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RESUMO 

O controle social é a participação direta do cidadão no acompanhamento e 
execução das políticas públicas, dessa forma ele pode desempenhar tal função 
de várias formas inclusive sempre membro de tal conselho. O presente artigo é 
fruto de um Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia. 
Discorre sobre o controle social e sua ação fiscalizatória, tendo como objeto de 
análise o Conselho Estadual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
em Alagoas. Apresenta dados relativos à entrevistas com dois membros do 
FUNDEB/AL, caracterizando sua dinâmica de funcionamento, sobretudo no 
aspecto fiscalizatório. 
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ABSTRACT  

Social control is the direct participation of citizens in monitoring the 
implementation of public policies, so it can play such a role in several forms, 
including always a member of such a council. This article is the result of a Work 
Completion Degree in Education. Discusses the social control and its 
enforcement action, having as object of analysis the State Council of the Fund 
for the Development of Basic Education and Valorization of Education 
Professionals - FUNDEB in Alagoas. Presents data on interviews with two 
members of FUNDEB / AL, characterizing the dynamics of their functioning, 
especially in the aspect monitoring. 
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1. INTRODUÇÃO 

Problemas ligados à má distribuição e desvio de finalidade das verbas 

públicas por seus gestores não são novos no país, principalmente em um 

estado com tão baixos índices sociais como o de Alagoas que, durante vários 

anos vem ocupando as últimas posições no Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH do país. 

Dessa forma, se faz necessário a participação cada vez mais presente do 

cidadão na gestão pública, exercendo assim o controle social individualmente 

ou nas mais diversas esferas coletivas, atuando de modo a acompanhar o 

destino e a aplicação do dinheiro público nas políticas públicas em todos os 

âmbitos sociais. 

Este trabalho, oriundo de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 

apresentado no início de 2012, no curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Alagoas, tem por finalidade tentar compreender, dentre as várias 

ações do controle social, o seu aspecto fiscalizador, em especial o do conselho 

estadual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB em Alagoas. Para 

tanto, realiza, inicialmente, uma revisão bibliográfica sobre a problemática do 

controle social, a fim de servir como base para levantar dados acerca da 

atuação do supracitado conselho. 

Para que se possa alcançar o objetivo pretendido pelo artigo, serão 

fundamentados alguns aspectos do controle social, analisando o papel 

fiscalizador do conselho do FUNDEB no estado de Alagoas, tentando identificar 

aspectos que comprovem se há eficácia, ou não, no desempenho de suas 

atribuições e qual a sua contribuição para a sociedade alagoana, utilizando 

dados publicizados pelos órgãos de gestão e entrevistas a dois membros do 

conselho do FUNDEB em Alagoas. 



2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

As medidas executadas pelo Estado, visando à prevenção de situações de 

risco ou suprir as carências encontradas em diversos setores da sociedade são 

denominadas de Políticas Públicas. Sua finalidade é de, na perspectiva de 

ação do Estado, atender às demandas da sociedade, seja no âmbito da saúde, 

educação, segurança, trabalho previdência, etc. 

Para que realmente as políticas públicas sejam eficazes e atendam aos 

anseios sociais, Azevedo (1997, p.5) nos diz que: 

As políticas públicas são definidas, implementadas, reformuladas ou 
desativadas com base na memória da sociedade ou do Estado em 
que se têm lugar e que por isso guardam estreita relação com as 
representações sociais que cada sociedade desenvolve sobre si 
própria. 

Compreendemos a relação do Estado com as políticas públicas como o 

primeiro sendo executor final da segunda, mas com certas restrições no que 

diz respeito a formulação de sua real intenção em atender ao interesse coletivo 

geral que tais políticas teriam como finalidade, pois o Estado recebe influências 

de grupos sociais específicos.  

A esse respeito, Celina Souza (2007, p.71) em seu trabalho intitulado o 

Estado da Arte da Pesquisa em Políticas Públicas, nos afirma:  

No processo de definição de políticas públicas, sociedades e Estados 
complexos como os constituídos no mundo moderno estão mais 
próximos da perspectiva teórica daqueles que defendem que existe 
uma autonomia relativa do Estado, o que faz com que este tenha um 
espaço próprio de atuação, embora permeável a influências externas 
e internas. Essa autonomia relativa gera determinadas capacidades, 
as quais, por sua vez, criam as condições para a implementação de 
objetivos de políticas públicas. 

A partir da ideia na qual o Estado atua com uma autonomia relativa, 

surgiram algumas concepções que se debruçam sobre os motivos que movem 

o governo a definir quais políticas públicas serão ou não executadas, bem 

como quais setores ou grupos sociais serão contemplados com suas políticas 

em detrimento de outros. Dentre estas concepções temos as políticas 

distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutiva de Löwi, o modelo de 

política pública incremental, a concepção de ciclo de política pública, a 

concepção do modelo Garbage Can e o modelo explicativo que entende a 

política pública como proveniente das ações formuladas nos campos sociais, e 



por isso recebe o nome de “arena social”, na qual o problema só existe e só 

passa a receber atenção do governo quando a sociedade passa a ver aquele 

acontecimento como algo que necessita ser resolvido e que busque fazer com 

que o Estado o resolva de imediato. O seu foco se permeia justamente na rede 

de relacionamento em que o indivíduo se encontra, fazendo com que assim se 

dissemine a existência do problema ocasionando o conhecimento do Estado 

sobre tal problema. Identificado o problema e elaborada as ações para sua 

solução, a sociedade deve acompanhar se o método utilizado foi eficiente ou 

não bem como se o problema foi realmente sanado. 

 

3. O CONTROLE SOCIAL 

O controle social é a participação do cidadão na gestão pública. O 

acompanhamento por parte da sociedade independe se o governo 

disponibilizará meios ou não para tal fiscalização. Dessa forma, introduzimos o 

surgimento do Controle Social como acompanhante das ações desenvolvidas 

pelo governo através das políticas públicas, que de acordo com Souza (ibid., 

p.70): 

 

Depois de desenhadas e formuladas, se desdobram em planos, 
programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e 
grupos de pesquisa. Quando postas em ação, ficam submetidas a 
sistemas de acompanhamento e avaliação. 

 

Os sistemas de acompanhamento e avaliação que Souza cita em sua 

afirmação, objetivam verificar se os recursos que o governo destina para suprir 

determinados problemas estão sendo bem empregados ou não, ou seja, se 

atingi sua finalidade. Esse controle ocorre dentro da administração pública, 

através do controle institucional e também ocorre no seio da sociedade, através 

do controle social. 

O controle social deve ser exercido em todas as etapas políticas, tendo 

representantes tanto na fase de planejamento orçamentário como na etapa da 

execução das ações do governo. O planejamento orçamentário é norteado por 



um mecanismo de planejamento composto pelo Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LDA). 

Pode-se exercer o controle social através de iniciativas individuais de 

cada cidadão, cabendo a ele o direito de escolher se atuará sozinho na 

fiscalização das ações do governo ou se fará parte de algum grupo organizado 

da Sociedade Civil. Além de poder exercer através da participação nos 

conselhos de políticas públicas. O cidadão, quando exerce o controle social, 

deverá atentar para qualquer indício de irregularidade nas ações praticadas 

pelo governo em todas as suas esferas – federal, estadual e municipal. Deve 

ficar atento se as obras públicas estão ocorrendo dentro dos prazos previstos e 

fiscalizar se os valores das notas fiscais estão similares as praticadas pelo 

mercado. 

Caso o cidadão opte por participar dos Conselhos de políticas públicas, 

irá se deparar com o desempenho das ações de mobilização, nas quais cabe 

ao Conselho estimular a participação da sociedade na gestão pública bem 

como informa-la sobre a importância das políticas públicas. Nas ações de 

deliberação e de consulta, em que respectivamente decidirá quais as melhores 

estratégias para a realização da política pública, emitindo dessa forma 

sugestões sobre os assuntos sempre que for solicitada. Por fim, há a ação de 

fiscalização, na qual acompanhará todas as práticas adotadas pelo governo. 

Esses conselhos de políticas públicas estão presentes em todos os 

âmbitos sociais, nas políticas relacionadas à saúde, habitação, segurança, 

educação e qualquer outro programa adotado pelo governo. No nosso caso em 

particular, buscaremos analisar a ação fiscalizadora do Conselho Estadual do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Para tanto, teremos 

que compreender o surgimento desse Fundo, sua constituição e como 

acontece sua arrecadação e seus repasses. 

4. FUNDEB 



A lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, regimenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB, que possui uma vigência de 14 anos, se 

expirando em 31 de dezembro de 2020. A lei de número 11.494, que 

regulamenta o FUNDEB, em seu artigo primeiro, que trata das disposições 

gerais, faz referência à natureza e a composição do fundo da seguinte maneira: 

Art. 1°. É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, 
um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de 
natureza contábil, nos termos do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT. (BRASIL, 2008a, P.54) 

A respeito da arrecadação destes recursos para o Fundo, o capítulo II, 

da lei n° 11.494, artigo 3° deixa claro que: 

Art. 3° Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, 
são compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de 
receita. (BRASIL, 2008a, p.55) 

4.1 CARACTERÍSTICAS DO CONSELHO DO FUNDEB 

O FUNDEB institui conselhos para fiscalização destes recursos, 

chamando ao dever todos os membros da sociedade, afim de que haja um 

controle social para evitar uma má aplicação desse montante. 

A Lei 11.494, em seu capítulo 5 que trata do acompanhamento, controle 

social, comprovação e fiscalização dos recursos do FUNDEB, exige que: 

Art.24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a 
transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos, serão 
exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos 
instituídos especificamente para esse fim. (idem, 2008, p.65) 

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério é um espaço reservado para que a sociedade possa participar direta 

e ativamente da gestão de recursos do FUNDEB e deve ser formado em todas 

as esferas do governo – federal, estadual e municipal. Sua composição deve 

conter representantes de todos os grupos sociais e deve ser autônomo.   

Em Alagoas, a Lei estadual n° 6.875, de 17 de outubro de 2007, que 

também dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Acompanhamento e 



Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do 

FUNDEB, aumenta o número de representantes de 12 (doze) – Lei Federal - 

para 16 (dezesseis). A saber: 

Art. 1°. Fica criado o Conselho Estadual de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – 
Conselho do FUNDEB, no âmbito do Estado de Alagoas; 

Art. 2°. O Conselho será substituído por 16 (dezesseis) membros 
titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme 
representação e indicação a seguir discriminadas. 

Os membros que foram integrados a composição do Conselho do 

FUNDEB representam a União dos Vereadores de Alagoas - UVEAL (uma 

vaga e seu suplente), o Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Alagoas 

– SINTEAL (uma vaga e seu suplente) e a Assembléia Legislativa (duas 

vagas). 

O Conselho deverá acompanhar todas as ações executadas que 

envolvam os recursos do FUNDEB, ampliando suas atribuições ao 

acompanhamento das obras e serviços executadas com o dinheiro do Fundo, a 

instrução acompanhada da emissão de um parecer referente à prestação de 

contas ao Tribunal de Contas, a supervisão do censo escolar de cada Estado 

ou município bem como de sua proposta orçamentária anual e a análise dos 

relatórios elaborados pelo Poder Executivo que fica a disposição do Conselho. 

5. REALIDADE LOCAL: ALAGOAS 

Em Alagoas, o conselho deve acompanhar e monitorar o destino dos 

recursos destinados pelo Fundo ao Estado, que vem crescendo 

sucessivamente o seu montante arrecado. De acordo com dados obtidos no 

site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Alagoas 

arrecadou em 2007, o ano que entrou em vigor o FUNDEB, o valor de 

R$211.033.327,40 e a cada ano esse valor só fez aumentar¹. 

Em 2008 foram R$287.431.423,24 arrecadados, 2009 foi um total de 

R$351.868.425,78 e em 2010 a impressionante cifra de R$401.222.155,23 

depositados nos cofres do Estado, isso sem mencionar o montante destinado 



aos municípios. Para que se concretize uma fiscalização eficaz, é necessário 

que haja acesso por parte do Conselho aos dados com os valores e destinos 

dos recursos por parte do governo.  

Quanto maior for o acesso do cidadão às contas da administração 

pública, que por sua vez deve fornecer os dados referentes dos recursos 

públicos de forma transparente e sem impor dificuldade, maior será a garantia 

do cumprimento do monitoramento dos gastos públicos, contribuindo assim 

para otimização da participação popular nas tomadas de decisões e na 

execução das ações. 

Atualmente, o Conselho Estadual do FUNDEB em Alagoas, no que 

tange a situação do seu mandato, se encontra em situação irregular, passando 

nesse momento por um período de modificação da composição de seus 

integrantes. Seu último mandato entrou em vigor em 18 de janeiro de 2010 e 

como tem uma vigência estabelecida por Lei² de dois anos, se expirou em 

janeiro de 2012. 

Na Lei que estabelece as diretrizes do FUNDEB não há nenhuma 

referência dentre seus vários capítulos e artigos que trate da maneira como o 

Conselho deva se reunir e organizar suas ações. Ficando subentendido que 

fica a cargo do próprio Conselho se organizar como lhe for mais conveniente, já 

que possui autonomia de escolha e decisão de suas ações. 

A constituição dos membros ocorre por indicação dos órgãos e 

entidades na qual estabelecida por Lei devem ter representação no Conselho. 

No caso dos representantes dos profissionais da educação, essa escolha 

acontece através do nível de engajamento que o indivíduo tenha perante as 

questões sociais e de cunho educacional.  Além de ter que ser filiado ao 

sindicato. 

O Conselho é autônomo em relação ao Estado de Alagoas e o governo 

não oferece um espaço físico para o funcionamento do mesmo. Havia 

disponibilizada uma sala no Centro Educacional de Pesquisa Aplicada – CEPA 

para a realização das atividades do Conselho, mas, o governo do estado 

solicitou a sala para reformas, deixando o Conselho sem um local específico, 



porém, contribui com o fornecimento de meios de transporte para a execução 

da tarefa fiscalizatória in loco das obras pelo Conselho. Os conselheiros não 

recebem nenhum tipo de formação por parte do Estado e dos órgãos 

institucionais, cabendo apenas a eles próprios em conjunto com o sindicato 

formar uma composição para um programa de formação. 

Em relação ao fornecimento das contas públicas, o Estado não põe 

dificuldades para fornecê-las. Quando detectado algum indicio de desvio de 

finalidade ou de gestão fraudulenta, o Conselho encaminha a denúncia aos 

órgãos de controle institucional competente, como a Corregedoria Geral da 

União, Tribunal de Contas do Estado, Assembléia Legislativa e Ministério 

Público Estadual.  

O Conselho Estadual da Educação, mesmo se deparando com muitas 

dificuldades em vários âmbitos, como o não engajamento de alguns membros 

no monitoramento e acompanhamento do dinheiro público e a falta de 

estrutura, atua firmemente no monitoramente das contas públicas do Estado. 

6. CONCLUSÃO 

 Tendo o Controle Social como uma importante ferramenta de 

participação do cidadão na gestão pública, a população tem direito de 

monitorar e acompanhar as ações executadas pelo Governo, a fim de 

compreender melhor para onde o seu dinheiro, através da forma de impostos, 

está sendo aplicado e qual o beneficio real para o desenvolvimento da 

sociedade como um todo. De forma individual o cidadão pode recorrer a 

diversos órgãos de acompanhamento institucional para efetuar uma denúncia e 

de forma coletiva pode ingressar em algum Conselho ou outra entidade de 

base. 

 O conselho como espaço coletivo de fiscalização e monitoramento das 

verbas públicas, executa papeis variados e importantes, que perpassam desde 

a divulgação sobre suas ações para a Sociedade até a execução de uma 

fiscalização integral das ações do Governo. 

 Esta última ação, que por sua vez é considerada por muitos a mais 

importante, é a mais eficaz no combate a corrupção e desvio nas finalidades da 



aplicação dos recursos. Essa ação está presente nos diferentes Conselhos e 

no do FUNDEB tem atuação marcante por zelar pela qualidade educacional, 

expansão do sistema de ensino e pela valorização dos profissionais da 

educação através da correta aplicação dos recursos. 

 Em Alagoas nos deparamos com uma realidade que é alarmante, a 

maioria dos Conselhos do FUNDEB, incluindo o estadual, encontra-se em uma 

situação irregular. Chegando ao ponto de atualmente o Conselho Estadual de 

Alagoas nem se quer ter a sua disposição uma estrutura adequada fornecida 

pelo Estado para a realização de suas atividades. 

 No que diz respeito a sua ação fiscalizatória, o Conselho Estadual do 

FUNDEB em Alagoas compreende a importância de estar vigilante quanto as 

ações do Governo relacionadas à educação, e mantém uma agenda de 

constantes atividades entre seus conselheiros para poder atingir a finalidade de 

monitoramento. 

 O Conselho Estadual do FUNDEB cumpre as atribuições estabelecidas 

na Lei n°11.494 no tocante a sua atuação de fiscalização, acompanhando o 

andamento das obras públicas que envolvam recursos do Fundo na maioria 

dos municípios alagoanos. Quando constatadas irregularidades, encaminham 

seu parecer aos órgãos de controle institucional que por sua vez tomarão as 

medidas cabíveis. 

 Então, percebemos que longo ainda é o caminho para uma realidade em 

que a ação de fiscalização das ações do Governo serão acompanhadas pela 

maioria da população, mas, embora se depare com muitas dificuldades, o 

Conselho Estadual do FUNDEB em Alagoas, cumpre bem o seu papel, 

esforçando-se para ter uma atuação presente em todo território alagoano e 

contribuir dessa forma para que haja um investimento correto e democrático 

das verbas do Fundo.  
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1. Os dados sobre os repasses dos recursos do FUNDEB encontram-se 
disponíveis no site: http://www.fnde.gov.br/index.php/fundeb-
consultas/972-repasse-de-recursos-do-fundeb. 

2. Lei N° 11.494, de 20 de junho de 2007.  
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