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RESUMO

Este artigo é resultado de pesquisa bibliográfica sobre políticas públicas, com ênfase no Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), através do
Programa Nacional de Formação Continuada à Distância, nas Ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE). Trataremos aqui alguns aspectos do financiamento da educação básica, o processo de
aquisição de materiais, bens e serviços e seus procedimentos no atendimento dos princípios da legalidade e
publicidade, consonantes com o bom funcionamento da administração pública. Através da Lei 8.666/93 e dos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACS), daremos enfoque à importância das licitações,
tendo em vista o equilíbrio e transparência das contas públicas, uma vez que beneficia o Poder Público
através de seus princípios explícitos.
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ABSTRACT

This article is resultant of a bibliographic research on public policies, with emphasis on the Fund for the
Maintenance and Development of Primary School and Enhancement of Education Professionals (FUNDEB),
through the National Program for Continuing Distance Education, in the activities of the National Fund for
Education Development (ENDF). In this article will be discussed some aspects of the financing of primary
school, the acquisition of materials, goods and services and procedures in compliance with constitutional
principles of legality and publicity, consonant with the proper functioning of the public administration.
Grounded by law 8.666/93 and the Councils for Accompaniment and Social Control (CASC), we will focus on
the importance of the bids, in view of balance and transparency of public accounts, since it benefits the
Government through its explicit principles.
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DIREITOS E DEVERES DA EDUCAÇÃO

De acordo com a Constituição Federal do Brasil/88, o tratamento a ser dado quanto ao acesso aos

direitos e garantias fundamentais deve ser igual entre os iguais e desigual entre os desiguais, para

que todos sejam contemplados ainda que possam existir diferenças de qualquer natureza entre os

cidadãos brasileiros. Compõem-se como direito social a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
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desamparados, conforme o artigo 6º da CF.

Acerca da educação brasileira, dez artigos são dispostos na Constituição para garantir o seu direito e

a sua organicidade. Segundo Brasil (1998, art. 205) a educação é “direito de todos e dever do Estado

e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o

trabalho”. A garantia de efetivar os direitos previstos na Constituição se dá através da formulação de

políticas públicas. Inúmeras delas, no campo da educação, foram criadas ao longo dos anos com a

perspectiva de reduzir a herança histórica relacionada ao analfabetismo, embora os resultados não

fossem suficientes.

Do ponto de vista científico, alguns trabalhos foram realizados por Monlevade (2008), Davies (1999)

e Arelaro (1999), como também outras pesquisas estão sendo desenvolvidas sobre o financiamento

da educação básica no Brasil. De acordo com a Lei Nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDBEN), a educação é um processo formativo que se desenvolve através da convivência

familiar, no trabalho, na convivência humana, nos movimentos sociais, manifestações culturais e

através das instituições de ensino e pesquisa. É dever do Estado, através da colaboração entre União,

Estados, Distrito Federal e Municípios, garantir a educação escolar pública, nos diversos níveis de

formação.

Para Cury (2002), quase todos os países garantem aos seus cidadãos o direito e o acesso à

educação, considerando esta como responsável pela formação da cidadania, da consciência política e

social e da inserção no campo do trabalho. O Estado, através da sua legislação, procura garantir o

equilíbrio social a partir de políticas que visam reduzir as desigualdades decorrentes dos sistemas

econômicos e desenvolver a formação da cidadania. De acordo com Cury (2002), “a propriedade de si

expressa-se na efetivação da razão. Seria, pois, preciso desenvolvê-la e estimulá-la, no mínimo

combatendo a ignorância”. A formação da cidadania se constitui do desenvolvimento da razão.

Consciência, razão e cidadania combinados podem favorecer o acesso a bens sociais, à luta política e

garantir oportunidades de trabalho que proporcionam melhores condições sociais e econômicas.

No que se refere ao entendimento das demandas da comunidade, docentes e demais profissionais da

educação, o governo federal estabeleceu políticas para educação básica a partir do Movimento Todos

pela Educação[3]. Esta política é constituída por cinco metas específicas, simples, compreensíveis e

focadas em resultados mensuráveis, que devem ser alcançadas até 7 de setembro de 2022. Essas

metas servem como direcionamento para que todos os brasileiros participem e cobrem melhorias na

Educação. 1ª meta: Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola, destacando o acesso à Educação

onde, até o ano de 2022, 98% das crianças e jovens entre 4 e 17 anos devem estar matriculados e

frequentando a escola; 2ª meta: Toda criança alfabetizada até os 8 anos; 3ª meta: Todo aluno com

aprendizado adequado ao seu ano; 4ª meta: Todo jovem com 19 anos com ensino médio concluído;

5ª meta: Investimento em educação ampliado e bem gerido. Esta última é considerada a mais
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polêmica, pois propõe investimento público de 5% ou mais do Produto Interno Bruto (PIB) e não há

um indicador que possa avaliar a gestão dos recursos da Educação como um todo. O que se pode é

acompanhar a evolução do investimento público direto em Educação Básica do país como proporção

do Produto Interno Bruto (PIB).

O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Compreendemos que a Constituição Federal, Brasil (1988, art. 213), procura ser clara quanto aos

recursos destinados à educação, ou seja:

“Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em

lei, que: I – comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes

financeiros em educação; II – assegurem a destinação de seu patrimônio a

outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no

caso de encerramento de suas atividades”.

No que se refere o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização

dos Profissionais da Educação - FUNDEB[4] é um fundo especial, de natureza contábil, de âmbito

estadual, formado por recursos provenientes dos impostos, transferências e contribuições dos

Estados, Distrito Federal e Municípios, e complementado por recursos federais. O artigo 71 da Lei

4.320, de 17 de março de 1964, diz que “constitui fundo especial o produto de receitas especificadas

que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de

normas peculiares de aplicação”.

A lei do FUNDEB nº 11.494 em seu artigo 2º, deixa claro seu principal objetivo: “[...] manutenção ao

desenvolvimento da educação básica pública e a valorização dos trabalhadores em educação,

incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto na Lei”. De acordo com a Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional, a educação básica é formada pela educação infantil, ensino

fundamental e ensino médio. Para efeito de financiamento do FUNDEB, são consideradas todas as

etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos, oferecidos nas redes públicas (estadual, distrital e

municipal). No caso específico da educação básica, modalidade de ensino diz respeito às várias

formas de organização de ensino urbano e rural: regular (presencial), especial, de jovens e adultos e

profissional, quando a mesma estiver vinculada ao ensino médio.

A lei mencionada permite que os alunos das instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas,

sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, na oferta de educação infantil e especial,

também sejam considerados para efeito de repasses dos recursos.

O FUNDEB tem vigência de 2007 a 2020, e a gestão de seus recursos devem ser administrados pelas

secretarias municipais e estaduais de educação. O cálculo e a distribuição dos recursos financeiros
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deste fundo ocorrem com base nas responsabilidades de cada esfera de poder em relação à

educação: a União responde pelo sistema federal de ensino e dos Territórios; os Municípios atuarão

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil; e os Estados e o Distrito Federal

atuarão preferencialmente no ensino fundamental e médio.

A distribuição dos recursos do FUNDEB tem por base o valor aluno/ano estabelecido de maneira

diferenciada por etapa (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e modalidade de

ensino (presencial, especial, de jovens e adultos, e profissional, quando a mesma estiver vinculada

diretamente ao Ensino Médio) da educação básica. O valor aluno/ano é um valor referencial utilizado

para efeito de distribuição dos recursos financeiros do Fundo, recursos estes que se destinam a cobrir

o custo anual da manutenção de um aluno nas escolas da rede pública de ensino.

Estas são algumas ações financiáveis com os recursos do FUNDEB: I – remuneração e

aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; II – aquisição, manutenção,

construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; III – uso e

manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; IV – levantamentos estatísticos, estudos e

pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; V –

realização de atividades necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; VI – amortização e

custeio de operações de crédito destinadas a investimento em educação pública básica (ex:

financiamento para construção de escola); VII - aquisição de material didático-escolar e manutenção

de programas de transporte escolar.

Os recursos, enquanto não utilizados em favor da educação, podem ser aplicados em operações

financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, devendo as receitas financeiras decorrentes dessas

aplicações ser direcionadas à educação básica pública, da mesma forma que o valor da transferência

originalmente creditada na conta, em observância das condições estabelecidas no art. 20, da Lei nº

11.494, de 20 de junho de 2007.

A ADMINSTRAÇÃO DOS RECURSOS

Com a Lei Federal Nº 8.666/93 de Licitações, que trata sobre serviços de publicidade, compras,

alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, aconteceram grandes

mudanças e melhorias no Brasil. Isto mostra como os bens públicos devem ser adquiridos e que o

não cumprimento das normas acarretará em punições severas aos responsáveis. É preciso adotar

práticas legais e plausíveis que auxiliem a sociedade, com os seus problemas políticos, sociais e

economicamente relevantes.

As compras, aquisições ou contratações de serviços, realizadas com recursos públicos devem seguir

os dispostos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e ocorrer por meio de um processo licitatório legal,

pois:
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“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. (Lei

8666/93, Art. 3º.)

Historicamente, observava-se o mau uso da máquina administrativa que afetava o andamento da

Administração Pública, e isso refletia diretamente nos cidadãos e na transparência dos procedimentos

de compras realizados pela mesma. Com a Constituição Federal promulgada em 1988, o Brasil iniciou

sua jornada para uma melhoria na administração, trazendo princípios quanto à legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, objetivando transparência e seriedade aos

contratos para aquisição de bens e serviços. Isto possibilita à Administração a escolha da proposta

mais vantajosa colocando assim, em condições de igualdade os candidatos participantes do certame.

Sabemos que o procedimento de licitação é utilizado pela Administração Pública para celebração de

determinados contratos de forma isonômica cuja finalidade é contratar com a pessoa que oferece

condições mais vantajosas para a mesma. Para Meirelles (2003, p.266) “licitação é o procedimento

administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o

contrato de seu interesse”. Já Di Pietro (2007, p. 325) ao formular a sua definição de licitação,

substitui a expressão administração pública por ente público no exercício da função administrativa e

acrescenta que se destina a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no

instrumento convocatório. A autora explica que o uso da expressão ente público no exercício da

função administrativa justifica-se, uma vez que mesmo as entidades privadas que estejam no

exercício de função pública, ainda que tenham personalidade jurídica de direito privado,

submetem-se à licitação.

A Licitação é obrigatória às entidades da Administração Pública Direta, onde podemos citar União,

Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, assim como a Administração Pública Indireta, ou

seja, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias.

Também estão obrigados a licitar as Corporações Legislativas, bem como o Poder Judiciário e os

Tribunais de Contas. Portanto, com essa grande abrangência do processo licitatório, a lei trouxe mais

economia e transparência em praticamente todos os setores da área pública, favoreceu e beneficiou a

nova administração pública, que é gerencial, na qual, os gestores se comprometem com uma melhor

aplicação e investimento dos recursos públicos.

Depreende-se de Silva (2007) que os princípios na Administração Pública têm a função de orientar a

ação do administrador na prática dos atos administrativos e assim garantir a boa administração.

Afirma que essa só é atingida com a correta gestão dos negócios públicos, correto manejo dos
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recursos públicos (dinheiro, bens e serviços) e com base no interesse coletivo. Os princípios

constitucionais da administração pública estão elencados no Art. 37 da Magna Carta: A administração

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência. Segundo Alexandrino e Vicente (2009) a maior parte desses princípios legais interessam a

toda a atividade administrativa tendo como princípio implícito específico o da competitividade.

Como existem diversos tipos de contratos, compras, alienações e outros procedimentos da

Administração Pública que exigem licitação, é necessário que haja várias modalidades, ou seja, um

procedimento pode se diferenciar muito do outro, e portanto são necessárias regras diferentes para

cada modalidade. O artigo 22 da Lei 8666/93 assim define como modalidades de licitação:

Convite: é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,

cadastrado ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade

administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório, e o estenderá

aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com

antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. Nesta modalidade não é

necessário publicação em jornais ou em imprensa oficial e tem valor estimado de contratação de até

R$ 80.000,00.

Tomada de Preços: é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados, ou

que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data

do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. A divulgação se dá por meio de

jornal de circulação local, imprensa oficial e o prazo é de 15 dias. O valor estimado de contratação

com a utilização de tomada de preços é de até R$ 650.000,00.

Concorrência: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de

habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital

para execução de seu objeto. Duas são as características básicas da concorrência: ampla Publicidade

e Universalidade. É obrigatória a divulgação do Extrato do Instrumento Convocatório (edital) em

jornal de grande circulação, bem como na imprensa oficial (da União ou do Estado), com

antecedência mínima de 30 dias da data de abertura do certame. Para esta modalidade de licitação o

valor estimado de contratação é acima de R$ 650.000,00.

Concurso: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho

técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,

conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45

(quarenta e cinco) dias.

Leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda, a quem oferecer

lance, igual ou superior ao valor da avaliação, de bens móveis inservíveis para Administração ou de
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produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis cuja aquisição

haja derivado de procedimentos judiciais ou dação em pagamento.

De acordo com Mendes (2001), o critério predominante para a escolha da modalidade de licitação é o

valor da contratação, isto é, o valor estimado da contratação é que determinará a adoção das

modalidades concorrência, tomada de preço ou convite. É o que prevê o art. 23 da lei 8.666/93, em

seus incisos I e II, que faz, ainda, distinção entre obras e serviço de engenharia, compras e demais

serviços, exceto quando se trata de pregão, que não está limitado a valores. Apesar de o valor ser

critério predominante, haverá situações em que o custo da contratação não servirá de parâmetro

para a escolha da modalidade de licitação. Assim é que nas modalidades concurso, leilão e pregão, o

que justificará a escolha será o objeto da contratação, visto que essas modalidades destinam-se

especificamente à seleção de trabalho técnico, científico ou artístico, à alienação de bens e à

contratação de bens e serviços comuns, respectivamente.

A Lei 10.520/02 dispõe sobre o pregão eletrônico e segundo pesquisas, esta modalidade mais nova

veio para otimizar o processo de licitações públicas, sendo desenvolvida por meio da Internet,

através do comprasnet, aproveitando as vantagens dela decorrentes. Isto faz com que haja uma

série de distinções nos procedimentos do pregão presencial e do eletrônico, ambos tem as mesmas

premissas, os mesmos objetivos e os mesmos princípios jurídicos.

A licitação representa um termômetro da Administração, porque, se bem formalizada e sem vícios

ocorre uma verdadeira disputa, sendo um instrumento limitador da discrição administrativa e um

regulador do dinheiro público, devendo obrigatoriamente ser eficaz. A própria Constituição Federal

exige como regra antes de celebrar qualquer contrato a realização de licitação. O processo licitatório

tem dois objetivos básicos que são garantir a observância dos princípios constitucionais da isonomia e

a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. O dever básico de qualquer

administrador público é prestar contas, de modo que eles não trabalham com recursos públicos, mas

sim recursos da população, daí eles precisam formalizar os contratos para que se saiba que eles

estão contratando o que é necessário, pelo valor correto que não houve desvios, falhas ou

favorecimentos.

Com a Lei de Licitação 8.666/93 e a Lei do Pregão Eletrônico estamos vivendo uma nova era da

Administração Pública, na qual, os processos de compras estão sendo disciplinados por estas leis,

mas que ainda se faz necessário acompanhamento e fiscalização rigorosos.

TRANSPARARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

Desde os anos de 1980, passamos a experimentar, no Brasil, diversas formas de participação social,

dentre estes espaços democráticos abertos desde este período, os Conselhos se destacaram. Eles são

órgãos colegiados que se colocam entre o Estado e a sociedade, devendo se constituir em canais de

participação popular em benefício dos interesses públicos. Em princípio, os Conselhos são órgãos

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



coletivos de tomada de decisões sobre as políticas públicas e a utilização de bens materiais ou

sociais. Eles surgem na sociedade para atuarem em diversas áreas sociais, como órgãos mediadores

entre o poder público e a sociedade civil, tendo como parâmetro de funcionamento a negociação

coletiva com o governo.

Na atualidade, os Conselhos se apresentam com função de fiscalizar e acompanhar o

desenvolvimento de políticas públicas devendo atuarem como “arena de interlocução” na formulação

destas. Nessa conjuntura, eles se tornam um dos elementos da democracia representativa, isto

porque, embora suas deliberações digam “respeito à coletividade inteira, são tomadas não

diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade”. (GOHN,

2007, p. 98).

No Brasil, conforme classificação de Maria da Glória Gohn (2007, p.70), podemos citar três tipos de

Conselhos:

Os criados pelo próprio Poder Público executivo, para mediar suas relações

com os movimentos e com as organizações populares; os populares,

construídos pelos movimentos populares ou setores organizados da sociedade

civil em suas relações de negociação com o Poder Público; e os

institucionalizados, com a possibilidade de participar da gestão dos negócios

públicos criados, por leis originadas do Poder Legislativo, surgidos após

pressões e demandas da sociedade civil (GOHN, 2007, p.70).

Os Conselhos do FUNDEF/FUNDEB pertencem ao grupo dos institucionalizados, ou seja, Conselhos

Gestores. Eles estão associados à ideia de cogestão, pois devem partilhar o poder entre a sociedade

política e a sociedade civil organizada.

O CACS do FUNDEF foi criado a partir da Lei nº 9.424/96, que trouxe prescrições específicas para sua

implantação, com objetivo de acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos

recursos deste Fundo. O CACS do FUNDEB, instituído a partir da Lei 11.494/07, manteve a lógica do

FUNDEF, trazendo algumas inovações no sentido de obter maior operacionalidade: aumento no

número de representantes; restrição quanto à ocupação da presidência pelo Secretário de Educação;

ampliação das atribuições dos Conselhos; proteção aos Conselheiros do segmento dos profissionais

da educação e representantes estudantes contra atribuição de faltas injustificadas da educação;

dentre outras.

O cumprimento pleno da função de controle social dos recursos do FUNDEB está vinculado à

qualificação dos Conselheiros e à sua representatividade por segmento, fiscalizando, efetivamente, os

referidos recursos. Isto coloca a necessidade de uma maior proficiência no controle dos gastos

públicos, tendo como base o processo multiplicador para o exercício da cidadania proativa, com

intuito de demonstrar aos poderes instituídos onde estão as carências e prioridades a serem
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assistidas, de forma que suas ações representem, efetivamente, os interesses coletivos.

Em 2012 o Conselho deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

estabeleceu orientações, critérios e procedimentos para a utilização obrigatória do Sistema de Gestão

de Prestação de Contas - SiGPC[5] para a gestão do processo de prestação de contas. Eles

consideraram a necessidade de utilização de novas metodologias com a informatização para melhorar

os procedimentos relacionados aos recursos repassados pelo FNDE. O processamento de todas as

fases a título de transferências voluntárias e obrigatórias, legais, passou a ser realizado de forma

online[6] para promover a transparência da aplicação dos recursos públicos. Todo e qualquer cidadão

pode ter acesso a estes dados.

CONCLUSÃO

A Educação no Brasil ainda precisa de maiores investimentos na formação dos professores, além de

ações concretas para melhorias de condições de trabalho dos docentes. Existem muitas escolas, mas

a maioria sem infraestrutura, com escassez de recursos materiais, tanto pedagógicos quanto

humanos. Pesquisas recentes mostram o afunilamento do número de alunos do ensino fundamental

para o médio e do ensino médio para as universidades. Isso demonstra a necessidade de

investimento na educação do nosso país.

É importante que os recursos da educação sejam aplicados conforme as normas legais e as

prioridades e necessidades da população, sendo a ação dos CACS importante para o alcance destes

objetivos. No entanto, deve-se reconhecer que os recursos destinados à educação são insuficientes

para a oferta educacional condizente com as necessidades dos usuários da escola pública, por isto a

correta aplicação dos referidos recursos poderá contribuir, efetivamente, para a qualidade da

educação, já que se destinam para as políticas que atingem a maior parte de nossa população que

faz uso do ensino lecionado na escola pública. Assim, os CACS, embora com todas as limitações, têm

importante papel na diminuição dos graves problemas de má administração dos recursos públicos

relacionados à educação, contribuindo, nesse sentido, para a equalização das oportunidades

educacionais.

É necessário que haja uma boa articulação e organização dos Conselhos, no sentido deles elaborarem

o seu próprio regimento, capacitando seus conselheiros, acompanhando todas as fases da execução

do fundo e atualizando seus dados cadastrais junto ao FNDE.
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