo uno, sendo presidido por membro eleito entre os conselheiros. 

Para a discussão acerca do FUNDEF, interessa compreender melhor a 

organização da Câmara de Educação Básica (CEB), sua composição, bem como as 

regras referentes aos mandatos dos conselheiros: 

Art. 8º A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação 
Superior serão constituídas, cada uma, por doze conselheiros, sendo 
membros natos, na Câmara de Educação Básica, o Secretário de 
Educação Fundamental e na Câmara de Educação Superior, o 
Secretário de Educação Superior, ambos do Ministério da Educação e 
do Desporto e nomeados pelo Presidente da República. 

§1º A escolha e nomeação dos conselheiros será feita pelo Presidente 
da República, sendo que, pelo menos a metade, obrigatoriamente, 
dentre os indicados em listas elaboradas especialmente para cada 
Câmara, mediante consulta a entidades da sociedade civil, 
relacionadas à áreas de atuação dos respectivos colegiados. 

§2º Para a Câmara de Educação Básica a consulta envolverá, 
necessariamente, indicações formuladas por entidades nacionais, 
públicas e particulares, que congreguem os docentes, dirigentes de 
instituições de ensino e os Secretários de Educação dos Municípios, 
dos Estados e do Distrito Federal. /.../ 

§4º A indicação, a ser feita por entidades e segmentos da sociedade 
civil, deverá incidir sobre brasileiros de reputação ilibada, que 
tenham prestado serviços relevantes à educação, à ciência e à cultura. 

§5º Na escolha dos nomes que comporão as Câmaras, o Presidente da 
República levará em conta a necessidade de estarem representadas 
todas as regiões do país e as diversas modalidades de ensino, de 
acordo com a especificidade de cada colegiado. 

§6º Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma 
recondução para período imediatamente subseqüente, havendo 
renovação de metade das Câmaras a cada dois anos, sendo que, 
quando da constituição do Conselho, metade de seus membros serão 
nomeados com mandato de dois anos. 

§7º Cada Câmara será presidida por um conselheiro escolhido por 
seus pares, vedada a escolha do membro nato, para mandato de um 
ano, permitida uma única reeleição imediata.” (grifos do autor) 
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Doze pessoas compõem a CEB, sendo estas escolhidas pelo Presidente da 

República, o qual “consulta” entidades da sociedade civil, procurando “brasileiros de 

reputação ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à ciência e à 

cultura”, para exercerem mandatos de quatro anos. Este processo de escolha é 

regulamentado por Decretos presidenciais, explicitam as formas de participação das 

entidades e os mecanismos que permitem ao Presidente fazer suas opções: 

Art. 1º A escolha e a nomeação dos membros da Câmara de Educação 
Básica e da Câmara de Educação Superior, que compõem o Conselho 
Nacional de Educação, obedecerão ao disposto neste Decreto. 

Art. 2º A escolha de pelo menos a metade dos conselheiros que 
integrarão cada uma das Câmaras será feita mediante consulta a 
entidades da sociedade civil, coordenada pelo Ministério da Educação. 

§1º As entidades consultadas elaborarão lista tríplice a ser 
encaminhada ao Ministério da Educação, juntamente com o 
curriculum vitae dos indicados. 

§2º As entidades relacionadas às áreas de atuação das duas Câmaras 
poderão apresentar lista tríplice para cada uma delas. 

§3º As indicações deverão incidir sobre brasileiros de reputação 
ilibada, que tenham prestado serviços relevantes à educação, à ciência 
e à cultura, podendo recair em nomes que não sejam de associados ou 
de titulares de instituições associadas às entidades consultadas. 

Art. 3º O Ministério da Educação preparará lista única para cada 
uma das Câmaras, submetendo-as ao Presidente da República, que 
escolherá e nomeará os conselheiros, levando em conta não só os 
requisitos mencionados no §3º do art. 2º deste Decreto, mas também a 
necessidade de estarem representadas todas as regiões do País e as 
diversas modalidades de ensino. 

Art. 4º O Ministério da Educação divulgará a relação das entidades 
que serão consultadas para cada uma das Câmaras, bem como o prazo 
para o processo de elaboração das listas a que se refere este Decreto 
(grifos do autor - Decreto nº 3.295, de 15 de dezembro de 1999). 

Este processo demonstra a relativa tutela do Poder Executivo sobre o colegiado, 

o que parece ser contraditório com a determinação legal proibindo, de forma expressa, 

que os membros natos, indicados entre os membros do Governo, possam exercer as 

funções de presidência nas Câmaras do CNE, medida esta que indicaria a possibilidade 

de certa independência do órgão. 

Analisando as funções do colegiado, nota-se que cada uma das Câmaras possui 

atribuições singulares, interessando compreender o âmbito dos trabalhos da CEB: 

Art. 9º As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e 
autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo, quando for o 
caso, recurso ao Conselho Pleno. 
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§1º São atribuições da Câmara de Educação Básica: 

a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino 
fundamental, da educação especial e do ensino médio e tecnológico e 
oferecer sugestões para sua solução; 

b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de 
avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionadas na alínea 
anterior; 

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério 
da Educação e do Desporto; 

d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação e 
acompanhar sua execução, no âmbito de sua atuação; 

e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em 
todos os assuntos relativos à educação básica; 

f) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do 
Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos Planos de 
Educação; 

g) analisar as questões relativas à aplicação da legislação referente à 
educação básica; 

 

 Percebe-se que a área de intervenção da CEB é bastante ampla e que se, por um 

lado, não é citado explicitamente a prerrogativa de sua intervenção sobre o 

financiamento da educação ou sobre o FUNDEF, também compreende-se que não há 

impedimentos para tal. 

 

As ações do CNE 

Constatada a possibilidade da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação atuar acerca de assuntos relativos ao financiamento educacional 

e, mais especialmente, ao FUNDEF, procedeu-se a uma análise, no site do CNE66, dos 

processos discutidos pelo colegiado, buscando localizar os debates que abordavam 

questões relativas ao FUNDEF ou que guardavam relações com esta política. Foram 

encontrados 13 Pareceres com estas características, no período entre janeiro de 1997 e 

março de 2007, sendo 5 deles reexame de matéria já discutida, conformando um total de 

8 diferentes questões tratadas, o que é sintetizado na tabela abaixo: 

 

 

 

                                                 
66 http://portal.mec.gov.br/cne/ 
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Quandro 15 - Pareceres da Câmara de Educação Básica do CNE tangentes ao FUNDEF 

Parecer  Interessado Assunto 

02/199767 Ministério da Educação e do 
Desporto 

Diretrizes para a Carreira e Remuneração do 
Magistério Público 

10/199768 Ministério da Educação e do 
Desporto 

Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de 
Remuneração do Magistério dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios (Reexame do Parecer 
02/97, citado acima) 

20/199869 

 

Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais – INEP 

Consulta relativa ao Ensino Fundamental de 9 anos 

27/200070 Prefeitura Municipal de Fátima do 
Sul (MS) 

Consulta quanto à forma de remuneração do 
Secretário de Educação do Município 

03/200171 

 

Prefeitura Municipal de Fátima do 
Sul (MS) 

Retificação do Parecer CNE CEB no 27/2000, citado 
acima 

04/200172 

 

Conselho Municipal de Educação de 
São Paulo 

Consulta sobre o entendimento e o alcance das 
expressões “Órgão responsável pela Educação e 
Órgãos responsáveis pelos Sistemas de Ensino” 

29/200273 

 

Secretaria Municipal de Educação de 
Nova Bandeirantes (MT) 

Consulta tendo em vista o artigo 90 da LDB 

32/200474 

 

Prefeitura Municipal de Nova 
Bandeirantes / Secretaria Municipal 
de Educação (MT) 

Reanálise do Parecer CNE/CEB no 29/2002, que 
responde consulta sobre a aplicação de recursos 
vinculados à educação 

03/200575 

 

Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo - 
APEOESP 

Incidência de subvinculação de 60%, como mínimo, 
para remuneração dos profissionais do magistério, 
sobre a parcela de recursos correspondente ao saldo 
positivo líquido da conta FUNDEF apurado em 
balanço, transferido do exercício encerrado para o 
exercício seguinte 

17/200576 Associação Brasileira de Educação a Consulta sobre financiamento da Educação a 

                                                 
67 Aprovado em 26 de fevereiro de 1997, teve como relator o conselheiro João Antônio Cabral 
de Monlevade, tendo sido devolvido pelo Ministro da Educação e do Desporto para reexame.  
68 Aprovado em 03 de setembro de 1997, teve como relatores os conselheiros Ulysses de 
Oliveira Panisset e Iara Silvia Lucas Wortmann, tendo sido homologado pelo Ministro da 
Educação e do Desporto em 25 de setembro de 1997. 
69 Aprovado em 02 de dezembro de 1998, teve como relator o conselheiro João Antônio Cabral 
de Monlevade, não tendo sido homologado pelo Ministro da Educação até março de 2007. 
70 Aprovado em 12 de setembro de 2000, teve como relator o conselheiro Antenor Manoel 
Naspolini , tendo sido devolvido pelo Ministro da Educação e do Desporto para reexame. 
71 Aprovado em 30 de janeiro de 2001, teve como relator o conselheiro Antenor Manoel 
Naspolini, tendo sido homologado pelo Ministro da Educação em 22 de fevereiro de 2001. 
72 Aprovado em 30 de janeiro de 2001, teve como relator o conselheiro Carlos Roberto Jamil 
Cury, tendo sido homologado pelo Ministro da Educação em 22 de fevereiro de 2001. 
73 Aprovado em 03 de julho de 2002, teve como relator o conselheiro Kuno Paulo Rhoden, não 
tendo sido homologado pelo Ministro da Educação até março de 2007. 
74 Aprovado em 06 de outubro de 2004, teve como relator o conselheiro Neroaldo Pontes de 
Azevedo, tendo sido devolvido pelo Ministro da Educação para reexame. 
75 Aprovado em 16 de março de 2005, teve como relator o conselheiro Cesar Callegari, não 
tendo sido homologado pelo Ministro da Educação até março de 2007. 
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Distância – ABED Distância, no ensino público, com recursos 

vinculados a que se refere o Artigo 212 da 
Constituição Federal 

04/200677 Associação Brasileira de Educação a 
Distância – ABED 

Reexame do Parecer no 17 /2005 (citado acima) 

36/200678 

 

Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo - 
APEOESP 

Reexame do Parecer CNE / CEB no 3/2005 (citado 
acima) 

01/200779 Vereadora Pollyana Fátima Gama 
Winther de Araújo – Câmara 
Municipal de Taubaté (SP) 

Consulta acerca das limitações impostas pela Lei 
Complementar no 101 / 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) no tocante a despesas com 
pessoal com reflexos na remuneração dos 
profissionais do magistério 

Fonte: Pareceres da CEB / CNE – organização do autor 

 

O primeiro Parecer da Câmara de Educação Básica do CNE acerca de assuntos 

atinentes ao FUNDEF foi o de número 02/1997, quando o Ministério da Educação e do 

Desporto solicitou a análise do colegiado sobre um projeto de “Diretrizes para a 

Carreira e Remuneração do Magistério Público”, tendo o Conselho se pronunciado de 

modo unânime sobre o texto do relator. O relatório deixou explícita a relação do tema 

com o texto da legislação do FUNDEF, que previa a elaboração dos referidos Planos 

pelos sistemas e redes de ensino. Este Parecer foi enviado, como de praxe, ao Ministro, 

que o devolveu para que fosse reanálisado. A reanálise originou o Parecer 10/97, 

aprovado com 7 votos favoráveis e 3 contrários, estando entre estes últimos o do relator 

do Parecer 02/97. Não obstante as divergências expostas, o Parecer foi homologado e 

seu conteúdo sustentou a elaboração da Resolução nº 03/97, aprovada em 03 de 

setembro de 1997 e homologada pelo Ministro em 25 de setembro do mesmo ano. Ou 

seja, o FUNDEF nem vigorava em todo o território nacional e o CNE já havia atuado de 

modo a delimitar a intervenção dos entes federados sobre a referida política. 

A segunda manifestação do colegiado, com impactos sobre o FUNDEF, deu-se 

em 1998, quando o INEP consultou o CNE acerca da iniciativa da Prefeitura de Porto 

Velho / RO, por esta ter ampliado o ensino fundamental para 9 anos de duração, 

                                                                                                                                               
76 Aprovado em 03 de agosto de 2005, teve como relator o conselheiro Cesar Callegari, tendo 
sido devolvido pelo Ministro da Educação para reexame. 
77 Aprovado em 15 de março de 2006, teve como relator o conselheiro Cesar Callegari, não 
tendo sido homologado pelo Ministro da Educação até março de 2007. 
78 Aprovado em 06 de abril de 2006, teve como relator o conselheiro Cesar Callegari, não tendo 
sido homologado pelo Ministro da Educação até março de 2007. 
79 Aprovado em 31 de janeiro de 2007, teve como relator o conselheiro Cesar Callegari, não 
tendo sido homologado pelo Ministro da Educação até março de 2007. 
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incluindo as crianças com 6 anos de idade para fins do cômputo do Censo Escolar em 

1998. O Instituto alegou, entre outras questões, a preocupação acerca da possível 

generalização deste tipo de mudança e suas conseqüentes repercussões na distribuição 

dos recursos do FUNDEF. O Parecer CEB / CNE nº 20/98, aprovado em 02/12/1998, 

foi favorável à iniciativa da Prefeitura, aproveitando a oportunidade para manifestar-se 

também sobre outros aspectos do Censo Escolar e do FUNDEF além dos demandados 

pelo INEP, propondo: 

3. Que a partir de 1999 os atuais alunos e possíveis candidatos às 
chamadas “classes de alfabetização” sejam inseridos obrigatoriamente 
no ensino fundamental, no caso das crianças de sete anos e mais, e na 
Educação Infantil ou Ensino Fundamental na hipótese de terem 
completado seis anos até o início do ano letivo. Consequentemente, o 
Censo Escolar de 1999 não deverá recensear matrículas sob a 
denominação de “Classes de Alfabetização”. 

4. Que os alunos recenseados como da “Educação Especial” sejam 
computados, no caso de completarem sete anos no ano letivo, como 
matrículas do ensino fundamental, inclusive para efeito de percepção 
pela respectiva rede dos recursos do FUNDEF. 

5. Que se efetive, conforme prevista, avaliação dos efeitos do 
FUNDEF e se introduzam na legislação mudanças que acelerem a 
cobertura e a qualidade da educação básica, inclusive para os alunos 
que não completaram sua escolaridade obrigatória na idade própria. 

6. Que, em obediência ao parágrafo 4º do art. 60 do ADCT, a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustem 
progressivamente suas contribuições ao FUNDEF, de forma a garantir 
um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade 
de ensino, definido nacionalmente pelo Plano Nacional de Educação. 

 No ano de 2001, dois Pareceres discutiram o FUNDEF. O primeiro teve como 

parte interessada a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul / MS, cujo assunto já havia 

sido debatido pelo CNE, o qual emitiu o Parecer nº 27/2000, sendo este devolvido pelo 

Ministro da Educação para reanálise. A Administração Municipal questionava a 

propriedade de continuar pagando a remuneração do Secretário de Educação e do 

Inspetor do Ensino com recursos dos 60% do FUNDEF destinados à remuneração do 

magistério, manifestando-se o CNE de forma diversa para cada um dos casos:  

É inegável ser o Secretário profissional de relevante importância na 
rede municipal de ensino, mas seu campo de atuação é mais amplo e 
tem um caráter político-administrativo, mesmo sendo professor, 
encontra-se em desvio de função. A remuneração do Secretário 
Municipal de Educação, bem como dos demais servidores que 
trabalham na área da educação, tendo suas ações relações imediatas 
com o Ensino Fundamental enquadra-se como despesa relacionada 
com a manutenção e desenvolvimento do ensino (art.70 da LDB) e 
como tal poderá ser paga com outros recursos destinados à educação, 
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excluindo-se os 60% destinados a remuneração dos profissionais do 
magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino 
fundamental público (art. 7º da Lei nº 9.424/96). /.../ 

Poderá o mesmo (Inspetor Escolar) ser remunerado com recursos dos 
60% do FUNDEF destinados aos profissionais do magistério em 
efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público 
(Parecer nº 03/2001, de 30/01/2001). 

O outro Parecer, datado de 2001, partiu de uma consulta advinda do Conselho 

Municipal de Educação (CME) de São Paulo. Este, entre outras questões, teria sugerido 

a criação de um fundo educacional municipal nos moldes do FUNDEF e discutia 

também a divisão de atribuições entre a Secretaria de Educação e o CME, buscando 

compreender as diferenças entre “órgãos responsáveis pela educação” e “órgãos 

responsáveis pelos sistemas de ensino”. A Câmara de Educação Básica do CNE emitiu 

seu parecer citando a Lei do FUNDEF como um dos argumentos para respaldar a 

existência dos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação: 

Referindo-se aos Conselhos do Controle Fiscal do Fundo de 
Valorização do Magistério e Manutenção do Ensino Fundamental, 
como órgãos fiscalizadores, a lei n. 9.424/96 acolherá a existência de 
órgãos normativos dos sistemas estaduais sob o nome de Conselhos 
Estaduais de Educação (art. 4º, II, c). O mesmo se dirá dos Conselhos 
Municipais no § 3º do art.4º (Parecer CEB/CNE nº 04/2001, de 
30/01/2001 – grifos do autor). 

Assim, o Conselho Nacional de Educação cita os colegiados responsáveis pelo 

FUNDEF alterando tanto suas denominações quanto suas funções expressas pela Lei, 

interpretando serem estes “Conselhos do Controle Fiscal do Fundo...”, tomados como 

“órgãos fiscalizadores”. Chama-se a atenção para o fato de o Parecer nº 04/2001 

debruçar-se justamente sobre o esclarecimento, tanto de nomenclaturas, quanto de 

atribuições de estruturas da gestão educacional brasileira, o que poderia indicar que o 

CNE, de fato, concebia os Conselhos do FUNDEF de modo diverso do que foi 

apresentado neste trabalho até o momento: 

Dentro da ótica de respeito à autonomia dos entes federativos, 
assumida nesta manifestação, inclusive no modo de nominar seus 
órgãos normativos e executivos, a atual denominação, prevalente nos 
Estados, Municípios e Distrito Federal, respectivamente, de 
Conselhos de Educação e de Secretarias de Educação, não resta 
dúvida que a lei de diretrizes e bases da educação nacional bem como 
a lei do fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino 
fundamental e de valorização do magistério os tomam, devidamente a 
cada um, como órgãos normativos responsáveis pela educação 
escolar e como órgãos executivos responsáveis pela educação 
escolar (grifos originais). 
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  Em 2002, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Bandeirante / MT 

questiona o CNE, entre outras questões, sobre a possibilidade de alunos que 

freqüentassem escolas de tempo integral serem contabilizados em dobro junto ao Censo 

Escolar do MEC, com vistas a receberem o correspondente acréscimo de recursos do 

FUNDEF, manifestando-se da seguinte forma: 

Consultou se é permitido aplicar em dobro os valores do FUNDEF aos 
alunos que freqüentam a escola em turno integral ou dois turnos. A 
aplicação do FUNDEF não é feita em relação ao tempo em que o 
aluno permanece no estabelecimento de ensino, mas em relação à 
pessoa do aluno, usado como fórmula o tanto por aluno (Parecer 
CNE/CEB nº 29/2002, de 03/07/2002). 

Assim, conclui que a “aplicação, em dobro, para alunos que freqüentam dois 

turnos, na mesma escola, não é permitida”, interpretação esta com desdobramentos 

práticos bastante claros quanto à execução do FUNDEF. Este Parecer foi rediscutido e 

reafirmado em 2004, após questionamentos enviados pelo Ministério da Educação 

(Parecer CEB nº 32/2004, de 06/10/2004).  

Em março de 2005, o CNE aprova o Parecer nº 03 respondendo a uma questão 

enviada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – 

APEOESP, referente à: 

incidência de subvinculação de 60%, como mínimo, para remuneração 
dos profissionais do magistério, sobre a parcela de recursos 
correspondente ao saldo positivo líquido da conta FUNDEF apurado 
em balanço, transferido do exercício encerrado para o exercício 
seguinte. 

Devido aos questionamentos enviados pela Consultoria Jurídica do Ministério da 

Educação o mesmo foi reexaminado pela Câmara de Educação Básica do CNE, o que 

originou o Parecer nº 36/2006, ratificando as posições expressas anteriormente nos 

seguintes termos: 

A nosso ver, data vênia, a existência de saldo positivo nas condições 
semelhantes a acima ilustrada, excetuando-se, obviamente, os casos de 
omissão, não destoa do espírito da norma constitucional inserta no art. 
212, desde que não ocorra desvinculação ou aplicação em finalidade 
diversa, ou seja, que o saldo positivo seja aplicado integralmente nas 
finalidades do FUNDEF [...]  

Assim, em síntese, o nosso entendimento é de que não deve haver 
saldo positivo, se houver, como acima consignamos ser possível, resta 
caracterizada a situação excepcional que deve ser enfrentada 
diretamente pelos estados e municípios.  

Em agosto de 2005, atendendo a consulta realizada pela Associação Brasileira de 

Educação a Distância – ABED, o CNE manifestou-se sobre o “financiamento da 
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Educação a Distância, no ensino público, com recursos vinculados a que se refere o 

Artigo 212 da Constituição Federal” da seguinte forma: 

A salientar, referindo-se ao FUNDEF, que embora a Educação de 
Jovens e Adultos (ou supletivo, como essa modalidade de ensino 
também é referida na LDB) tenha sido excluída desse Fundo, para 
efeito da repartição de recursos, nem nas disposições daquele Artigo 
60, do ADCT, e nem nas disposições da Lei nº 9.424, de 1996, que 
regulamenta o funcionamento do FUNDEF, foi estabelecido 
impedimento, no sentido dessa destinação, em relação aos recursos 
recebidos como resultado da repartição que o FUNDEF processa. 
Portanto, como os recursos repartidos pelo FUNDEF destinam-se à 
manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental, por parte de 
quem os recebe, nessa destinação de recursos para esse Ensino 
Fundamental estão incluídas as modalidades que lhe são próprias” 
(Parecer nº 17/2005) 

No entanto, a Consultoria Jurídica do MEC apresentou argumentos contrários a 

este entendimento, citando a mesma legislação do referido Fundo para chegar a 

conclusões opostas às expressas pelo CNE, o que foi relatado no Parecer nº 04/2006: 

(...) podemos destacar que os recursos do FUNDEF somente poderão 
ser aplicados ao ensino fundamental presencial. Inclusive vale 
assinalar que o inciso II do § 1º do art. 2º que foi vetado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, previa que o 
FUNDEF poderia ser aplicado às matrículas do ensino fundamental 
nos cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA, na função de 
suplência. Assim, afasta que tais recursos do FUNDEF possam ser 
aplicados na EJA. 

Outrossim, é oportuno consignarmos que procurando no sítio do MEC 
encontramos a seguinte recomendação, a qual entendemos não se 
encontrar conforme a ordem jurídica, que merece ser revista para 
evitar confrontos: 

Educação de Jovens e Adultos pode ser beneficiada com os recursos 
do Fundo?  

Sim. As despesas em remuneração dos docentes atuando na educação 
de jovens e adultos, assim como outras despesas, incluídas na 
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público, 
podem ser realizadas com recursos do FUNDEF  

Nesta oportunidade, o colegiado, uma vez mais, sustenta seu posicionamento 

inicial e não recua diante dos argumentos do Ministério da Educação, apontando a 

improcedência dos mesmos e ratificando a manifestação precedente: 

O Conselho Nacional de Educação, pelo Parecer CNE/CEB nº 
17/2005, fundamenta o seu entendimento de que a EJA, como 
modalidade do Ensino Fundamental, presencial ou a distância, é 
Ensino Fundamental para todos os fins e efeitos de direito, em 
particular no tocante à aplicação de recursos provenientes da receita 
de impostos da vinculação constitucional, extra FUNDEF e intra 
FUNDEF (...) 
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Com fundamento nas razões expostas no Relatório, voto a favor do 
reconhecimento de que são de manutenção e desenvolvimento do 
ensino, para efeito da aplicação de recursos da vinculação da receita 
de impostos, conforme o Artigo 212 da Constituição Federal, as 
despesas realizadas pelos sistemas de ensino público federal, estaduais 
e municipais, referindo-se à Educação Básica, com: 

- cursos de Educação a Distância para jovens e adultos (EAD/EJA) 
como modalidade de ensino, nas etapas do Ensino Fundamental e 
Médio [...] 

E, neste caso, devido à tramitação congressual de uma proposta de substituição 

do FUNDEF por outra política, o CNE não se furtou a indicar questões atinentes à 

utilização das verbas da educação a serem equacionadas no futuro: 

Nesta oportunidade, enfatizamos a necessidade de se estabelecer, com 
toda clareza, diretrizes consistentes sobre aspectos ainda controversos 
do financiamento do ensino público com recursos vinculados a partir 
de disposições constitucionais. Mesmo considerando que em relação 
ao FUNDEF, já ao final do seu tempo, tal contribuição se afigure de 
menor expressão, importam aspectos e dimensões outras que também 
venham a alcançar o FUNDEB, cujo tempo ainda nem começou. 
Referimo-nos, em particular, à Educação a Distância na Educação 
Básica e, nessa, a EJA no Ensino Fundamental e Médio, diante da 
realidade de hoje e pensando nas metas a serem atingidas, para 
entender ao estabelecido no Plano Nacional de Educação. 

A última manifestação do CNE que citou e incidiu sobre o FUNDEF, localizada 

durante a pesquisa empreendida, ocorreu quando esta política não mais vigorava, em 

janeiro de 2007, ao responder à consulta da Vereadora Pollyana Fátima Gama Winther 

de Araújo, da Câmara Municipal de Taubaté (SP), acerca das “limitações impostas pela 

Lei Complementar nº 101 / 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) no tocante a despesas 

com pessoal com reflexos na remuneração dos profissionais do magistério”. O Conselho 

propõe a realização do levantamento de informações sobre aspectos do FUNDEF, 

chamando para si tal responsabilidade e indicando o “apoio” de outras estruturas, entre 

as quais não foram mencionados os conselhos do FUNDEF: 

Nesse sentido, e como indicação a ser formalizada, julgo necessário 
que a Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de 
Educação, assuma a incumbência da realização de pesquisa, com 
apoio dos Tribunais de Contas Estaduais e, quando existentes, dos 
Tribunais de Contas Municipais, no sentido de dimensionar o vulto 
dos recursos do FUNDEF que, nos últimos cinco anos da vigência 
desse Fundo, a título de saldo positivo líquido (deduzidos restos a 
pagar), passaram do exercício em que a arrecadação dos impostos 
vinculados ocorreu, para o exercício seguinte (Parecer CNE / CEB nº 
01/2007). 

Este Parecer debate questões cujo escopo de referência exacerba os limites das 

políticas educacionais e adentra na seara da gestão e das finanças públicas brasileiras 
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em sua totalidade, e, reincidentemente, o colegiado formula interpretações da legislação 

cuja abrangência atinge o Fundo da Educação Básica, em implantação no país: 

Com base nas disposições da Lei Complementar nº 101/2000, 
comumente referida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e 
conforme exposto no Mérito, voto pela manifestação no sentido de 
que, em cumprimento do que dispõe essa Lei, não é possível nenhum 
ente da Federação, quer seja ele Estado, Município ou Distrito 
Federal, do somatório do seu gasto total com pessoal, excluir o valor 
correspondente às despesas com pessoal pagas com recursos do 
FUNDEF e, agora, com recursos do FUNDEB. E assim deve ser, 
mesmo diante da elevada motivação de melhorar a remuneração dos 
professores (do Ensino Fundamental, com o FUNDEF, da Educação 
Básica, com o FUNDEB) como condição necessária para a melhoria 
da qualidade do ensino público: não é possível comprometer o limite 
máximo de 54% da receita corrente líquida, conforme a conceitua a 
mesma LRF. Para que tal pudesse ser feito, só alterando as 
disposições da LRF que o impedem, por meio de outra lei 
complementar. Em não sendo alteradas tais disposições impeditivas da 
LRF, se os gastos com pessoal no ensino público levarem, no período 
de apuração, a gasto total com pessoal (somatório do artigo 18 da 
LRF) acima do limite estabelecido nessa mesma LRF (artigo 19 e 20), 
ao ente da Federação que nessa transgressão incorrer impõe-se reduzir 
seus gastos com pessoal, mas nunca os gastos com pessoal da 
educação se essa redução levar ao descumprimento da destinação 
mínima obrigatória para a manutenção e desenvolvimento do ensino 
público (art. 212, CF), respeitada a subvinculação mínima obrigatória 
destinada à valorização do magistério (inciso XII, art. 60 da ADCT).    

 

Considerações sobre o CNE 

Do exposto sobre o Conselho Nacional de Educação, pode-se afirmar que sua 

criação, composição e funcionamento caracterizaram-se (e caracterizam-se) por 

procedimentos e pressupostos que impõem restrições às suas intervenções, tanto do 

ponto de vista de sua livre atuação, quanto no tocante à sua legitimidade como 

instrumento de representação da sociedade, dada a tutela instaurada entre este colegiado 

e os governos, conforme já foi apontado por Romualdo Portela de Oliveira: “O caso 

mais evidente de limitação de atribuições é o do próprio Conselho Nacional de 

Educação, que é órgão consultivo do Ministério da Educação (Lei nº 9.131/95). A 

dependência ao Poder Executivo é a regra” (OLIVEIRA, 1999, p.228). 

A prerrogativa presidencial de escolher os conselheiros, através de um processo 

de consulta com traços rituais que ensaiam uma ação democrática sem, no entanto, 

consumar a real cessão do poder de decisão às entidades da sociedade civil, subtrai do 

colegiado a sua autonomia e macula a livre expressão das forças presentes no campo 



 

 

190

educacional, forjando uma aura técnica e asséptica para um órgão com marcadas 

características de ação política.  

Um claro exemplo desta natureza política do CNE foi expresso pelas 

divergências havidas entre o colegiado e o MEC, consubstanciadas pelas manifestações 

da Consultoria Jurídica do Poder Executivo contrárias a alguns dos Pareceres aqui 

expostos, o que também é enfatizado pelo enfrentamento realizado pelo Conselho 

quando dos reexames e conseqüentes confirmações das decisões tomadas anteriormente. 

E o jogo de forças também pode ser constatado pelo fato de apenas dois dos dez 

Pareceres analisados terem sido homologados, o que implica dizer que os referidos 

documentos sem homologação não possuem status de regra oficial, até que o Ministro 

da Educação autorize a sua publicação como tal. Em outras palavras, o Poder Executivo 

tem o poder de tornar sem efeito todas as proposições do Conselho com as quais 

discordar, não tendo o colegiado outra alternativa que não seja capitular às 

interpretações oficiais ou ver suas produções tornarem-se inócuas. 

Restou demonstrado também que o Conselho Nacional de Educação discutiu, 

propôs e decidiu sobre aspectos inequivocamente referentes ao financiamento da 

educação brasileira e, em especial, quanto à regulamentação de pontos atinentes ao 

FUNDEF. Desde questões esclarecedoras das formas de utilização dos recursos do 

Fundo até os modos de contabilização de alunos pelo Censo Escolar para fins de 

distribuição das verbas, o que levou, inclusive, a decisões que colocam em xeque vetos 

presidenciais, como os apostos à Lei nº 9424/96 referentes à Educação de Jovens e 

Adultos. No entanto, em nenhum dos documentos do Conselho Nacional de Educação 

examinados o Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, foi sequer mencionado, 

mesmo quando o CNE se propõe a realizar estudos acerca do Fundo. 

Assim, pode-se afirmar também que, apesar das limitações citadas 

anteriormente, o CNE não se apresentou como um órgão cordato e passivo aos 

desígnios do Poder Executivo, expressando, em algumas ocasiões, de modo altivo as 

suas opiniões. Assim, se é possível questionar o poder do CNE de exercer controle 

social sobre o Executivo, também se pode dizer que este não controla por completo as 

ações do colegiado. Por fim, apesar de compartilharem alguns conselheiros, os 

documentos lidos não indicam ter havido interlocução, ou qualquer espécie de trabalho 

conjunto, entre o CNE e o Confundef quando dos debates no primeiro sobre a política 

cuja atribuição legal de acompanhar e controlar recai sobre o segundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“Como os senhores, eu sou pela Comuna em princípio, e contra a Comuna na aplicação” 
Victor Hugo  

(1871, sobre a Comuna de Paris) 
 

Algumas constatações 

Esta pesquisa buscou contribuir para com os conhecimentos relativos ao 

financiamento e à gestão democrática da educação, demarcando sua originalidade ao 

enfocar o Conselho do FUNDEF, no âmbito da União. As demais investigações levadas 

a efeito até a presente data haviam privilegiado a análise das ações institucionais de 

Estados e Municípios, até porque são estes os principais gestores das redes de escolas de 

ensino fundamental no país. A esfera federal foi alvo de abordagens do ponto de vista 

legislativo e da execução contábil do orçamento educacional, mas não sobre sua 

organização e funcionamento institucional na implementação do FUNDEF, o qual foi 

concebido e aplicado, em todo o Brasil, a partir de proposta do Poder Executivo 

Federal. Ou seja, a estratégia de descentralização administrativa levada a cabo, através 

da indução da municipalização do ensino parece ter tido como conseqüência paralela o 

deslocamento das atenções da esfera nacional, inclusive nas análises acadêmicas. Neste 

trabalho, empreendeu-se um esforço de redirecionamento do olhar, de modo a buscar a 

compreensão das atividades relativas ao financiamento e à gestão democrática da 

educação que suplantasse os âmbitos locais ou regionais. 

Dos dados obtidos, entende-se que, desde sua gênese, o Conselho do FUNDEF, 

no âmbito da União (Confundef), parece ter seguido um caminho coerente. Sua 

existência não constou da proposta inicial enviada pelo Poder Executivo ao Congresso 

Nacional, demonstrando, da parte dos governantes, ou a sua desnecessária criação ou a 

decisão de que o mesmo não deveria ser constituído. Assim, a sua instituição pelas mãos 

dos parlamentares, quando da atribulada e rápida tramitação, consumada com a 

aprovação da Lei nº 9424/96, parece ter sido insuficiente para alicerçar as bases de 

atuação deste colegiado. Assim, não se pode estranhar que o Confundef tenha sido 

criado após o prazo máximo estipulado pela referida Lei, nem tampouco o fato de o 

mesmo ter sido empossado somente no quinto mês de vigência nacional do Fundo – e 

cerca de 11 meses após o Decreto de sua instituição. Consoante com estas 
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demonstrações de baixo esforço para com a instituição e funcionamento do colegiado 

está a sua composição, a qual foi alterada por Decreto em relação à redação da Lei nº 

9424/96 de modo a fazer com que a “contabilidade do controle social”  beneficiasse o 

Poder Executivo. Este ampliou sua representação numérica no órgão, desequilibrando o 

potencial de controle do Estado pela sociedade civil, além de ‘blindar’ os governantes, 

ao prever que a Presidência do colegiado fosse exercida por seus representantes. 

Suas funções não foram explicitadas de modo específico em nenhum documento 

legal, restando ao próprio colegiado, através de seu Regimento Interno, estipular a 

direção de sua intervenção. No entanto, o Regimento Interno, apesar de aprovado na 

primeira reunião, jamais foi plenamente colocado em prática, de início devido a fatores 

controversos, como a não homologação do mesmo pelo Ministro da Educação – que de 

fato não ocorreu em nenhum momento – mas também devido a um aparente 

“esquecimento”. As atas demonstram, e os relatos confirmam, que o texto aprovado em 

1998 foi tido, em termos concretos,  como sem validade, sendo desconsiderado. Tanto 

isto é verdade que o colegiado aprovou o Regimento Interno novamente, em dezembro 

de 2005, como se este não existisse anteriormente. O novo documento vigorou, de fato, 

apenas na última reunião do Confundef, ocorrida em março de 2007. Assim, a coerência 

da trajetória do Conselho se deu pela displicência em sua criação e em sua implantação, 

pelo enfraquecimento do mesmo quando de sua composição e pela confusão acerca de 

suas atribuições e funcionamento, constituindo um conjunto de fatos que geraram 

excelentes condições para que o colegiado não (!) exercesse corretamente o 

acompanhamento e o controle social do FUNDEF. 

No entanto, é fundamental apontar que o Congresso Nacional também contribuiu 

para a fragilização dos Conselhos do FUNDEF, ao alijar os colegiados da infra-estrutura 

prevista pela proposta originária do Poder Executivo. Do ponto de vista lógico, causa 

estranhamento o fato de os legisladores terem determinado a dependência financeira e 

estrutural dos Conselhos do FUNDEF justamente em relação aos governantes sobre os 

quais eles deveriam exercer controle. As atividades elementares dos colegiados, como o 

transporte, a alimentação e a hospedagem para a realização de reuniões, eventos e a 

organização de uma secretaria são pré-condições para a independência dos 

representantes dos diferentes segmentos. Nos dados colhidos no tocante ao Confundef, a 

falta de recursos teria sido um problema apenas para entidades representativas ainda em 

formação, como foi o caso da CONFENAPA, organização nacional dos pais de alunos. 
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Constatou-se, por outro lado, que a falta de autonomia financeira inviabilizou, por 

exemplo, a realização de encontros e a publicação de materiais previstos pelo colegiado. 

A precariedade de sua organização também se expressou na não formalização 

dos suplentes nos primeiros anos de trabalho, na inexistência de um cronograma de 

atividades, na ausência de planejamento para a discussão de temas, na falta de uma 

rotina para a execução dos trabalhos de acompanhamento e controle social e na não 

realização de avaliações periódicas de sua intervenção. 

O Conselho, sintomaticamente, realizou raríssimas votações, atuando 

primordialmente por “consenso”, sendo que as propostas dissonantes foram, via de 

regra, ignoradas no que se refere às deliberações do órgão. Ao que parece, o colegiado 

cumpriu bem a função originária de se constituir como um espaço para “ouvir e ser 

ouvido”, conforme indicado por Cury. A representante da CNTE, Marta Vanelli, em 

entrevista, caracterizou o Conselho do FUNDEF como sendo primordialmente 

informativo. Ela explicou que grande parte das reuniões era utilizada para que os 

membros do governo informassem ao Conselho o que fizeram ou o que planejavam 

fazer. Apesar disto poder ser entendido como um aspecto positivo, no sentido da 

democratização das informações, a sindicalista deixou claro que discordava desta 

característica, pois este fato subtrairia do Conselho o espaço para a discussão e a 

definição das políticas, tornando-o passivo frente às ações do Executivo. Da leitura das 

atas das reuniões do Conselho depreende-se que a representante da CNTE tem razões 

para reclamar. Os presidentes do Conselho fizeram a ampla maioria das intervenções, 

expuseram grande parte dos “informes”, propuseram encaminhamentos, solicitaram e, 

quase sempre, obtiveram o aval para suas ações. 

A concentração do poder de intervenção nas mãos dos representantes do 

Executivo, no entanto, não explica completamente as omissões do Confundef, pois os 

representantes de outros segmentos, apesar de expressarem suas divergências, não 

demonstraram desprendimento suficiente para romper com o tom apaziguador do órgão. 

Este não foi contundente em suas posições coletivas, permitindo a ocorrência de 

irregularidades e abdicando de expressar posturas que viessem a constranger o Governo 

a cumprir a Lei, por exemplo. 

A lista de intervenções que o Confundef poderia ou deveria ter feito é longa, 

ficando nítido que o vácuo não se deu quanto à falta de assuntos a tratar, como se 

conclui da leitura das atas.  Os atos do órgão fazem crer que, na verdade, não houve o 
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que Cury chamou de “apetite” político capaz de alavancar um tipo de ação mais 

incisiva. Deste modo, entre as omissões do Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, 

figuram o não pronunciamento a respeito dos vetos presidenciais à Lei nº 9424/96, a 

não deliberação de ações que levassem às vias legais e legítimas quando das práticas da 

União em desacordo com a legislação, como na definição dos valores mínimos anuais 

por aluno, com a conseqüente complementação aos Estados em valores financeiros 

inferiores ao devido, até o absurdo relativo ao atraso e, inclusive, à suspensão unilateral 

dos ajustes de contas. Em todos estes casos o Confundef poderia (ou deveria?!) ter 

denunciado os governantes ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público ou 

mesmo à Justiça, como fez em relação aos problemas de natureza semelhante detectados 

nos Estados e nos Municípios. O Conselho ateve-se à elaboração de documentos 

burocráticos internos ao Poder Executivo, requisitando o óbvio: o cumprimento da 

legislação. Este caráter restritivo também transparece no fato de que o colegiado 

manteve como interlocutor privilegiado para a obtenção de informações e para a 

realização de debates o Poder Executivo, quando, na qualidade de um órgão de controle 

social, ele poderia (senão, deveria) buscar fontes alternativas de informação e mobilizar 

outros segmentos não representados diretamente no Conselho, como especialistas de 

universidades, centros de pesquisa, movimentos sociais, órgãos de classe etc. que 

viessem a enriquecer a atuação do Confundef.   

Uma outra revelação importante desta pesquisa diz respeito às diferentes 

categorias de ação atinentes à gestão e ao financiamento da educação. Enquanto a maior 

parte da literatura da área educacional cita indistintamente, ou como sinônimos, os 

termos “acompanhamento”, “controle social” e “fiscalização”, o mesmo não se 

verificou na prática do Confundef. Este Conselho, à semelhança da postura adotada pelo 

Poder Executivo Federal, renegou a possibilidade de assumir ações fiscalizatórias, o 

que, em realidade, consubstanciou-se na não averiguação direta de quaisquer denúncias 

de irregularidades. Ficou subentendido que o acompanhamento e o controle social 

possuem natureza diversa e excludente quanto aos atos de fiscalização, os quais são 

reputados como de responsabilidade privativa dos Tribunais de Contas e do Ministério 

Público. Desta forma, o Confundef não acompanhou, nem mesmo discutiu, a utilização 

dos recursos do FUNDEF sequer nos Estados onde o Governo Federal realizou aporte 

de verbas via complementação. O Conselho também não acolheu nem encaminhou 

ações relativas às potenciais denúncias referentes a estes mesmos Estados.  
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A posição adotada de não fiscalizar delimitou as fronteiras de ação do 

Confundef, sendo digno de nota que, mesmo quando se discutiram questões referentes 

aos recursos financeiros, não foram, na maior parte das vezes, inseridos nas atas os 

dados numéricos e as cifras em questão. Ocorreram apenas citações genéricas, sem 

especificar ordens de grandeza, como se observou nos casos das complementações e dos 

ajustes de contas, por exemplo. Deste modo, o Conselho reproduziu a característica, 

historicamente constituída, dos órgãos de gestão educacional se apartarem dos debates e 

das definições referentes ao financiamento da educação, permitindo que o Ministério da 

Fazenda, com seus economistas e técnicos, monopolizasse as decisões acerca das verbas 

do FUNDEF. Considera-se como ápice deste aspecto o fato de o Confundef, ao 

contrário de seus congêneres estaduais e municipais, não analisar as contas do Governo 

em sua esfera de atuação, o que fez da União a única instância governamental isenta de 

submeter suas ações contábeis e financeiras ao acompanhamento e ao controle social de 

um Conselho. 

O colegiado também abdicou de opinar acerca de políticas decorrentes ou 

mesmo propostas pelo FUNDEF, não realizando avaliações periódicas e sistemáticas de 

sua implementação. Isto pode ser verificado no tocante ao acompanhamento do censo 

escolar, à decisão sobre a inclusão (ou não) dos trabalhadores inativos na conta do 

Fundo, à implementação (ou não) dos Planos de Carreira do Magistério. Constatou-se 

também que o colegiado não elaborou nenhuma proposta de revisão da legislação do 

FUNDEF e, apesar de se manter informado da tramitação do FUNDEB, também não 

oficializou nenhuma opinião a respeito. 

Por outro lado, o Confundef realizou um consistente e contínuo trabalho de 

reunir os conselheiros estaduais do FUNDEF em encontros nacionais e regionais, 

definindo pautas, datas e locais, encaminhando documentos e decisões para a sua 

consecução, estabelecendo espaços para a formação destes representantes e para a troca 

de experiências. Estas ações ocorreram desde o princípio das atividades deste colegiado, 

sendo que na primeira reunião o Ministro Paulo Renato Souza já alertava para a 

importância desta intervenção junto aos Conselhos subnacionais. Cabe ressaltar que não 

havia prescrição normativa que indicasse esta função, a qual só veio a ser oficializada 

em 2003. Ainda nesta mesma linha de atuação, o Confundef interveio junto aos 

congêneres estaduais para buscar apoio na detecção de informações referentes à 

arrecadação do ICMS e para cobrar problemas (como a perseguição política de 
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conselheiros), mas se recusou a compartilhar dados de denúncias, de domínio restrito do 

Poder Executivo Federal. Não foram localizadas informações referentes às razões ou 

aos entraves legais que impedissem a troca de informações entre o colegiado, no âmbito 

da União, e os Conselhos subnacionais. Mas se o Confundef tomou como uma de suas 

principais atribuições a formação dos conselheiros estaduais, considera-se intrigante o 

fato de não constar de suas atas nenhum tipo de trabalho para formar, do ponto de vista 

técnico e político, os próprios componentes do Confundef. Fica claro que o fato destes 

conselheiros já terem tido, ao menos, participações em entidades nacionais, não 

significava que todos tinham domínio do conteúdo da legislação, que compreendiam as 

formas de organização e funcionamento da máquina pública e, muito menos, que tinham 

familiaridade com informações financeiras e contábeis da esfera federal. Assim, parece 

que estes conselheiros voltaram suas atenções para outras instâncias, talvez mais 

carentes de formação, mas esqueceram de si próprios, o que pode ter enviesado e 

desviado seu foco de intervenção, o qual deveria ter sido o de exercer o 

acompanhamento e o controle social sobre o Governo Federal. 

Além disso, na posição de um órgão de acompanhamento e controle social, o 

Confundef constituiu-se numa instância muito pouco acessível para os cidadãos, visto 

que as únicas informações disponíveis ao público referiam-se aos nomes e aos contatos 

dos conselheiros. As atas de suas reuniões e seu Regimento Interno foram de difícil 

obtenção, mesmo para um pesquisador que formalizou solicitações e foi até Brasília. O 

calendário de reuniões, a pauta das mesmas quando de suas convocações, bem como os 

demais documentos analisados pelo colegiado foram de conhecimento apenas dos 

conselheiros, o que demonstra uma despreocupação para com a democratização deste 

tipo de informação. 

Enfim, este Conselho careceu de uma espinha dorsal que o sustentasse, de linhas 

mais claras de intervenção, bem como se ressentiu da ausência de poderes e atribuições 

específicos. Ao contrário dos congêneres estaduais e municipais que, ao menos do ponto 

de vista formal, tinham a função de aprovar (ou não) as contas relativas aos gastos 

efetuados com os recursos do FUNDEF, o colegiado da esfera federal demonstrou ser 

estéril, do ponto de vista político. Esta afirmação também é corroborada pela existência 

de grandes lapsos temporais entre as reuniões do órgão, sem que isto tivesse 

conseqüências maiores. Em outras palavras, seu funcionamento irregular ou seu não 

funcionamento parecem ter sido indiferentes, não gerando processos administrativos, 
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ações judiciais ou entraves técnico-burocráticos. O Confundef, em diversos momentos, 

ficou mais de 6 meses sem se reunir, chegando ao limite de não se encontrar durante 

todo o ano de 2006 sem que isto tenha gerado por parte de conselheiros ou de entidades 

sequer uma manifestação de contrariedade para com o esvaziamento funcional e mesmo 

existencial do órgão. 

Verificou-se também que a presença dos representantes dos diferentes 

segmentos às reuniões do Confundef se deu de modo desigual. Enquanto a maioria das 

representações faltou a poucas das 22 reuniões ocorridas, os representantes do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) não compareceram em 7 

ocasiões, os do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a 8 e os do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) a 9 reuniões. No caso das duas autarquias do 

Governo Federal chama a atenção a grande quantidade de faltas dos membros titulares, 

sendo que os representantes titulares do FNDE não estiveram presentes em 11 reuniões 

e os titulares do INEP não participaram de 14 encontros. Estes fatos possibilitam 

questionar o grau de prioridade dado ao Confundef pelos representantes do CNE, do 

FNDE e do INEP. 

Com este panorama traçado acerca da trajetória do Conselho do FUNDEF, no 

âmbito da União, poder-se-ia aventar a existência de um vácuo político, visto que suas 

fragilidades posicionaram o colegiado no papel de um coadjuvante subalterno, 

desconhecido, misterioso quanto às suas funções e esquecido mesmo por aqueles que o 

corporificavam. E como é sabido que, na disputa de poder, os vácuos tendem a 

rapidamente desaparecer, notou-se que algumas das prerrogativas que poderiam ter sido 

do Confundef foram absorvidas por outras estruturas do MEC, como a Equipe do 

FUNDEF e o Conselho Nacional de Educação. 

A Equipe do FUNDEF, cuja denominação oficial terminou por ser estipulada 

como  Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Financiamento da Educação 

Básica (DEFINEB), foi constituída como o órgão da administração direta do Ministério 

da Educação responsável pela supervisão da implementação do Fundo, realizando 

diversos trabalhos referentes à operacionalização, à informação e à divulgação da 

referida política. Considerando-se que esta seria a estrutura diretamente responsável 

pela intervenção federal no tocante à instalação nacional de uma política tida como 

prioritária, pode-se afirmar que a mobilização do Governo Federal para a constituição e 

a sustentação deste órgão foi reduzida, o que pode ser observado pela pequena 
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quantidade de funcionários e, em especial, pela grande rotatividade dos mesmos, 

conseqüência direta das formas precarizadas de contratação.  

Apesar de não haver nenhuma referência oficial à atribuição de receber e 

encaminhar denúncias e reclamações concernentes ao FUNDEF, a Equipe realizou 

trabalhos a este respeito, servindo de intermediária entre a população, os governantes 

municipais, os Tribunais de Contas (TCs) e o Ministério Público (MP). No entanto, 

recusou-se a assumir o papel de averiguar a veracidade das acusações, de emitir opinião, 

de empreender ações concretas para coibir as possíveis irregularidades e mesmo de 

publicizar os dados coletados, sob a alegação de cumprir a Lei nº 9424/96, que indicava 

serem as atribuições de fiscalização serem de responsabilidade dos TCs e do MP. Esta 

estrutura governamental também se escudou na Constituição Federal, alegando respeitar 

a autonomia dos entes federados para não executar outras ações além daquelas já 

realizadas. Pode-se questionar, entretanto, as interpretações do Governo, tanto no que 

diz respeito à suposta exclusividade dos TCs e MPs quanto aos trabalhos de 

fiscalização, como também em relação ao entendimento de que a troca de informações, 

ou mesmo a simples publicização de dados, pudesse ferir a autonomia dos Estados e dos 

Municípios. Porém, para fins da pesquisa empreendida, considera-se que esta posição 

em que o MEC se colocou, apesar de questionável, é menos grave do que a sua 

intervenção decisiva para que o Confundef agisse de modo análogo, interceptando 

informações que poderiam ter sido decisivas para os trabalhos de acompanhamento e 

controle social, tanto por parte do Conselho instalado no âmbito federal, quanto (e 

especialmente) para os Conselhos Estaduais e Municipais que poderiam ter sido 

municiados com dados fundamentais à consecução de suas prerrogativas. 

Enfatiza-se, sobretudo, o fato de o Governo Federal ter reservado para si 

informações tão importantes, pois, se estava convicto de que as intervenções no âmbito 

da fiscalização exorbitavam suas atribuições, poderia ter colocado nas mãos do 

colegiado de acompanhamento e controle social a decisão sobre o que fazer com as 

informações. Poderia, ao menos, ter discutido com o Conselho do FUNDEF sobre a 

pertinência deste vir a assumir, diretamente, o trabalho de receber, analisar e 

encaminhar as denúncias e reclamações, podendo ser fornecido pelo MEC apenas o 

apoio estrutural ao colegiado, o qual significaria somente a extensão das ações já 

exercidas na qualidade de secretaria do Confundef. 
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A outra estrutura organizacional que dividiu espaços de intervenção com o 

Confundef foi o CNE, pois este, mesmo que indiretamente, discutiu e definiu questões 

com impacto sobre o financiamento da educação, de modo geral,  e sobre o FUNDEF, 

de maneira específica. O Conselho Nacional de Educação elaborou Pareceres com 

inequívoca intervenção visando a esclarecer e regulamentar aspectos que incidiram 

direta ou indiretamente sobre o FUNDEF. No entanto, o CNE não foi um órgão criado 

com poder e atribuições específicos para acompanhar e exercer o controle social sobre o 

FUNDEF, sendo esta uma função de outro conselho... Assim, enquanto o CNE atuou 

decisivamente na regulamentação e esclarecimentos de aspectos-chave do 

funcionamento do FUNDEF, o Confundef não foi sequer consultado pelo CNE sobre 

estas questões, que atingiam diretamente a política de sua alçada. Configura-se, deste 

modo, a existência de duas estruturas que poderiam atuar de modo complementar, mas 

que, na prática, agiram de maneira segregada, sem interação entre si. 

Ao contrário do CNE, o Conselho do FUNDEF não consta do organograma do 

Ministério da Educação, o que poderia significar que este constituísse uma instância 

autônoma e independente, interpretação que, no entanto, não se confirma pelos dados 

coletados, os quais demonstram que o Confundef foi tratado como um órgão 

subordinado do Poder Executivo, desde o fato de a presidência ser exercida, 

obrigatoriamente, por um representante deste, passando pelo papel preponderante do 

Governo quanto às informações, às pautas, aos encaminhamentos e, finalmente, pela 

intervenção do MEC, baseada em suas interpretações da legislação quanto à definição 

do que seria ou não atribuição, ação (e omissão!) do colegiado. 

  

 Desta forma, avalia-se que o Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, com 

seus atos eminentemente introspectivos e burocráticos, não contribuiu para uma maior 

clareza acerca do funcionamento da máquina pública. Pode-se mesmo dizer que foi 

conivente com ilegalidades cometidas pelos governantes e contribuiu para a 

legitimização da opacidade estatal. Verificou-se que o Conselho mais confundiu do que 

tornou claras a visibilidade e a legibilidade do mundo, relativo a uma política no interior 

do Governo Federal, ao menos no território estrito da gestão democrática e do 

financiamento do ensino fundamental. Esta confusão ganha maior amplitude ao se 

considerar a multiplicação de estruturas atuando sobre uma mesma política, como foi o 

caso do Conselho do FUNDEF, da Equipe do FUNDEF e do Conselho Nacional de 
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Educação, dado que estes não possuíam canais claros de interlocução e, principalmente, 

não dividiram funções e atribuições de modo a gerar complementaridade entre suas 

ações, levando inclusive a intervenções paralelas ou sobrepostas. Entende-se, 

finalmente, que a sociedade brasileira não teve no Confundef um instrumento capaz de 

expressar novas alternativas referentes ao seu poder de vigilância frente ao Estado, nos 

termos delineados por Rosanvallon. 

 

Algumas perspectivas e propostas 

Quanto às perspectivas e propostas vislumbradas a partir da realização desta 

pesquisa são elencadas questões específicas acerca do Confundef, mas, especialmente, 

idéias que transcendem a sua abrangência, seja devido ao fato desta experiência ter 

deixado de existir por força legal, seja por se pensar na extrapolação dos resultados 

obtidos neste trabalho para outros órgãos colegiados e, inclusive, para outros âmbitos 

correlatos da gestão e do financiamento da educação. Uma primeira proposição é 

relativa à possibilidade da realização de futuras análises qualitativas, personificadas, 

buscando o perfil e o histórico dos membros dos Conselhos, o que poderia agregar 

consistência ao debate relativo à representatividade, ao caráter técnico e/ou político 

destes órgãos e sobre a importância destes colegiados para os governos e para a 

sociedade. Entre as características analisadas poderia constar a informação sobre a 

experiência pregressa dos conselheiros em outros órgãos colegiados, sindicatos ou 

organizações e movimentos sociais que possam ter fornecido referências necessárias à 

realização de suas atividades como representantes. Nesta mesma linha de argumentação, 

é preciso enfrentar e qualificar o debate e a compreensão das formas de 

representatividade dos membros de um órgão colegiado. Por exemplo, investigando as 

ocasiões, se existentes, em que o representante apresenta uma posição ou documento 

advindo de consulta às suas “bases” ou quando o mesmo mantém os seus pares 

informados acerca de suas intervenções ou das ações e omissões do Conselho em que 

está atuando. 

Considera-se fundamental também estudar alternativas para uma maior 

independência dos colegiados, contando com uma estrutura de funcionamento 

minimamente desatrelada do Poder Executivo, permitindo a realização das funções 

essenciais dos órgãos sem a necessidade da autorização, ou mesmo da boa vontade, 

daqueles que são, a princípio, os maiores interessados em que o colegiado não funcione. 
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Este aspecto é dramático, pois a perpetuação do descaso dos governantes concorre para 

a ‘deslegitimização’ das instâncias participativas. Neste sentido, seria necessário 

localizar os motivos e os argumentos que levaram o Poder Legislativo a retirar da 

legislação o fornecimento de estrutura própria aos Conselhos do FUNDEF para se 

vislumbrar novas alternativas a este respeito. 

Chama-se a atenção no sentido de que as análises acerca das ações dos 

Conselhos precisam situar as intervenções destes em sua conjuntura histórica, de recente 

vida democrática e passado muito pouco aconchegante às ações coletivas ou atinentes à 

transparência do Estado. Pelos elementos identificados nesta pesquisa, considera-se 

fundamental levar em conta a hipótese de que os governantes, mesmo que 

inconscientemente, ao buscarem legitimar suas ações e suas posições institucionais, 

tendem a sabotar as estruturas que retirariam de sua órbita de governabilidade a 

discussão e a decisão sobre as políticas públicas.  

Propõe-se, ainda, o aprofundamento da compreensão jurídica e prática acerca do 

que seja o “acompanhamento”, o “controle social” e a “fiscalização”, buscando 

deslindar as peculiaridades de cada termo, entendidos a partir de então como potenciais 

categorias distintas. De modo análogo e complementar, seria essencial esquadrinhar os 

papéis relativos aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério 

Público, quanto à implementação do acompanhamento, do controle social e da 

fiscalização das políticas públicas educacionais. Ou seja, considera-se fundamental 

buscar a compreensão do que, exatamente, as palavras e as ações significam e quais os 

pesos e os limites das intervenções dos diferentes agentes e das múltiplas estruturas 

envolvidas. Neste sentido, deve-se atentar, desde já, para o fato de a legislação que criou 

o FUNDEB apontar algumas diferenciações que indicam possíveis respostas: 

Art. 26. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do 
disposto no art. 212 da Constituição e ao disposto nesta Medida 
Provisória, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos 
recursos dos Fundos, serão exercidos:  

I - pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos 
de controle interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;  

II - pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, junto aos respectivos entes governamentais sob suas 
jurisdições; e  
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III - pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às 
atribuições a cargo dos órgãos federais, especialmente em 
relação à complementação da União.  

(Medida Provisória nº 339/06). 

 

Conforme o explicitado acima, a “fiscalização” e o “controle”, sendo este não 

adjetivado, são atribuições específicas dos órgãos governamentais de controle interno, 

como a Controladoria-Geral de União, e das instâncias definidas constitucionalmente 

como responsáveis pelo controle externo: os Tribunais de Contas. Por oposição, os 

Conselhos do FUNDEB não poderiam exercer funções fiscalizatórias e de controle, 

sendo o “acompanhamento” e o “controle social” ações de natureza diversa. 

Assim, ao se tratar de diferentes papéis institucionais e atribuições, questiona-se 

se ao afirmar que o Confundef “não interfere na atuação dos demais Conselhos”, como 

foi constatado pelas atas daquele colegiado, isto corresponderia a definir ser esta a única 

forma de respeito à autonomia federativa, não havendo “subordinação” entre os 

Conselhos? Caso o Confundef solicitasse “esclarecimentos” aos Conselhos Estaduais ou 

Municipais do FUNDEF, à semelhança do que o MEC fez em relação às prefeituras, 

estaria o colegiado incorrendo em alguma ilegalidade ou em ação ilegítima? Não ficou 

esclarecido, assim, por quais motivos o repasse de informações aos Conselhos do 

FUNDEF redundaria em ato qualitativamente distinto do repasse, já realizado como 

praxe, aos TCs e aos MPs. Seria isto devido a existência de convênios entre estes e o 

MEC? Caso positivo, porque não se buscou o estabelecimento de convênios junto aos 

conselhos do FUNDEF para a troca de informações? Poder-se-iam converter estas 

questões em afirmações e proposições apontadas para o FUNDEB e para outras 

políticas similares.  

Outra análise importante seria atinente à busca de informações quanto aos 

impactos das principais intervenções do Confundef, materializadas na realização de 

eventos e processos formativos de conselheiros estaduais do FUNDEF, verificando 

também se as atas das reuniões dos colegiados subnacionais demonstraram a incidência 

das ações do Confundef em suas atividades.  

Do manejo das informações primárias emergiram algumas idéias no sentido de 

se superar o caráter tecnocrático dos documentos oficiais e de se assumir a veia 

eminentemente política dos trabalhos de um colegiado, como o Confundef. Para isto, a 

ressignificação das atas ou a elaboração de relatórios oficiais parece se impor, fazendo 
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destes textos instrumentos concretos de democratização de informações, inteligíveis e 

didáticos. A improvisação neste campo contribui para a imprecisão acerca da 

compreensão dos trabalhos dos Conselhos, pressupondo-se, por vezes, que o domínio 

sobre o processo de elaboração destes tipos de documentos seja algo “natural” ou de 

fácil apreensão, o que parece ser um equívoco, com sérias implicações quanto à 

qualificação e à credibilidade destes textos. O potencial desprezo pela acuidade das 

informações oficializadas dificulta uma avaliação mais afinada sobre o tipo de trabalho 

realizado, bem como sobre as possíveis conseqüências e impactos da intervenção dos 

órgãos colegiados. 

Com esta compreensão sobre a redação das atas, propõe-se que se grafem os 

dados numéricos em algarismos arábicos, além de se utilizarem siglas e abreviações. 

Ainda nesta direção, algumas atas do Confundef demonstraram a enorme utilidade em 

se configurar a redação dos temas ou pontos de pauta em negrito, destacando-os, além 

de numerá-los em tópicos, apresentando uma listagem no início da ata e citando os itens 

e subitens no corpo do texto, o que facilitaria sobremaneira a localização dos debates. 

Outra mudança que concorreria para a legibilidade das atas seria a colocação dos nomes 

dos conselheiros em letras maiúsculas e a citação apenas dos primeiros nomes ou dos 

‘nome de uso’ / apelidos dos representantes quando de suas intervenções durante as 

reuniões, os quais poderiam ser apresentados no cabeçalho do documento, de acordo 

com a preferência de cada conselheiro. Seguindo a tendência indicada inclusive pelo 

Congresso Nacional de que os representantes têm o dever de explicitar suas posições e 

os representados possuem o direito de saber quais são as mesmas, as votações devem 

ser abertas e explicitadas nas atas, apresentando, inclusive, os nomes dos representantes 

minoritários, seja por oposição ou por abstenção. Uma outra ação com bons resultados 

em termos de publicização das informações seria a apresentação de todas as 

deliberações de uma reunião estar concentrada ao final das atas, como 

encaminhamentos, os quais devem ser checados quanto à sua implementação nas 

reuniões seguintes. 

Seria relevante também a constituição de um outro documento que exercesse a 

função de sumário das decisões do colegiado, divididas por reuniões e por temas, o que 

poderia evitar a repetição desnecessária de discussões já realizadas em mandatos ou 

encontros anteriores. Ainda neste sentido, visando enfrentar a descontinuidade dos 

trabalhos a cada mudança de representações, propõe-se que cada novo membro do 
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colegiado receba um “kit conselheiro”, que poderia ser impresso ou em mídia eletrônica 

(como um CD-ROM), contendo o Regimento Interno do órgão, as atas de reuniões 

anteriores, o sumário de decisões, assim como a legislação pertinente à criação, 

organização e funcionamento do próprio órgão, bem como os marcos legais relativos à 

educação, ao financiamento desta e às políticas abrangidas pelos trabalhos do colegiado.  

 Outra iniciativa com potencial de subverter o patamar atual de acesso da 

população às informações dos Conselhos seria a melhor utilização da capacidade 

instalada da rede mundial de computadores. O Governo Federal poderia envidar 

esforços no sentido de disponibilizar não somente o espaço em seus sites para uso dos 

Conselhos estaduais e, principalmente, dos municipais, como também oferecer modelos 

padronizados e simples de websites preparados para serem alimentados de dados por 

cada um dos Conselhos, com áreas destinadas à anexação de atas, relatórios, regimentos 

internos, sumário de decisões, cronograma de reuniões, além de dispositivo para receber 

denúncias e reclamações, entre outras possibilidades. 

 No tocante às fragilidades técnicas dos conselheiros para compreender os 

documentos e o funcionamento das máquinas públicas, Marcos Mendes elaborou uma 

proposta interessante: 

Seria necessário que equipes estaduais ou federais organizassem a 
contabilidade e o controle gerencial, instruíssem os funcionários locais 
e os membros do Conselho de Acompanhamento, com vistas a evitar 
as perdas e os desvios possibilitados pela desorganização gerencial e 
propusessem ferramentas simplificadas de contabilidade e controle 
(MENDES, 2004, p.20) 

 

 Buscando complementar esta proposição, entende-se ser necessário e exeqüível a 

constituição de Grupos Estaduais de Fiscalização do Financiamento Educacional 

(GEFFE), integrando os Conselhos Estaduais de Educação e/ou do FUNDEB, o 

Ministério Público e o Tribunal de Contas de cada unidade da federação, com o objetivo 

de realizar auditorias em prefeituras sorteadas, nos moldes dos trabalhos já realizados 

pela Controladoria-Geral da União (CGU), além de investigar as denúncias e 

reclamações acerca de problemas na utilização das verbas do ensino. Acredita-se não 

haver impecilhos legais devido ao fato de todas estas estruturas atuarem no âmbito de 

suas respectivas jurisdições e dentro dos parâmetros de suas atribuições legais. 
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Concordando também com a linha de pensamento expresso por Gohn, entende-

se que os Conselhos, ao assumirem a co-autoria das políticas públicas, deslocam-se do 

patamar de “estilingue” e são alçados à posição de “vidraça”, tornando-se passíveis de 

responsabilização pelos eventuais desvios ocorridos, o que pode levar à deslegitimação 

e até à criminalização de suas intervenções. A este respeito, Mendes, referindo-se à 

“ineficácia dos Conselhos de acompanhamento do FUNDEF”, propõe: 

Esse problema exige que se crie uma outra instância de fiscalização 
que substitua os Conselhos ou que se encontre uma forma de torná-los 
mais eficazes. Uma possibilidade para tentar aumentar a eficácia dos 
Conselhos seria a criação de penalidades pecuniárias ou civis aos seus 
integrantes em caso de o Tribunal de Contas, a CGU ou o Ministério 
Público constatarem irregularidades flagrantes que não tenham sido 
apontadas pelos Conselhos. Isso aumentaria a responsabilidade dos 
conselheiros e elevaria o preço de sua eventual vassalagem a um 
prefeito inidôneo ou meramente incompetente (MENDES, 2004, p.26) 

 

Discordando desta proposta de Mendes, considera-se, no entanto, que a mesma é 

sintomática de que os Conselhos trilham um caminho tortuoso, podendo ser dragados à  

mesma vala-comum para onde a corrupção e a gelatinosa ética de muitos governantes 

têm levado o Poder Público. Assim, esta pesquisa possibilitou chegar à convicção de 

que o  Conselho do FUNDEF, no âmbito da União, pode ser tomado como protótipo dos 

modos pelos quais um espaço pretensamente democratizante pode ser convertido num 

ícone de descrédito quanto às possibilidades de as entidades e as organizações da 

sociedade civil virem a exercer um papel altivo frente ao Estado. Compreende-se que o 

referido Conselho realizou discussões e encaminhou questões pertinentes e importantes, 

no entanto, julga-se que, tanto no conteúdo, quanto na forma da configuração destas 

atividades, a maioria das questões abordadas e, em especial, a quase totalidade dos 

trabalhos encaminhados, poderiam muito bem ter sido realizados por um órgão da 

administração direta do MEC, prescindindo da existência do colegiado. 

  No entanto, o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB em janeiro de 2007, 

sendo que a Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006 (MP nº 339/06), que 

regulamentou o novo Fundo, trouxe avanços importantes para o fortalecimento dos 

Conselhos de acompanhamento e controle social80. Foi redigido um capítulo tratando do 

                                                 
80 No âmbito de um trabalho que discute a gestão democrática é forçoso afirmar que se 
considera a edição de Medidas Provisórias (MPs) pelo Poder Executivo uma prerrogativa que 
deveria ser reservada a questões excepcionais e urgentes, conforme prevê a Constituição 
Federal. No caso das políticas educacionais, o uso de MPs pode ser vista como um abuso de 
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“acompanhamento, controle social, comprovação e fiscalização dos recursos” prevendo, 

entre outros aspectos, que os representantes dos poderes executivos não poderão presidir 

estes colegiados, que os representantes de professores, diretores, servidores, pais e 

alunos devem ser eleitos por seus respectivos pares e criando também regras impedindo 

que parentes de governantes ou pessoas que prestem serviços ao Poder Público integrem 

os Conselhos. Estas medidas já vinham sendo reivindicadas há muito tempo por 

diversos setores, como formas de buscar uma maior autonomia dos colegiados frente 

aos Governos, fortalecendo seu poder de intervenção. 

Deste modo, explicitam-se algumas ações para viabilizar os trabalhos dos 

Conselhos, como consta do artigo 25, da MP nº 339/06:  

Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, 
atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta dos 
Fundos, ficarão permanentemente à disposição dos conselhos 
responsáveis, bem como dos órgãos federais, estaduais e municipais 
de controle interno e externo. 

O mesmo ocorre quanto à prestação de contas, ficando determinado que os 

Conselhos emitirão pareceres acerca das mesmas: 

Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão 
contas dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados 
pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação 
aplicável. 

Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer 
do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder 
Executivo respectivo em até trinta dias antes do vencimento do prazo 
para a apresentação da prestação de contas prevista no caput. 

 

À semelhança do que foi constatado por esta pesquisa quanto ao Confundef, o 

citado artigo 27, da MP nº 339/06, exclui o Governo Federal e suas contas do raio de 

intervenção do Conselho do FUNDEB, no âmbito da União (“Confundeb”). Este, 

preservou a lógica da composição original do Confundef:  

I - em nível federal, por no mínimo quatorze membros, sendo:  

a) até quatro representantes do Ministério da Educação;  

                                                                                                                                               
poder que subtrai do Poder Legislativo o seu papel de criar leis. Assim, além de autoritária, a 
edição da MP nº 339/06 reveste-se de irresponsabilidade, visto que se implantou uma política de 
amplo alcance e profundas mudanças com base em regras ainda indefinidas, já que os 
congressistas podem alterar seu conteúdo quando de sua votação, o que, dependendo das 
alterações, gerariam graves problemas não só jurídicos como político-administrativos, com 
reflexos nas ações educacionais em todo o país. 



 

 

208

b) um representante do Ministério da Fazenda;  

c) um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão;  

d) um representante do Conselho Nacional de Educação;  

e) um representante do Conselho Nacional de Secretários de Estado da 
Educação - CONSED;  

f) um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação - CNTE;  

g) um representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação - UNDIME;  

h) dois representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
e  

i) dois representantes dos estudantes da educação básica pública. 

 (Art. 24, § 1) 

Constata-se um perfil geral idêntico ao do Conselho do FUNDEF, tendo sido 

adicionados um componente a mais na representação de pais de alunos e a novidade de 

dois conselheiros representando os estudantes. Nota-se também uma limitação explícita 

ao número de representantes do MEC (4) e o fato diferencial das duas últimas 

representações (pais e estudantes) não terem entidades apontadas como definidoras de 

conselheiros, o que poderá gerar problemas parecidos com os já vividos pela 

representação dos pais de alunos no Confundef, a qual teve questionada sua 

representatividade e mais de uma entidade chegou a indicar o representante para a 

mesma vaga. Por fim, a expressão “no mínimo quatorze membros” possibilita a inclusão 

de novos membros, o que no caso do FUNDEF representou o crescimento da “bancada” 

governista em detrimento da representação da sociedade civil, numericamente 

depreciada. 

Porém, a grande inovação em termos de estruturas de gestão foi a criação de 

uma “Junta”, conforme expressa o artigo 12 da MP nº 339/06: 

Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Junta de 
Acompanhamento dos Fundos, com o fim de especificar anualmente 
as ponderações aplicáveis à distribuição proporcional dos recursos, 
com a seguinte composição:  

I - um representante do Ministério da Educação, que a presidirá; 

II - um representante do Conselho Nacional de Secretários de Estado 
da Educação - CONSED; e  

III - um representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação - UNDIME. 
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Como se vê, a “Junta” é composta por três representantes de entidades e órgãos 

governamentais, não havendo nenhum componente da sociedade civil que seja 

independente do Poder Público. O parágrafo 3º do mesmo artigo 12 define algumas 

condições de funcionamento: “A participação na Junta de Acompanhamento é função 

não remunerada de relevante interesse público, e seus membros, quando convocados, 

farão jus a transporte e diárias”. 

Cabe notar que o “Confundeb” não teve explicitado, na mesma MP, o direito de 

seus conselheiros a “transporte e diárias”, assim como não teve suas atribuições 

específicas determinadas no mesmo documento da forma como a “Junta”: 

No exercício de suas atribuições, compete à Junta de 
Acompanhamento: 

I - especificar anualmente as ponderações aplicáveis entre diferentes 
etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação 
básica, observado o disposto no art. 10;  

II - fixar anualmente o limite proporcional de apropriação de recursos 
pela educação de jovens e adultos, observado o disposto no art. 11;  

III - fixar anualmente a parcela da complementação da União a ser 
distribuída para os Fundos por meio de programas direcionados para a 
melhoria da qualidade da educação básica, bem como respectivos 
critérios de distribuição, observado o disposto no art. 7º;  

IV - requisitar ou orientar a elaboração de estudos técnicos 
pertinentes, sempre que necessário; e  

V - elaborar seu regimento interno, baixado em portaria do Ministro 
de Estado da Educação. (Art. 13). 

Ou seja, a “Junta” foi revestida de um papel capital na política do FUNDEB, 

com impacto direto sobre todas as redes e sistemas de ensino da Federação, visto estar 

sob sua órbita de intervenção deliberar sobre questões que definem a quantidade de 

recursos que cada etapa e modalidade da educação básica receberá. O que não fica claro 

são as razões pelas quais estas responsabilidades deixaram de ser atribuídas ao 

“Confundeb”, criando-se uma instância menos representativa para arcar com os 

referidos trabalhos.   Avalia-se que este é um ato de desautorização pública do 

“Confundeb”, demonstrando um movimento do Governo para esvaziar ainda mais as 

funções políticas do colegiado que herdou um legado nada animador do Confundef. 

O Ministro da Educação é o Presidente da Junta de Acompanhamento dos 

Fundos, instituído pela Medida Provisória nº 339/06, a qual se  reuniu em  13 de 

fevereiro e determinou os coeficientes de todas as etapas e modalidades da educação 

básica que receberiam recursos do FUNDEB, constando do documento oficial que “as 
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ponderações resultam de decisão consensual” da Junta. Por outro lado, o Conselho do 

FUNDEF reuniu-se mais de um mês depois desta data e não se pronunciou sobre o 

assunto e até o início do mês de maio o Conselho do FUNDEB no âmbito da União 

ainda não havia sido formado. Enfim, o substituto do Confundef, o futuro “Confundeb”, 

seja pela criação da “Junta”, seja pela demora em sua criação, parece ser um natimorto. 

Quanto aos demais Conselhos, a MP aponta, em oposição à lógica explicitada 

pela criação da “Junta”, para a possibilidade da unificação de colegiados, ou melhor, 

para que os Conselhos de Educação assumam as atribuições relativas ao FUNDEB: 

Art. 37. Os Municípios poderão integrar, nos termos da legislação 
local específica, o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de 
Educação, instituindo câmara específica para o acompanhamento e o 
controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos 
recursos do Fundo. (grifos do autor). 

 

A abertura dada pela legislação, apesar de louvável, é restritiva, pois exclui a 

possibilidade dos Estados e da própria União buscarem alternativas semelhantes, o que, 

do ponto de vista lógico, parece configurar uma contradição. 

Do quadro traçado pelos resultados desta pesquisa e com os novos dados 

advindos da legislação do FUNDEB, acredita-se que uma medida a ser adotada para que 

o acompanhamento e o controle social dos recursos financeiros da educação fosse 

restaurado, em suas potencialidades, no âmbito federal, seria atribuir ao Conselho 

Nacional de Educação as prerrogativas indicadas anteriormente ao Confundef e as que 

serão do “Confundeb”. O autor desta pesquisa tem defendido, entre outras questões, a 

unificação dos conselhos ligados à educação81, como forma de aperfeiçoar a gestão dos 

sistemas, baseado no seguinte argumento: 

Esta divisão em ‘especialidades’ de assuntos fragmenta a visão do 
setor, não permitindo que nenhum dos órgãos tenha visão abrangente 
sobre as políticas educacionais implementadas. Os esforços são 
espalhados e ninguém pensa a educação como um todo, em sua 
complexidade, com suas inter-relações; cada um olha para um detalhe 
e ninguém para o conjunto. Penso que ao tentar facilitar a participação 
popular estamos fazendo com que esta perca sentido (GIL, 2004). 

Considera-se, neste sentido, que o Conselho do FUNDEF pode ter sido refém de 

sua miopia estrutural, dada por uma instância sem visão geral das políticas, o que teria 

sido agravado pelo fato do mesmo não deter poder de decisão e por atuar com baixa 

                                                 
81 Trata-se dos conselhos de educação, do FUNDEF/FUNDEB e de alimentação escolar. 
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legitimidade pública, sendo desconhecido dos agentes educacionais, além de carecer de 

condições materiais e políticas adequadas para intervir.  

Reconhece-se que a unificação de Conselhos esbarra em aspectos de ordem 

jurídica, mas principalmente em debates políticos e conceituais que tangem tanto às 

diferentes visões sobre a educação quanto à gestão pública, além de se contrapor a uma 

cultura organizacional já sedimentada. Assim, a trajetória de fusões e divisões, 

encontros e desencontros dos órgãos de gestão educacional, no Brasil, possui algumas 

histórias que ilustram o caminho trilhado. Por exemplo, o então senador eleito 

Cristóvam Buarque defendeu, em 2002, a divisão do MEC em dois ministérios, um 

responsável pela educação básica, e outro pela educação superior, mas não obteve 

hegemonia suficiente para implantar sua proposta, apesar de se tornar Ministro da 

Educação. Outro fato importante de se relatar, no sentido inverso ao da história anterior, 

é que o próprio CNE divide-se em duas Câmaras, tratando cada qual de assuntos 

distintos, e nem por isto foram criados dois conselhos apartados. Mas, também, 

apresenta-se como instigante a constatação de que o Conselho do FUNDEF no Estado 

do Pará tenha funcionado subdivido em câmaras, à semelhança de muitos conselhos de 

educação, como o CNE (GEMAQUE, 2004, p.337). Estes três exemplos possibilitam 

cogitar se, além da tradição, tenha prevalecido o ideal de promover a unidade 

preservando a diversidade (e vice-versa). Talvez se entenda que para agir sobre as partes 

seja necessário compreender a totalidade, não se podendo negar, também, que estas 

opções de unidade ou separação de órgãos são permeadas pela lógica da disputa de 

poder e de espaços de intervenção. Não se acredita que as características dos casos 

apontados acima sejam de origem fortuita, mas que estejam calcadas em concepções 

específicas de gestão educacional, as quais são difundidas e reelaboradas nas múltiplas 

práticas sociais, as quais devem ser mais bem estudadas, buscando os nexos lógicos e 

históricos que as unem. 

Criar um novo conselho poderia trazer maiores dividendos políticos (eleitorais?) 

do que “recauchutar” um antigo, mas poderia também abrir novos espaços para 

interlocução social, desobstruindo vias até então congestionadas para a participação 

popular. Talvez os Conselhos do FUNDEF tenham sido isolados dos conselhos 

educacionais menos porque tratam de assuntos considerados técnicos e mais para 

preservá-los de estruturas por vezes já ‘viciadas’ por formas de composição e lógicas de 

trabalho distintas das preconizadas para o Fundo. Talvez as funções dos Conselhos do 



 

 

212

FUNDEF não tenham sido delegadas aos conselhos educacionais para não se perder a 

oportunidade de desacreditar os mecanismos de controle social. Talvez um pouco de 

tudo isso... 

Rosana Gemaque, relatando as entrevistas que realizou no Pará, percebe que: “é 

explícita a defesa da idéia de quanto mais espaço de participação, melhor para o 

fortalecimento da sociedade. Além disso, em municípios onde esses espaços não 

existem, o Conselho do Fundef torna-se relevante” (GEMAQUE, 2004, p.234).  

Não há dúvidas de que num país onde a saudade da ditadura nem sempre é 

disfarçada, e está até bem preservada pela cultura do coronelismo, muitas vezes 

qualquer abertura para participação é tida como uma revolução – saudada, mesmo 

quando “gerenciada”.  

Neste sentido, o senso-comum levaria a concordar com a multiplicação de 

conselhos, visto que são potenciais “espaços de participação”. Mas, então, por que não 

se criam conselhos municipais, estaduais e nacional do transporte escolar? Ou do livro 

didático? Ou do Programa Dinheiro Direto na Escola? Com certeza, não é porque estes 

programas sejam imunes aos desvios e às irregularidades ou porque já venham sendo 

devidamente fiscalizados pelos conselhos de educação, TCs etc. Acredita-se que seja 

necessário refletir se, no caso da gestão democrática dos sistemas de ensino, a maior 

quantidade de órgãos colegiados significa, inequivocamente, ganho de qualidade para o 

controle social, para a fiscalização ou para a participação popular. O pano de fundo 

desta reflexão é a perspectiva de aperfeiçoar os mecanismos de publicização82 do 

Estado, não no sentido de enfraquecê-lo, mas de desprivatizá-lo, de permitir a 

transparência de suas ações, de agregar legitimidade às suas políticas, enfim, no sentido 

de ressignificar a cidadania como algo situado muito além do ato de votar.  

Assim, entende-se que o Conselho Nacional de Educação, apesar de suas 

limitações, possui um ambiente institucional mais propício à compreensão e decorrente 

tomada de posição frente à realidade, em especial, por já gozar de certa legitimidade e 

inserção no campo educacional que lhe possibilitam uma atuação mais incisiva. Seria 

esta uma boa oportunidade para reestruturar o Conselho Nacional de Educação, 

democratizando-o, retirando do mesmo as rédeas e as mordaças impostas pelo Poder 

                                                 
82 Vera Peroni (2003, p.60-61) aborda a estratégia de publicização estatal como uma das formas 
de transferir a responsabilidade de políticas públicas a cargo do Estado para organizações 
públicas não-estatais. Não usamos aqui o termo neste sentido. 
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Executivo. Compreende-se, no entanto, que esta inflexão por si só, apesar de relevante, 

seria insuficiente para a reestruturação da organização governamental no sentido de 

caracterizá-la como democrática. Talvez, a abertura legal dada pela legislação do 

FUNDEB para que os Conselhos Municipais de Educação abriguem as funções relativas 

ao novo Fundo possibilite o surgimento de experiências elucidativas quanto às 

potencialidades e às limitações da unificação dos conselhos, sendo fundamental 

acompanhar e estudar as possíveis ações neste sentido. Entretanto, compreende-se que a 

fusão dos conselhos educacionais não resolveria a pendência relativa à falta de conexão 

e coordenação entre as diferentes instâncias e estruturas que atuam junto às múltiplas 

redes e sistemas de ensino.   

Ficou notória, nesta pesquisa, a incipiente interação entre os diversos agentes 

públicos que incidem sobre o setor educacional, em específico no atinente à gestão do 

seu financiamento. Cada ator institucional, apesar de contatos eventuais, age de forma 

desconexa em relação aos demais, sendo que a prerrogativa da autonomia entre os 

diferentes órgãos de Governo, entre os três Poderes e em relação aos entes federados 

tende à superposição de ações, às cobranças quanto à não intervenção ou à ação frágil 

de outro agente ou instância, desagregando e dividindo muito mais do que canalizando e 

coordenando suas atuações. Esta análise parece válida tanto para os contatos entre as 

estruturas do Governo Federal, tendo o Ministério da Fazenda, o Ministério da 

Educação, o Confundef e o CNE como exemplos retumbantes, mas é também 

expressiva da concatenação entre a União, os Estados e os Municípios no tocante à 

formação de conselheiros e ao encaminhamento de denúncias e reclamações, e também 

resvala na equação de trabalhos entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

tendo o Ministério Público como novidade promissora, o que pôde ser exemplificado, 

neste trabalho, pela (não) relação substancial entre o MP, os TCs, o MEC, as prefeituras 

e os governos estaduais quanto ao FUNDEF, perpetuando a desinformação e as ações 

isoladas.  

Ficou patente que as múltiplas cabeças e braços que atuam sobre o setor 

educacional expandem as possibilidades de ação, trazendo novos enfoques, 

especializando os modos de operação, mas também escancaram a acefalia na 

governabilidade do ensino público sob o prisma de uma nação. Deste modo, as 

operações conjuntas não ocorrem com intencionalidade e planejamento compartilhado, 

não há unidade de intervenção, o que redunda em se desconsiderar ou até se desrespeitar 
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as especificidades das diferentes estruturas, fatores estes que  inibem a consecução de 

ações coerentes entre si. Estes indícios esboçam a inexistência de um Sistema Nacional 

de Educação, segundo os padrões já detectados por Saviani. Por outro lado, constatam 

problemas gravíssimos no interior do sistema federal de educação e na relação deste 

com órgãos da União, com estruturas se sobrepondo, se canibalizando e atuando à 

revelia das demais.  

 Em síntese, a magnitude de fatores intervenientes que pode ser vislumbrada 

através das questões citadas exorbita em muito a esfera educacional, abrangendo 

aspectos da cultura política, da legitimidade e do poder entre os diversos campos de 

conhecimento, além da configuração das lógicas federativa e republicana do Brasil. 

Estas constatações, ao invés de imobilizar os atores do setor educacional, deveria 

inspirá-los a erigir um processo de contraposição aos rumos atuais, agindo nos marcos 

de sua área sem gerar expectativas salvacionistas, advindas da simplificação das 

questões e da conseqüente amplificação desmesurada do potencial surgido com as 

alternativas criadas para fazer frente aos problemas detectados. Neste contexto é que se 

propugna a retomada dos debates acerca da constituição de um Sistema Nacional de 

Educação, cujos contornos seriam dados do aprofundamento da compreensão acerca do 

que se denominaria “tripé democrático da educação brasileira”, formado por um amplo 

Fórum Nacional de Educação, por um Conselho Nacional de Educação “recalibrado” e 

por um autêntico regime de colaboração. O Fórum ocuparia a posição de locus 

privilegiado para o encontro entre os mais diversos setores da sociedade visando à 

discussão e à definição dos rumos gerais e de longo prazo do ensino público. Em 

relação ao CNE, este constituir-se-ia como órgão normativo, deliberativo e consultivo, 

eleito democraticamente e atuando de forma independente do Governo Federal, no que 

tange aos aspectos político, administrativo e financeiro. Quanto ao regime de 

colaboração, este consubstanciar-se-ia pelo estabelecimento de diretrizes e parâmetros 

para a interação e para a distribuição equânime de atribuições entre os diferentes entes 

federados no âmbito do Poder Executivo, devendo também contemplar os papéis de 

outras estruturas, entre as quais os Poderes Legislativo e Judiciário, os Tribunais de 

Contas, o Ministério Público e outros conselhos da área social, como os referentes à 

criança e ao adolescente, à assistência social e à saúde. Acredita-se que o “tripé 

democrático” constituiria a espinha dorsal para se erigir um Sistema Nacional de 

Educação, alicerçando as condições indispensáveis à construção de uma escola pública 
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substancialmente diferente da atual, democrática, gratuita, com qualidade social e para 

todos. 

 

 

A epígrafe inicial deste trabalho83 pode ser compreendida como inspiração que 

remete à necessidade de se fornecer informação e formação para os cidadãos, com o 

intuito de que estes, através de uma visão global das questões que lhes são caras, 

possam participar da gestão e do usufruto dos bens culturais, sociais, econômicos e 

políticos produzidos na história humana – e que a modernidade lhes acena como direito. 

A premente politização da democracia, através de mecanismos eficientes de decisão, 

deve alcançar o campo educacional, sendo que as propostas alternativas para a sua 

consecução podem e devem ser estudadas, visando a compreender as estruturas de 

interlocução entre o Estado e a sociedade civil, como os conselhos, bem como entender 

os trabalhos realizados por estas no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de acesso ao 

conhecimento e à cidadania.  

Estimulado pela poesia de Gilberto Gil, defende-se que é preciso erigir espaços 

institucionais para que se possa discutir e decidir o preço e os meios para a 

democratização do acesso à educação, à saúde, à moradia, à comida, à segurança, entre 

outros bens, colocando-se como horizonte o instante em que o povo decidirá também (e 

porque não?) acerca da sua apropriação sobre o raio laser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 “Queremos saber quando teremos raio laser mais barato” – Gilberto Gil 
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