
POLÃ�TICAS PÃšBLICAS EDUCACIONAIS E O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

RESUMO

Este artigo aborda o tema PolÃticas PÃºblicas Educacionais e o papel dos Tribunais de Contas, cujo objetivo Ã© o
de contribuir para o entendimento do que sÃ£o PolÃticas PÃºblicas, de como se caracterizam na Ã¡rea da
EducaÃ§Ã£o (protegida pela ConstituiÃ§Ã£o Federal de 1988) e de como o controle dessas aÃ§Ãµes
governamentais Ã© processado pelos mencionados Ã³rgÃ£os. A fundamentaÃ§Ã£o do presente texto inclui aspectos
relativos Ã  EducaÃ§Ã£o, notadamente como direito humano fundamental. As conclusÃµes do estudo confirmam a
relevÃ¢ncia do papel das Cortes de Contas, das quais a sociedade espera a aproximaÃ§Ã£o e a demonstraÃ§Ã£o de
interesse quanto ao compartilhamento de aÃ§Ãµes que se proponham a garantir o controle do dinheiro pÃºblico e o
bom desenvolvimento das estratÃ©gias contidas nas etapas do planejamento das polÃticas pÃºblicas educacionais.

Palavraschave: Controle. PolÃticas PÃºblicas Educacionais. Tribunais de Contas.

ABSTRACT

This article addresses the topic Public Policies Education and The Role of the Courts of Auditors, whose objective is
to contribute to the understanding of public policies, how they are characterized in Education (protected by the 1988
Constitution) and as control of these government actions is processed by the mentioned public organs. The rationale
of this text includes aspects of education, especially as a fundamental human right. The findings confirm the
important role of the Courts of Auditors, which the society expects to approach and demonstration of interest in the
shares of sharing that propose to ensure control of public money and the proper development of the strategies
contained in the planning stages of educational policies.
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O primeiro olhar do presente texto se estende sobre o contexto polÃtico brasileiro, retomando a memÃ³ria do
colonialismo, perÃodo em que o paÃs era explorado pela Europa, que ininterruptamente atravessava o AtlÃ¢ntico,
transportando nossas riquezas para patrocinar o bem estar de Portugal. Mesmo quando adveio o ImpÃ©rio e os
movimentos em favor da IndependÃªncia do Brasil, â€œas ideologias que estavam em discussÃ£o em diferentes
paÃses pouco afetavam a realidade educacional brasileiraâ€�. ContinuÃ¡vamos um povo subjugado e submetido
aos humores europeus. Segundo esclarece Valle (2005, p. 10), nÃ£o havia consistÃªncia nas polÃticas educacionais
brasileiras e nem hÃ¡ registro sobre haver, â€œao longo do perÃodo da colÃ´nia, nem do ImpÃ©rio,
preocupaÃ§Ã£o com polÃticas pÃºblicas de educaÃ§Ã£oâ€�.

Sobre o atual contexto educacional brasileiro recai, por exemplo, a crÃtica de Castro (2014, p. 5657), quando
afirma, construindo um paradoxo, que a educaÃ§Ã£o brasileira, por um lado Ã© pÃ©ssima e, por outro, Ã© Ã³tima.
Na opiniÃ£o do autor, o pÃ©ssimo se originou no passado colonialista e a culpa Ã© dos â€œnossos tataravÃ´sâ€�
porque deixaram de fazer o que havia para ser feito durante â€œquatro sÃ©culos e meio de abandonoâ€�. E o
Ã³timo vem do reconhecimento de que foi â€œnos Ãºltimos 50 anos que tudo comeÃ§ou a acontecerâ€�. Inclusive o
tema polÃticas pÃºblicas passou a ser efetivamente objeto de preocupaÃ§Ã£o somente nas Ãºltimas dÃ©cadas,
com volumosa divulgaÃ§Ã£o na mÃdia/comunicaÃ§Ã£o.
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Atualmente o conceito de polÃticas pÃºblicas se traduz no interesse pÃºblico e envolve como atores o
Estado/Governo, a iniciativa privada, as organizaÃ§Ãµes sem fins lucrativos e a sociedade como um todo. Hoje a
noÃ§Ã£o que se edifica de polÃticas pÃºblicas Ã© uma noÃ§Ã£o de uma construÃ§Ã£o coletiva, de uma
verdadeira coproduÃ§Ã£o no sentido lato entre o Estado e a sociedade civil organizada, em busca de soluÃ§Ãµes, de
um consenso, a partir do agir comunicativo, como defendia o filÃ³sofo Habermas (2003). Neste sentido, polÃticas
pÃºblicas Ã© muito menos a ideia pura de gestÃ£o governamental e muito mais a ideia de somaÃ§Ã£o por todos os
atores que se voltam para o interesse pÃºblico. Toda essa ebuliÃ§Ã£o sobre as polÃticas sociais, nesses Ãºltimos
anos, tem como panÃ¡zio inicial a ConstituiÃ§Ã£o Federal de 1988. Ela ampliou muito os direitos sociais que
deverÃ£o ser transformados em polÃticas pÃºblicas, mormente em polÃticas pÃºblicas sociais que enfrentam
alguns desafios: de promover a equidade na Ã¡rea social; de alcanÃ§ar um maior nÃºmero de pessoas, com a
universalizaÃ§Ã£o; a participaÃ§Ã£o da sociedade no processo de controle e acompanhamento das aÃ§Ãµes
polÃticas, neste caso, educacionais, eis que a sociedade Ã© a usuÃ¡ria final.

Da relaÃ§Ã£o educaÃ§Ã£o/sociedade/Estado pela mediaÃ§Ã£o jurÃdicoconstitucional, conforme prelecionam
Cury, Horta, FÃ¡vero (2005, p. 5) a respeito dos direitos sociais inscritos em ConstituiÃ§Ãµes Federais brasileiras, a
impressÃ£o obtida Ã© a de que hÃ¡ alguma similitude em relaÃ§Ã£o com as etapas sinalizadas por Marshall no que
diz respeito Ã  Europa. Dessa maneira, os direitos civis adquiriram maior expressÃ£o durante o sÃ©culo XVIII, os
direitos polÃticos, por sua vez, no sÃ©culo XIX e, por Ãºltimo, os direitos sociais ao se alÃ§arem no sÃ©culo XX.
Em seguida, dizem esses pesquisadores ser evidente nÃ£o se poder afirmar quanto a uma caracterÃstica linear
cronolÃ³gica que, possivelmente, exista entre situaÃ§Ãµes sociais especÃficas. Em virtude da semelhanÃ§a dos
direitos em evidÃªncia e, ainda, a um entendimento afim na â€œsentenciaÃ§Ã£o dos mesmosâ€�, convÃ©m
â€œregistrar uma certa identidade entre elasâ€�. A educaÃ§Ã£o se estabelece como um direito que foi absorvido
pelas constituiÃ§Ãµes federais e a receber a formulaÃ§Ã£o direito de todos e dever do Estado, ex vi do art. 205 da
Carta Republicana de 1988.

Chizzotti (2005, p. 31) relembra que a Assembleia Nacional e Geral Constituinte de 1823, tanto pelo discurso quanto
pela forma, quer pela composiÃ§Ã£o do grupo de membros que a constituÃram e, ainda, pelos projetos
apresentados, essa Constituinte de 1823 tornouse uma espÃ©cie de â€œobservatÃ³rio privilegiado dos problemas e
das concepÃ§Ãµes sociopolÃticas do Brasil, no primeiro quartel do sÃ©culo XIXâ€�. Tratouse, portanto, de um
arcabouÃ§o para a construÃ§Ã£o organizadora do ponto de vista jurÃdicopolÃtico do Brasil independente. Ã‰,
no ensinamento desse autor, a Constituinte de 1823 que resume as ligaÃ§Ãµes existentes entre forÃ§as sociais e/ou
polÃticas, vez que â€œfraturas diversas deram condiÃ§Ãµes Ã  independÃªncia, e condensam as tensÃµes geradas
entre antigos aliados que porfiaram apÃ³s a partida de Dom JoÃ£o VI, a hegemonia polÃtica do Brasil, pelo Reino
Unidoâ€�.

Referindose ao trabalho de Chizzotti (2005), Sucupira (2005, p. 55) traz Ã  baila que o texto daquela Constituinte de
1823 estava resumido em trÃªs artigos nos quais o leitor pode constatar a preocupaÃ§Ã£o em oportunizar o ensino no
paÃs. Houve o cuidado, na redaÃ§Ã£o do artigo 252, em prever os abusos quanto Ã  liberdade de â€œabrir
aulasâ€�, como se dizia na linguagem dos documentos dessas dÃ©cadas de abertura do sÃ©culo XIX, daquela vez
no artigo 250:

[...] art. 250 â€“ haverÃ¡ no ImpÃ©rio escolas primÃ¡rias, em cada termo, ginÃ¡sios em
cada comarca e universidade nos mais apropriados locais; art. 251 â€“ Leis e regulamentos
marcarÃ£o o nÃºmero e a constituiÃ§Ã£o desses Ãºteis estabelecimentos; art. 252 â€“
livre a cada cidadÃ£o abrir aulas para o ensino pÃºblico, contando que responda pelos
abusos.

Esse perÃodo inicial do sÃ©culo XIX, da evoluÃ§Ã£o histÃ³rica da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica no Brasil, ainda estÃ¡
por ser desvelado. Entretanto, essa evoluÃ§Ã£o da consciÃªncia em torno da importÃ¢ncia da educaÃ§Ã£o vem se
entranhando na sociedade atravÃ©s dos sÃ©culos e acompanhando o exame de todas as ConstituiÃ§Ãµes. Segundo
Costa (2011, p. 32), com exceÃ§Ã£o da Carta de 1937, todas as Cartas constituintes â€œ[...] incorporaram,
implÃcita ou explicitamente, a ideia de um Plano Nacional de EducaÃ§Ã£oâ€�, atÃ© que vem o momento do
primeiro deles, em 1962, â€œelaborado jÃ¡ na vigÃªncia da primeira Lei de Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o
Nacional, Lei nÂº 4.024, de 1961â€�.

A promulgaÃ§Ã£o da ConstituiÃ§Ã£o de 1988, a chamada â€œConstituiÃ§Ã£o CidadÃ£â€�, marcou, no Brasil,
uma nova etapa na histÃ³ria do processo de consolidaÃ§Ã£o democrÃ¡tica. O grande desafio, a partir da nova Carta
Constitucional seria fazer as polÃticas pÃºblicas chegarem aonde nÃ£o havia chegado e construÃrem uma
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relaÃ§Ã£o federativa muito forte entre a UniÃ£o, os Estados e os MunicÃpios. EntÃ£o, foram instituÃdas
constitucionalmente inÃºmeras garantias e direitos de cidadania, que, alÃ©m de visarem Ã  proteÃ§Ã£o do
cidadÃ£o como indivÃduo, tambÃ©m apresentaram como objetivo primordial proteger a sociedade, â€œdandolhe
instrumentos de reclamaÃ§Ã£o e correÃ§Ã£o de atos ilÃcitos por meio de diversos mecanismos de participaÃ§Ã£o
direta e ativaâ€�. Por outro lado, Ã© relevante a funÃ§Ã£o de controle com vistas ao aperfeiÃ§oamento da
administraÃ§Ã£o pÃºblica. Tratase de instrumentaÃ§Ã£o de cunho democrÃ¡tico que impÃµe limites ao â€œpoder
e Ã  busca de eficiÃªncia, por meio da fiscalizaÃ§Ã£o, avaliaÃ§Ã£o e monitoramento das aÃ§Ãµes
governamentaisâ€�. AlÃ©m do que, â€œo exercÃcio do controle Ã© tambÃ©m significativo no combate a
ilicitudes de naturezas diversas, tais como as fraudes e a corrupÃ§Ã£oâ€� (FARIA, s/d. p. 209230).

Assim Ã© que, retornando ao que afirma Costa (2005, p. 49), o artigo 205, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, garante a
educaÃ§Ã£o como direito de todos, caracterizandoa universalmente, devendo, dessa forma, o ensino obedecer aos
princÃpios do art. 206, pelo qual se basearÃ¡ â€œqualquer planejamento que se faÃ§a na Ã¡rea educacionalâ€�.
Como se pode notar, os termos do referido artigo exibem a expressÃ£o â€œqualquer planejamentoâ€�. Clarificado
estÃ¡ que nÃ£o se pode pensar apenas na questÃ£o do direcionamento didÃ¡ticopedagÃ³gico, mas em todo o
complexo educacional, envolvendo sua multiplicidade de projetos e outras aÃ§Ãµes e, inclusive, no planejamento da
questÃ£o das verbas destinadas ao funcionamento do sistema e a garantia da efetiva qualidade da EducaÃ§Ã£o.

Em esclarecimento, diversos segmentos educacionais almejavam a aprovaÃ§Ã£o do Plano Nacional de EducaÃ§Ã£o
que tramitava no Congresso desde o ano de 2010. Agora sÃ³ falta a sanÃ§Ã£o da Presidenta Dilma Rousseff, o texto
foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 03/06/2014. O texto legal estabelece metas para os prÃ³ximos 10 anos
em educaÃ§Ã£o e envolve 20 metas entre as quais: A universalizaÃ§Ã£o do ensino infantil, fundamental e mÃ©dio;
A erradicaÃ§Ã£o do analfabetismo; O aumento de vagas em escola de perÃodo integral; Mais vagas no ensino
superior, na educaÃ§Ã£o tÃ©cnica e na pÃ³sgraduaÃ§Ã£o, alÃ©m da valorizaÃ§Ã£o do professor. O Plano
estabelece que o investimento na educaÃ§Ã£o aumente para 7% do PIB nos prÃ³ximos 5 anos e chegue a 10% do
PIB no ano de 2024. Em detrimento dessa louvÃ¡vel preocupaÃ§Ã£o com o orÃ§amento para o ensino, a qualidade
do resultado ainda deixa bastante a desejar e permanece no papel. A educaÃ§Ã£o, base do desenvolvimento de um
paÃs (a saÃºde, a seguranÃ§a, o cumprimento das leis, o voto consciente, o trabalho qualificado e a consequente
prosperidade de um paÃs), precisa estar escrita numa Lei para demonstrar tais prioridades. A sociedade espera que
este plano suplante o mundo das ideias e que seja posto em prÃ¡tica, efetivamente, pelo Governo. Dessa forma, para
o bem estar geral, o conhecimento serÃ¡ realmente democratizado e disponibilizado para as instituiÃ§Ãµes e serÃ£o
alcanÃ§ados resultados positivos pelos atores sociais envolvidos, povo e governo, como estabelece o Plano Nacional
de EducaÃ§Ã£o. No que diz respeito aos diversos problemas da educaÃ§Ã£o, sabese dos prejuÃzos acumulados
pelo setor ao longo de muitas dÃ©cadas, o que acontece em virtude da mÃ¡ gestÃ£o e tambÃ©m dos atos de
corrupÃ§Ã£o que desviam importantes verbas dos objetivos para os quais foram planejadas. O que socialmente se
espera Ã© que aconteÃ§am os ganhos econÃ´micos e culturais que se originem de uma aÃ§Ã£o integrada e a partir
da utilizaÃ§Ã£o das ferramentas apropriadas e da aplicaÃ§Ã£o dos recursos atravÃ©s dos quais o controle social
evitarÃ¡ que as verbas sejam manipuladas por atos de corrupÃ§Ã£o. Esses ganhos sociais se originam do aumento da
â€œqualidade dos serviÃ§os prestados Ã  populaÃ§Ã£o pela administraÃ§Ã£o pÃºblica e da melhora dos
indicadores sociais relativos Ã  saÃºde e Ã  educaÃ§Ã£oâ€�. Por outro lado, os ganhos culturais surgem a partir
â€œdo fortalecimento de valores importantes para a cidadania, como a responsabilidade sobre a coisa pÃºblicaâ€�
(LIRA, 2003, p. 8).

Segundo se encontra anotado na obra AnuÃ¡rio Brasileiro da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (2012, p. 10), sÃ£o muitas as
maneiras de se elaborar uma anÃ¡lise da educaÃ§Ã£o brasileira e, principalmente, uma anÃ¡lise fundamentada nas
estatÃsticas e pesquisas existentes em cada Ã¡rea. Nos anos mais recentes, â€œuma diversidade de estudos tem sido
produzida pelos especialistas sobre a complexidade dos desafios brasileiros, em todas as modalidades de ensino.
Contudo, tratam de problemas especÃficos, raramente permitindo uma abordagem sistÃªmicaâ€�. Por exemplo, o
Plano Nacional de EducaÃ§Ã£o (PNE) equivale Ã  oportunidade que tem a sociedade de construir uma visÃ£o
global dos problemas da EducaÃ§Ã£o. Encontrase em destaque no AnuÃ¡rio (2013, p. 10) a informaÃ§Ã£o de que
o Brasil tem cerca de 11% dos adultos com idade entre 35 e 44 anos com formaÃ§Ã£o universitÃ¡ria, nÃºmero que
se considera defasado em comparaÃ§Ã£o aos das naÃ§Ãµes desenvolvidas. Por outro prisma, no Chile, esse
percentual alcanÃ§a os 27% e, nos Estados Unidos, atinge os 43%. â€œA pretensÃ£o do PNE Ã© elevar a taxa
lÃquida para 33% da populaÃ§Ã£o de 18 a 24 anos, o que representa mais do que dobrar os nÃºmeros hoje
existentesâ€�.

O Pisa (Programa Internacional de AvaliaÃ§Ã£o de Alunos) busca medir o conhecimento e a habilidade em leitura,
matemÃ¡tica e ciÃªncias de estudantes com 15 anos de idade, tanto de paÃses membro da OCDE (OrganizaÃ§Ã£o
para CooperaÃ§Ã£o e Desenvolvimento EconÃ´mico), como de paÃses parceiros, a exemplo da Alemanha,
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GrÃ©cia, Chile, Coreia do Sul, MÃ©xico, Holanda e PolÃ´nia. E de outros como Argentina, Brasil, China, Peru,
Qatar e SÃ©rvia. A avaliaÃ§Ã£o jÃ¡ foi aplicada nos anos de 2000, 2003, 2006 e 2009, mas os dados divulgados
foram baseados em avaliaÃ§Ãµes feitas em 2012, quando o desempenho em leitura dos estudantes brasileiros decaiu
em relaÃ§Ã£o a 2009. De acordo com dados do Pisa, o paÃs somou 410 pontos em leitura, fato que o colocou dois
pontos a menos do que o nÃvel alcanÃ§ado na Ãºltima avaliaÃ§Ã£o e 86 pontos abaixo da mÃ©dia dos paÃses da
OCDE. A relaÃ§Ã£o do ranking de leitura Pisa/2012 aponta o Brasil ocupando o 55Âº lugar, alÃ§andose apenas
ante os paÃses: TunÃsia 56Âº; ColÃ´mbia 57Âº; Peru 65Âº.

Diante deste cenÃ¡rio, se faz cogente uma releitura sobre a memÃ³ria de aspectos importantes da histÃ³ria da
educaÃ§Ã£o brasileira e de como vem se formando o processo educacional entre as diversas legislaÃ§Ãµes e
movimentaÃ§Ãµes sociais. Eis que na sociedade as pessoas e suas vivÃªncias formam as suas memÃ³rias. Ã‰ no
contexto das prÃ³prias instituiÃ§Ãµes que se aninha a histÃ³ria de um povo. A memÃ³ria Ã© indissociÃ¡vel da
manutenÃ§Ã£o de um sentimento de identidade que permite identificar o grupo e distinguilo dos demais. Diante
desta afirmaÃ§Ã£o, vÃªse que a DeclaraÃ§Ã£o Universal dos Direitos Humanos de 1948 registra que todo o ser
humano tem direito a InstruÃ§Ã£o[i]. AlÃ©m do que dizem Halbwachs (1990, p. 3637) e o texto da DeclaraÃ§Ã£o
Universal de 48, e de como ensina Le Goff (2003, p. 471) sobre ser possÃvel compreender a importÃ¢ncia da
memÃ³ria na histÃ³ria e na evoluÃ§Ã£o da historiografia. A memÃ³ria desempenha papel relevante nas
transformaÃ§Ãµes sociais mais diversas que a humanidade jÃ¡ passou e, por conseguinte, sempre terÃ¡ a funÃ§Ã£o
de contribuir no desenvolvimento do conhecimento histÃ³rico, procurando salvar o passado e servindo para â€œa
libertaÃ§Ã£o e nÃ£o para a servidÃ£o dos homensâ€�. A leitura de Lembrar, Escrever, Esquecer nos propÃµe uma
tarefa paradoxal visando rememorar o passado, atravÃ©s das experiÃªncias, dos traumas, dos rastros, das histÃ³rias e
memÃ³rias, atentando para repensar o presente, propiciando, como o atesta Gagnebin (2006, p. 5556), reabilitar
possibilidades de leitura que ficaram esquecidas [â€¦] ou â€œque nÃ£o tiveram direito a palavras, tampouco a
lembranÃ§asâ€�, transformando assim o presente e evitando a repetiÃ§Ã£o de erros do passado.

Por sua vez, Chartier (2009, p. 31) utilizase da condensaÃ§Ã£o para dar um panorama da HistÃ³ria Cultural,
refletindo, questionando e sugerindo acerca de questÃµeschave, a exemplo da contribuiÃ§Ã£o dos gestos e
comportamentos para a construÃ§Ã£o das prÃ³prias divisÃµes do mundo social, apontando as dimensÃµes retÃ³rica
e narrativa da histÃ³ria, a epistemologia da coincidÃªncia e a conscientizaÃ§Ã£o da brecha entre o passado e sua
representaÃ§Ã£o, a diferenÃ§a entre a histÃ³ria e o campo literÃ¡rio. Isto graÃ§as Ã s tÃ©cnicas que permitem a
separaÃ§Ã£o do verdadeiro e falso, a distinÃ§Ã£o dos conceitos de histÃ³ria e memÃ³ria, histÃ³ria e ficÃ§Ã£o.
Chartier adianta ser â€œ[â€¦] fundamental e urgente a reflexÃ£o sobre as condiÃ§Ãµes que permitem sustentar um
discurso histÃ³rico como representaÃ§Ã£o e explicaÃ§Ã£o adequadas da realidade que foiâ€�.

Pontes de Miranda (1987, p. 348), a seu tempo, menciona que para resolver o problema da educaÃ§Ã£o nÃ£o basta
elaborar leis, ainda que excelentes: devemse abrir escolas, com professores habilitados e formar alunos para o
exercÃcio da cidadania visando tambÃ©m a qualificaÃ§Ã£o para o trabalho.

A sociedade brasileira dispÃµe agora de uma ConstituiÃ§Ã£o considerada verdadeiramente cidadÃ£. No entanto,
suas garantias fundamentais nem sempre sÃ£o respeitadas, bem como os princÃpios administrativos, tal como o da
EficiÃªncia. O artigo 205 da Carta Constitucional de 1988 (combinado com o artigo 227) afirma que a educaÃ§Ã£o
Ã© um direito de todos e dever nÃ£o sÃ³ do Estado, mas tambÃ©m da famÃlia em colaboraÃ§Ã£o com a
sociedade e deve ser tratada com prioridade absoluta. Nesta seara, vale ressaltar que â€œa histÃ³ria, na educaÃ§Ã£o
[...] fez dela nÃ£o sÃ³ objeto de estudo, como tambÃ©m uma tarefa Ã©tica de preservar a memÃ³ria [...] em salvar
o passado e resgatar tradiÃ§Ãµesâ€� (GAGNEBIN, 2006, p. 97). Por tal razÃ£o Ã© importante frisar que,
rigorosamente, a EducaÃ§Ã£o passou a ser concebida como direito de todos e dever do Estado com a Emenda
Constitucional de 1969 e nÃ£o com o advento da ConstituiÃ§Ã£o Federal de 1988 (FAVERO, 2001, P. 5).

A realidade brasileira demonstra objetivamente que, ano a ano, sÃ£o gastos milhÃµes com polÃticas pÃºblicas
educacionais. Contudo, vÃªse que as mesmas nÃ£o atendem satisfatoriamente a demanda social e nem sempre os
dados tÃªm apresentado resultados compatÃveis com o planejamento. Essa lacuna, essa falta de resultados
responsÃ¡veis e que transmitam claramente o nÃvel de qualidade educacional, tanto incentivam quanto justificam
estudos os mais diversos.

Existe, no Brasil, uma â€œdÃvida social e educacional histÃ³ricaâ€�, mesmo porque as elites nÃ£o se interessaram
em assumir â€œum projeto de naÃ§Ã£o e jamais se preocuparam com investimentos no desenvolvimento da
culturaâ€�. Essa forma de perceber e de se posicionar perante o social nÃ£o se alterou ao longo dos anos, mesmo
levando em conta os lÃderes empresariais, em sua maioria, defendem que a educaÃ§Ã£o seja motivo de cuidados.
Na verdade, notase que â€œnenhum dos grandes grupos destina parcelas de seus grandes lucros para fundos
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pÃºblicos de educaÃ§Ã£o e qualificaÃ§Ã£o profissional, raramente, criam subterfÃºgios com fundaÃ§Ãµes
prÃ³prias para isenÃ§Ãµes de impostos nacionaisâ€� (GRABOWSKI, 2010, p. 23).

Diante disto, perante o perfil da histÃ³ria da evoluÃ§Ã£o do processo educacional brasileiro, ganha relevo, nesta
reflexÃ£o, a afirmaÃ§Ã£o de que a â€œmemÃ³ria coletiva passou por grandes transformaÃ§Ãµes das ciÃªncias
sociais e Ã© tambÃ©m importante na interdisciplinaridade que tende a instalarse entre elasâ€� (LE GOFF, 2003, p.
466). Pontuese, inclusive, â€œa leitura das diferentes temporalidades que fazem que o presente seja o que Ã©,
heranÃ§a e ruptura, invenÃ§Ã£o e inÃ©rcia ao mesmo tempo, Ã© a tarefa singular dos historiadores e sua
responsabilidade principal para com os contemporÃ¢neosâ€� (CHARTIER, 2009, p. 68). De um ponto de vista mais
material e objetivo, conforme admite Bosi (2003, p. 37), â€œ[...] a percepÃ§Ã£o concreta precisa valerse do passado
que de algum modo se compÃµe da totalidade da nossa experiÃªncia adquiridaâ€�. A menÃ§Ã£o ao tempo presente
direciona a reflexÃ£o que se faz sobre a conformaÃ§Ã£o do mundo, desse â€œadmirÃ¡vel mundo novoâ€�
redesenhandose em outro formato social. A sociedade se encontra envolvida nas Ã¡guas revoltas e fascinantes da
globalizaÃ§Ã£o, que, alÃ©m de competitiva e movida velozmente pela moderna tecnologia, pela disseminaÃ§Ã£o
da informaÃ§Ã£o e pelas comunicaÃ§Ãµes, se mostra â€œum complexo de processos e forÃ§as de mudanÃ§as que
tem sua prÃ³pria â€˜geometria de poderâ€� (HALL, 2006, p. 6780).

Assim sendo, Ã© imprescindÃvel aludir Ã  Emenda Constitucional 14/96 que introduziu o FUNDEF â€“ Fundo de
ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de ValorizaÃ§Ã£o do MagistÃ©rio. Portanto, a
referida Emenda Ã© um marco de importÃ¢ncia para a evoluÃ§Ã£o da histÃ³ria do processo educacional em busca
da qualidade. Nesse ponto, relembrando o ensinamento de Halbwachs (1990, p. 60), constatese, em favor desse
levantamento de etapas da histÃ³ria educacional, que [...] â€œnÃ£o Ã© na histÃ³ria aprendida, Ã© na histÃ³ria
vivida que se apoia nossa memÃ³riaâ€�. E assim Ã© que, apoiada na memÃ³ria vivida, a Emenda Constitucional
nÂº 14 de 12 de Setembro de 1996, regulamentada pela Lei 9.424/1996, estÃ£o definidos os meios para a melhor
implementaÃ§Ã£o do ensino fundamental, bem como para a valorizaÃ§Ã£o do magistÃ©rio. A referida Emenda
representa uma peÃ§a essencial na direÃ§Ã£o da concretude de um ensino de qualidade. O Tribunal Regional
Federal explicita o teor da EC em comento, abaixo transcrita:

Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da ConstituiÃ§Ã£o Federal e dÃ¡ nova redaÃ§Ã£o
ao art. 60 do Ato das DisposiÃ§Ãµes constitucionais TransitÃ³rias.

TRF3  APELAÃ‡ÃƒO CÃ�VEL AC 13494 SP 2000.61.02.0134941 (TRF3). Data de
publicaÃ§Ã£o: 24/04/2008.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 60 DO ADCT. PRINCÃ�PIO
FEDERATIVO E DA AUTONOMIA MUNICIPAL. FUNDEF. MUNICÃ�PIO.
EMENDA CONSTITUCIONAL NÂº 14 /96. LEI NÂº 9.424 /96.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. A inovaÃ§Ã£o introduzida no artigo 60 do ADCT, da
ConstituiÃ§Ã£o Federal de 1988, veio reforÃ§ar a proteÃ§Ã£o que jÃ¡ se dispensava ao
ensino fundamental, para a universalizaÃ§Ã£o do mesmo e para a eliminaÃ§Ã£o do
analfabetismo, nÃ£o cabendo falar em ofensa ao princÃpio federativo ou ao princÃpio
da autonomia municipal, na medida em que as alteraÃ§Ãµes tiveram por escopo o
cumprimento dos preceitos contidos no TÃtulo I, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, que trata
dos princÃpios fundamentais que estruturam o estado democrÃ¡tico de direito, sendo
certo que este nÃ£o pode compactuar com o analfabetismo, praga que solapa as
expressÃµes mais elementares da cidadania. 2. Quanto Ã s alegaÃ§Ãµes de
inconstitucionalidade, no que diz respeito Ã  isonomia, verifico que o estabelecimento de
percentuais fixos para Estados e MunicÃpios decorre da obrigaÃ§Ã£o cometida a estes
Ãºltimos entes polÃticos, na forma dos art. 30, inciso VI e 211, Â§ 2Âº, combinados com
o art. 212, da Lei Fundamental, e aqueles primeiros, na esteira do acrÃ©scimo incluÃdo
no art. 60, do ADCT, qual seja, em face da remuneraÃ§Ã£o condigna do magistÃ©rio,
cuja valorizaÃ§Ã£o tambÃ©m Ã© um dos objetivos colimados pelo FUNDEF, relevando
anotar que a UniÃ£o, jÃ¡ nÃ£o tinha mesmo a obrigaÃ§Ã£o de manter o ensino
fundamental, em face do quanto disposto na ConstituiÃ§Ã£o Federal, salvo num papel de
mera de complementaridade, afigurandose, pois, justo que somente aqueles entes
polÃticos tenham sido abarcados na indigitada norma constitucional, sem que daÃ
decorra lesÃ£o ao princÃpio da igualdade. 3. Cabe, ainda, observar que os recursos
repassados ao FUNDEF sÃ£o aqueles decorrentes do artigo 159, inciso I, alÃnea b, da
ConstituiÃ§Ã£o Federal, que, na verdade, formam o chamado Fundo de ParticipaÃ§Ã£o

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/politicas_publicas_educacionais_e_o_papel_dos_tribunais_de_contas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.511,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



dos MunicÃpios, objeto de rateio posterior, mediante a aplicaÃ§Ã£o de mecanismo
voltado para a promoÃ§Ã£o do equilÃbrio sÃ³cioeconÃ´mico entre os municÃpios.
Portanto, a singeleza com que formulado o pedido tambÃ©m poderia desaguar na
inviabilidade do seu acolhimento, diante do risco de ensejar ao autor repasses superiores
aos devidos aos demais municÃpios, em face do desequilÃbrio que poderia ocasionar no
cÃ¡lculo das quotas respectivas. 4. ApelaÃ§Ã£o a que se nega provimento.

Em 2006, surge a Emenda Constitucional nÂº 53 que criou o FUNDEB â€“ Fundo de ManutenÃ§Ã£o e
Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o. Foi
regulamentado atravÃ©s da Lei Federal nÂº 11.494, de 20 de junho de 2007 e do Decreto nÂº 6.253/2007. O
FUNDEB voltase para o desenvolvimento do ensino bÃ¡sico, em substituiÃ§Ã£o ao FUNDEF, ampliando o campo
de atuaÃ§Ã£o, passando a cuidar tambÃ©m do ensino mÃ©dio. Tais fundos foram de fundamental importÃ¢ncia,
visto que ao forÃ§ar os Estados e MunicÃpios a eliminarem os desperdÃcios e desvios, estabeleceram a
transparÃªncia e o controle social do uso do dinheiro pÃºblico, promovendo, assim, um gasto pÃºblico de qualidade.

A educaÃ§Ã£o funciona dentro de espaÃ§os, quer presenciais, quer virtuais, mas, em todos os itens Ã© necessÃ¡rio
que estejam evidentes os itens que atestam comprovada qualidade educacional. Assim, ao referirse Ã 
imprescindibilidade de uma educaÃ§Ã£o infantil de qualidade, acrescenta Costa:

A efetividade do direito Ã  educaÃ§Ã£o e o aumento das dotaÃ§Ãµes orÃ§amentÃ¡rias
sÃ£o fatores indispensÃ¡veis. Frisa, ainda, que a criaÃ§Ã£o do FUNDEB (Fundo de
ValorizaÃ§Ã£o do MagistÃ©rio e ManutenÃ§Ã£o da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica), com a Lei
11.494 de 20/06/2007, expandiu a aplicaÃ§Ã£o dos recursos para a educaÃ§Ã£o bÃ¡sica,
o que viabilizou uma dotaÃ§Ã£o orÃ§amentÃ¡ria significativa para a educaÃ§Ã£o
infantil. Sendo assim, atravÃ©s desse fundo especial estÃ¡ em seguranÃ§a â€œum valor
mÃnimo, dentro de cada Estado, de recursos para cada crianÃ§a matriculada na
educaÃ§Ã£o infantil. A partir da EC nÂº 59/2009, mais recursos para a educaÃ§Ã£o
passaram a estar garantidos formalmenteâ€� (COSTA, 2005, P. 156).

Estudos sobre a importÃ¢ncia do controle social na fiscalizaÃ§Ã£o dos gastos pÃºblicos indicam que, no contexto
atual, â€œa ambiÃªncia em torno do controle da administraÃ§Ã£o pÃºblica dispÃµe de tÃ©cnicas totalmente
favorÃ¡veis Ã s mudanÃ§as que surgem rapidamenteâ€�. E, assim sendo, imediatamente, a sociedade passa a
â€œexigir cada vez mais probidade, responsabilidade e zelo por parte dos administradoresâ€�. Mesmo com essa
abertura ainda mÃnima, o cidadÃ£o inaugurou uma etapa em que se integra participativamente â€œna vida do
Estado, interferindo na elaboraÃ§Ã£o, acompanhando a execuÃ§Ã£o do orÃ§amento pÃºblico, atuando junto a
programas e metas administrativos e participando de audiÃªncias pÃºblicas que definem metas e aÃ§Ãµes
futurasâ€� (ARRUDA; TELES, s/d, p. 67).

Dos ensinamentos de Rocha (2003) depreendese que o controle externo Ã© uma ferramenta de aprimoramento da
administraÃ§Ã£o pÃºblica e que se faz indispensÃ¡vel na conduÃ§Ã£o de processos de produÃ§Ã£o de bens e
serviÃ§os. A principal funÃ§Ã£o do controle externo deve ser a busca de melhores resultados e, concomitantemente,
do aperfeiÃ§oamento, correÃ§Ãµes e reajustes que se mostrarem necessÃ¡rios.

Outro aspecto da competÃªncia do controle externo Ã© o acompanhamento da qualidade da aplicaÃ§Ã£o dos
recursos. â€œO controle nÃ£o pode ser reduzido apenas Ã  anÃ¡lise da legalidadeâ€�. Devem ser verificadas as
dimensÃµes da eficiÃªncia, eficÃ¡cia e efetividade das aÃ§Ãµes de controle. â€œAssim, Ã© importante avaliar se as
polÃticas pÃºblicas educacionais estÃ£o produzindo os resultados esperados, a um preÃ§o compatÃvel e se a
comunidade estÃ¡ satisfeita com os serviÃ§os que lhe sÃ£o prestadosâ€� (SERRANO, s/d, p. 3).

Neste contexto de controle externo, surge a importÃ¢ncia dos Tribunais de Contas. As Cortes de Contas fiscalizam
nÃ£o sÃ³ a legalidade, mas a legitimidade, economicidade e aplicaÃ§Ã£o de receitas pÃºblicas, culminando na
aprovaÃ§Ã£o ou nÃ£o de contas dos gestores atravÃ©s de decisÃµes e emissÃ£o de pareceres prÃ©vios. Muito
dinheiro pÃºblico Ã©, portanto, economizado atravÃ©s das recomendaÃ§Ãµes e determinaÃ§Ãµes dos Tribunais
de Contas na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o.

Os Tribunais de Contas desempenham papel de preservar a dignidade no trato com o erÃ¡rio, cuidando para que tais
recursos sejam destinados de forma pedagogicamente planejada, controlada, acompanhada, avaliada e voltada para o
bem estar social, produzindo frutos mais efetivos em um contexto de participaÃ§Ã£o cidadÃ£ e democrÃ¡tica,
aproximandose mais das manifestaÃ§Ãµes, das sugestÃµes e dos apelos dos cidadÃ£os, concretamente atravÃ©s
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das auditorias operacionais que apontam os erros no planejamento, no gasto dos recursos e norteiam formas de
reparaÃ§Ã£o por meio dos Termos de Ajustamento de GestÃ£o (TAG), com prazos razoÃ¡veis para cumprimento de
tais demandas, e sob pena de sanÃ§Ãµes emanadas pelo Tribunal Pleno. Tratase, frisese, de uma providÃªncia
preventiva e pedagÃ³gica sob a coordenaÃ§Ã£o das Cortes de Contas em atendimento aos anseios da coletividade
que se vem se manifestando positivamente nos diversos segmentos sociais. Esse acompanhamento por parte dos TCs
tem se mostrado necessÃ¡rio e eficiente, conforme documentaÃ§Ã£o disponÃvel em todas as Cortes distribuÃdas
pelo paÃs.

A EducaÃ§Ã£o, alÃ©m de ser um direito social, passou a ser mensurada como um valor de dignidade humana
essencial para o Estado DemocrÃ¡tico de Direito. Logo, a EducaÃ§Ã£o se qualifica como um direito fundamental,
reafirmado pelas reiteradas decisÃµes do Supremo Tribunal Federal e deve se consolidar com aÃ§Ãµes
governamentais atravÃ©s da efetivaÃ§Ã£o de polÃticas pÃºblicas, fruto de uma comprometida reflexÃ£o,
conjugada a um planejamento consciente e participativo da sociedade e, no caso em tela, da representaÃ§Ã£o dos
Tribunais de Contas, que exercem um mÃºnus constitucional, tambÃ©m corroborando com o PrincÃpio da garantia
do padrÃ£o de qualidade no ensino (art. 206, VII, CF/88).

CONSIDERAÃ‡Ã•ES FINAIS

As manifestaÃ§Ãµes sociais relativas Ã s PolÃticas PÃºblicas de EducaÃ§Ã£o oscilam entre o otimismo e
pessimismo, como Ã© o caso da realidade apresentada, diariamente, nos meios de comunicaÃ§Ã£o, a respeito de
tantas escolas brasileiras que, em detrimento de todo um sistema de controle, ainda apresentam desvios de verbas e,
consequentemente, meios precÃ¡rios de gestÃ£o geradores de uma educaÃ§Ã£o cujos Ãndices tÃªm constrangido o
paÃs perante o cenÃ¡rio mundial.

As implicaÃ§Ãµes da sociedade tecnolÃ³gica moderna difundem seus fluidos sobre todos os setores, quer pÃºblicos
ou privados. LanÃ§aos tambÃ©m sobre os Tribunais de Contas que comeÃ§am a se reposicionar e auditar
polÃticas pÃºblicas que, concretamente, beneficiem e promovam a inclusÃ£o de muitos sujeitos sociais e nÃ£o
apenas a de indivÃduos, isoladamente, ou a de grupos historicamente privilegiados.

Alguns avanÃ§os e a modernizaÃ§Ã£o dos TCs (Tribunais de Contas) e seus sistemas de controladoria jÃ¡ tÃªm
sido percebidos pelo cidadÃ£o comum e isto cria uma representatividade significativa quanto ao exercÃcio teÃ³rico
e prÃ¡tico da democracia e a conferÃªncia do status de cidadania a cada indivÃduo.

A EducaÃ§Ã£o, na prÃ¡tica, Ã© caracterizada de forma distinta do que o legislador pensou. A educaÃ§Ã£o em
nosso paÃs Ã© um tema dos mais normatizados e contempla preceitos considerados de primeiro mundo, contudo
tais preceitos estejam em muito apenas no papel e precisam dar um salto de qualidade.

A ConstituiÃ§Ã£o Federal merece ser defendida e precisa atender aos ideais aristotÃ©licos. AristÃ³teles criou a
Ã‰tica como uma disciplina organizada, a polÃtica do justo meio, e para ele, o exercÃcio polÃtico era uma forma
de atender aos anseios da polis, ou seja, da comunidade, da cidade em busca da felicidade.

A educaÃ§Ã£o, base de tudo de um paÃs, assenta a saÃºde, a seguranÃ§a, o cumprimento das leis, o voto
consciente, o trabalho qualificado e a consequente prosperidade de um paÃs. Ã‰ prioridade que nÃ£o dispensa a
materialidade efetiva, posto que possui uma estrutura de legislaÃ§Ã£o constitucional e infraconstitucional. Em outras
palavras, a sociedade espera que o plano nacional de educaÃ§Ã£o suplante o mundo das ideias e seja posto em
prÃ¡tica, efetivamente, pelo Governo e que haja um controle eficaz pelas Cortes de Contas.

As veredas das polÃticas pÃºblicas da EducaÃ§Ã£o nÃ£o sÃ£o as mais animadoras, mas avistase uma tÃªnue luz
de esperanÃ§a traduzida nas expectativas que o cidadÃ£o comum nutre quanto Ã  aÃ§Ã£o condutora e controladora
dos gastos pÃºblicos. A sociedade continua clamando pela valorizaÃ§Ã£o concreta do ensino, para que o
conhecimento seja realmente democratizado e disponibilizado nas instituiÃ§Ãµes educacionais e, ainda, para que
sejam alcanÃ§ados resultados reais qualitativos, demonstrados tambÃ©m quantitativamente em benefÃcio da
populaÃ§Ã£o.

As conclusÃµes deste estudo sÃ£o as de que Ã© da maior relevÃ¢ncia o papel dos PretÃ³rios de Contas e deles a
sociedade espera a aproximaÃ§Ã£o, o interesse e o compartilhamento de aÃ§Ãµes que se proponham a garantir o
controle do dinheiro pÃºblico, o bom direcionamento das aÃ§Ãµes contidas nos planejamentos das polÃticas
pÃºblicas e o respeito aos postulados da Carta Magna do paÃs.
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