
O PROFESSOR COMO MEDIADOR NO CONTROLE SOCIAL DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO EM MEDIAPOLIS.

MARCELO DA SILVA MACHADO[1]

INTRODUÇÃO

Ao termino da apresentação do então coordenador do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), Paulo Cesar
Malheiros, sobre o sistema e sobre orçamento do município de Macaé, norte do Estado do Rio de Janeiro, a sensação de todos os presentes foi de
perplexidade frente aos números apresentados. A apresentação ocorreu no dia 1º de Julho de 2013, durante a II Conferência Municipal de
Educação daquele município.

A perplexidade dos representantes da sociedade civil organizada, conselhos municipais, movimentos sindicais, além de estudantes, pais, gestores
municipais, diretores de escolas, professores e demais profissionais da educação foi devido aos autos valores aplicados no setor em 2012 e que
contrastavam com a precariedade do sistema municipal de educação vivenciada por profissionais e alunos e pelo baixo desempenho do sistema
municipal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Apesar da perplexidade dos presentes, é importante ressaltar que tais informações
estão disponíveis na rede mundial de computadores, podendo ser acessadas pelo endereço eletrônico
https://www.fnde.gov.br/siope/apresentacao.do.

O presente estudo é parte do projeto de tese de doutorado apresentado ao Programa de Pós Graduação em Educação da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), que tem por objetivo discutir e analisar o gasto e a qualidade da educação de municípios do estado do Rio
de Janeiro, notadamente Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã e São João da Barra que, envolvidos na exploração do
petróleo faz com que tais municípios possuam alta capacidade financeira para investimentos, inclusive na Educação, mas que não vêm
apresentando desempenhos satisfatórios no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Criado em 2007, “nasceu como condutor de política
pública pela melhoria da qualidade da educação (INEP, s/d).

Ao cursarmos no referido curso a disciplina Tópicos Especiais Em Educação - Mídias e Educação - despertou o nosso interesse em articular o
projeto inicial com o potencial informacional e de controle social das novas mídias digitais. Neste sentido, concordamos com Rückriem (2009,
tradução livre) quando afirma que poucas inovações tecnológicas provocaram tantas mudanças em tão pouco tempo na sociedade como as
novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) e nada, no desenvolvimento da sociedade nos últimos 50 anos, foi mais forte ou
abrangente do que a tecnologia da informação e as telecomunicações. Ainda segundo o autor, a tecnologia digital na qual se baseia, penetrou em
todos os processos da sociedade e em cada setor da atividade social, tornando-se a base do processo de globalização, que não é apenas
econômico, mas cultural, não só universal, mas irreversível.

No presente artigo estabeleceremos uma breve discussão em torno de conceito de controle social e apresentaremos o Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Educação, que concentra as informações sobre o orçamento da educação dos diversos entes federados brasileiros.
Considerando que as informações sobre orçamentos públicos estão disponíveis aos cidadãos na internet e que a simples disponibilização da
informação não implica, necessariamente, em apropriação do conhecimento, torna-se fundamental a mediação entre as informações disponíveis
e a população, em especial a escolar.

Compreendemos que o efetivo controle social dos gastos públicos, embora não seja suficiente para a erradicação das gestões patrimonialistas
em nosso país, é etapa precípua para a correta aplicação dos recursos públicos e qualificação das políticas públicas. Neste sentido, advogamos
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para que o professor assuma o papel de mediador na disseminação deste conhecimento entre pares e a sociedade, valendo das mídias digitais.

Ressaltamos que não se faz necessário ser especialista em TICs para assunção deste papel, bastando para tanto apenas certa literacia digital,
compreendo esta como sendo algo além da capacidade técnica para operar dispositivos digitais, compreendendo uma gama de habilidades na
execução de tarefas em ambientes digitais, tais como a construção do conhecimento na navegação na web, a capacidade de decifrar as
interfaces de usuário, os jogos digitais, a pesquisa em bases de dados, a criação e compartilhamento de conteúdo e a comunicação em redes
sociais (ESHET, 2012, tradução livre).

CONTROLE SOCIAL

De acordo com Bravo e Correia (2012) esta expressão tem sido utilizada como sinônimo de controle da sociedade civil sobre as ações do Estado,
especificamente no campo das políticas sociais, desde aos anos 80 do século passado, em meio ao processo de redemocratização de nosso país.
Para as autoras, existiu durante a ditadura militar forte controle do Estado sobre o conjunto da sociedade. Como surgimento dos movimentos
sociais contrários aos governos autoritários e a efervescência política que provocou o processo de redemocratização, criou&8209;se um
contraponto entre um Estado ditatorial e uma sociedade civil que buscava mudanças.

Coutinho (2006) tem entendimento semelhante ao explicitar que a conjuntura em que a expressão é designada como controle da sociedade civil
sobre o Estado, no contexto das lutas sociais contra a ditadura e em torno da redemocratização do país. O autor afirma que sociedade civil
tornou&8209;se sinônimo de tudo aquilo que se contrapunha ao Estado ditatorial. Civil se opunha à noção de militar, facilitando seu
entendimento. A partir dessa oposição entre Estado e sociedade civil, a expressão controle social é cunhada.

De maneira sintética, o controle social pode ser entendido “como a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento
e no controle das ações da Administração Pública. Trata-se de importante mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da

cidadania” (BRASIL, 2010). Conforme Paiva (2004), a sociedade exerce o controle sobre a Administração Pública, por meio de mecanismos

criados por ela própria dentro do Estado (controle governamental) ou fora dele (controle social)da. Para o autor, o controle governamental na

Administração Pública é desenvolvido pelos próprios gestores e entidades responsáveis pelos atos administrativos. O controle interno é exercido

por órgão da própria administração, auxiliando controle externo e atuando como articulador entre as ações administrativas e a análise da

legalidade. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com o auxilio do competente Tribunal de Contas, de acordo com os artigos 70 e

71 da Constituição Federal.

Ao longo dos últimos anos, a partir da Constituição Federal (BRASIL, 1988), diversos mecanismos têm sido implantados visando a ampliação do
acesso à informação. No entanto, o que se tem verificado é que o pleno exercício do controle social, embora com muitos avanços, ainda parece
algo distante no horizonte, seja pela pouca transparência dos atos da Administração Pública, sobretudo em municípios de pequeno e médio
porte, seja pela carência de mediação entre os dados informados e a população, afinal não é habito de nossa sociedade o interesse pelo
conhecimento da máquina pública.

.A Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000) tem sido importante na efetivação da transparência, tendo fixado, dentre outros, a
obrigatoriedade de realização de audiências públicas por ocasião da elaboração do planejamento governamental, incentiva participação popular
nos processos de elaboração e discussão do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentária e orçamento anual.

Outra inovação introduzida pela Lei de Responsabilidade Fiscal foi a ampliação da transparência da gestão fiscal e o acesso público, mediante
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, aos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses
documentos.

Na esteira da transparência tem destaque também a Lei Completar n 131 (BRASIL, 2009), que determina aos entes da Federação a obrigação de
disponibilizar o acesso às despesas e receitas com informações referentes a todos os atos praticados pelas unidades, com a disponibilização
mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica
beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado, dentre outros.

No caso específico da Educação o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) é uma importante ferramenta
visando a transparência dos gastos públicos e o controle social, que coleta, processa e dissemina dados relativos aos orçamentos públicos em
educação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.Nosso interesse específico e pelo gasto dos municípios. Foi instituído pela Portaria
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Ministerial (MEC) nº 06 de 2006, sendo operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para coleta,
processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação.

De natureza declaratória, compulsória e de responsabilidade do ente federado, possui interface semelhante ao imposto de renda, gerando
inclusive número do recibo de transmissão do exercício anterior, as informações prestadas devem corresponder às informações declaradas pelo
sistema e os balanços publicados pelos entes federados.A Portaria MEC nº 844 de 08/07/2008, em seu artigo 3º determina que o preenchimento
completo e atualizado do SIOPE pelos Estados, Distrito Federal e Municípios será condição para a celebração de convênios e termos de
cooperação com o Ministério da Educação ou órgãos da administração indireta a ele vinculados. Tal exigência vem garantindo a alimentação do
sistema pelos municípios fluminenses. Entre 2005 e 2009, todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro apresentaram o orçamento da
Educação ao FNDE; entre 2010 e 2011 apenas o município de Arraial do Cabo não informou e em 2012, 20 municípios não haviam apresentado a
declaração, tendo sido a última verificação do autor ao sistema ocorrida em 7 de Julho de 2013.

A periodicidade de envio das informações é anual e o prazo para transmissão dos dados fixado em 30 de abril de cada ano para os municípios,
conforme art. 51 § 1°, I, da LRF, e 31 de maio para os estados, conforme art. 51 § 1°, II da LRF. São objetivos do sistema:

• Constituir base de dados nacional detalhada sobre as receitas e investimentos públicos em educação de todos os entes federados;

• Subsidiar a elaboração de políticas educacionais em todos os níveis de governo;

• Assegurar transparência e publicidade às informações sobre financiamento e investimentos públicos em educação;

• Produzir indicadores de eficiência e eficácia dos investimentos públicos em educação e;

• Instrumentalizar a atuação do controle social.

Contudo, o sistema tem sido alvo de críticas. Araújo (2012) sistematizou os resultados da pesquisa “Perfil dos gastos educacionais nos
municípios brasileiros – ano base 2009”, desenvolvida pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). A pesquisa
demonstrou a fragilidade dos indicadores sistematizados pelo Siope, evidenciando que há uma subdeclaração dos gastos municipais em educação

infantil e educação de jovens e adultos. Para o autor, tais diferenças podem ser ocasionadas em função da dificuldade de separação dos gastos

efetuados entre as etapas e modalidades, sendo que muitos orçamentos municipais continuam estruturados na lógica vivenciada pro dez anos no

Fundef, onde a prioridade contábil era a declaração dos gastos do ensino fundamental. Outra fragilidade apontada é o fato de que os dados

municipais fornecidos ao Siope não são sistematizados nem inseridos por dirigentes educacionais. Em pequenos municípios, são os escritórios de

contabilidade que realizam a tarefa. Em municípios médios e grandes, são as secretarias de finanças que o fazem.

MEDIAÇO EM MEDIAPOLIS

No livro Media and morality: on theorise of the mediapolis, Roger Silverstone (2007) apresenta a mediapolis como um conceito central em sua
obra. Ele argumenta que os meios de comunicação (imprensa, radiodifusão, a internet e cada vez mais as tecnologias e as redes peer-to-peer)
possuem relevante papel na forma pela vemos o mundo. E, sem uma clara compreensão deste significado e sem uma abordagem crítica quanto
à forma como os meios de comunicação administram seu mercado, estamos propensos a uma distorção em nossa capacidade de compreender o
mundo.

Ao nominar nosso mundo como a mediapolis, Silverstone dialoga com os escritos de Hannah Arendt. Contudo, nossa polis não é uma
cidade-estado com uma localização física, mas um"espaço da aparência", para agir e falar, independentemente da localização, um espaço público
mediado onde as principais plataformas de comunicação expõem, consomem e de certa forma apropriam-se das nossas experiências diárias,
uma esfera pública global unificada. Neste espaço discursivo e de julgamento, existem muitas práticas, organizações e tecnologias que a
compõem. É composta por uma multiplicidade de outros e diferentes padrões de inclusão e exclusão.

Para Silverstone (2007), e através da mediapolis que a vida pública e política emerge cada vez mais em todos os níveis do corpo político (ou
não). Expostos aos meios, todos dela participam, ou em outros termos, somos receptores-produtores-receptores de informação. Assim,
concebida como esfera pública, ela contém possibilidades tanto totalitárias como liberadoras. O elemento central desta reflexão é a elaboração
de una perspectiva cidadã para as análises da comunicação para a mudança social.

Para tanto recorremos ao conceito de mediação, empregado pelo filósofo e teórico dos estudos culturais latino-americanos Jesús Martín-Barbero,
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no livro “Dos Meios às Mediações: comunicação, cultura e hegemonia”. O termo referia-se às construções culturais e simbólicas, as
ressignificações, de um sujeito imerso em um contexto de globalização cultural, de multiculturalismo e de intertextualidade.

Para Martin-Barbero, o sujeito que faz uso dos meios de comunicação de massa ou dos meios de comunicação interativos, integra uma
comunidade, um grupo, um universo particular, tomando decisões de acordo com o contexto em que está imerso, negociando simbolicamente
com os meios de comunicação. No contexto como o nosso, “o eixo do debate deve se deslocar dos meios às mediações, isto é, para as
articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais”
(Martín-Barbero, 1997, p.258).

Para o autor, a comunicação tornou-se mais uma questão de mediações do que de meios, sendo a cultura central neste processo. É mais uma
questão de reconhecimento do que conhecimento que, em um primeiro momento, representou um deslocamento metodológico para rever o
processo inteiro da comunicação a partir da recepção, suas resistências eusos e que, num segundo momento, se transforma em “reapropriação
histórica do tempo da modernidade latino-americana e seu descompasso encontrando uma brecha no embuste lógico com que a homogeneização
capitalista parece esgotar a realidade do atual” (p.258).

O PROFESSOR COMO MEDIADOR

Não é necessário grande esforço para percebermos que as batalhas hoje travadas na sociedade extrapolam a esfera dos poderes tradicionais
(executivo, legislativo e judiciário) e ganham contornos mais robustos na mediapolis. Em Ofício de Cartógrafo, Martin-Barbero um
descentramento de olhar e nos convida a ver o mundo junto com as populações subalternas e a pensarmos a sociedade a partir dos caminhos da
comunicação e da cultura, ressaltando que os novos modos de simbolização e ritualização dos laços sociais se acham cada vez mais entrelaçados
às redes comunicacionais e aos fluxos informacionais; o que desterritorializa os saberes e despedaça as fronteiras espaciais, temporais e
epistemológicas. É um convite para atuarmos nas brechas

A proposta é possibilitar a construção de perspectiva para além da hegemonia comunicacional do mercado, permitindo a percepção das
produções possíveis a partir dos novos modos de linguagem e de sensibilidades constituídos pela des-territorilização dos saberes. Um convite a
re-desenhar a cartografia ontológica e a prática comunicacional. Nas últimas décadas temos assistido a um desenvolvimento tecnológico e
informacional sem precedentes na história da humanidade, que tem influenciado os meios de criação e de transformação das relações sociais. A
possibilidade de conexão através de tecnologias sem fio (celulares 3G, Wi-Fi, Wi-Max, RFID, GPS, Bluetooth) tem gerado novas transformações
nos processos comunicacionais e a produção de conteúdo deixou de ser exclusividade dos grandes e tradicionais veículos como jornais, revistas,
rádio, T.V, dentre outros.

Defendemos que o professor utilize toda sua gama cultural e conhecimentos sobre a política educacional e das novas mídias para a produção e
disseminação de conteúdos sobre o setor. O controle social sobre o financiamento pode representar uma nova perspectiva para a correta
alocação de recursos e qualificação da política educacional. Neste sentido o Siope deve ser fonte de pesquisa permanente.

Do ponto de vista da solução de informática, o Siope pode ser desmembrado em três componentes: (1) um endereço eletrônico público situado
no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); (2) os programas de declaração de municípios e estados; e (3) um banco
de dados centralizado FNDE. O programa de coleta permite a declaração eletrônica e o envio das informações contábeis dos municípios e estados
(via internet), um sistema bastante semelhante ao da declaração do Imposto de Renda.

Qualquer cidadão pode ter acesso às informações, sendo possível acessar os dados dos diferentes entes federados relativamente às receitas
(receita total do ente e das secretarias de Educação, fonte das receitas, Fundeb e Salário-Educação) e despesas, incluindo o percentual
constitucional de gasto com a educação, o gasto médio por aluno por nível e modalidade de ensino, gasto com pessoal, material didático, dentre
outros.

Foi por meio deste sistema que identificamos os orçamentos dos municípios que compõem nosso estudo e, com os dados sobre o IDEB, traçamos
o seguinte panorama da relação aparentemente contraditória entre a capacidade econômica do município e. por conseqüência da referida
secretaria municipal de educação e o respectivo desempenho do sistema educacional no IDEB. Do primeiro ao quinto ano de escolaridade, em
2011, era o seguinte o quadro entre os municípios fluminenses:

Tabela 1 – Relação entre receita e despesas das secretarias de educação dos municípios do Estado do Rio de Janeiro selecionados

e o IDEB do respectivo sistema educacional, 1º ao 5º ano de escolaridade, 2011
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MUNICÍPIO IDEB1 RANKING
RECEITA CORRENTE

MUNICÍPIO2

RECEITA
CORRENTE

Educação2

gasto

PER CAPITA
2

(Ensino
Fundamental)

CAMPOS 3.6 91 R$ 2.094.541.494,11 R$ 289.639.915,26 R$ 5.342,50
MACAE 5.0 27 R$ 1.630.908.710,44 R$ 561.126.611,47 R$ 20.498,08
RIO DAS OSTRAS 5.7 3 R$ 612.517.917,15 R$ 113.482.743,85 R$ 4.538,44
SAO JOAO DA
BARRA 4.8 38 R$ 347.955.851,34 R$ 63.314.429,00 R$ 9.717,04

QUISSAMA 5.1 23 R$ 232.541.091,08 R$ 44.216.670,77 R$ 8.566,11
SANTO A. DE
PADUA 5.9 1 R$ 86.889.485,25 R$ 22.103.975,45 R$ 3.530,16

MIGUEL PEREIRA 5.8 2 R$ 64.946.676,44 R$ 13.973.650,88 R$ 4.217,73

Fonte: Elaboração própria. 1 – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira;

2 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação;

-Ensino Fundamental. Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Os dados da tabela 1 mostram que as prefeituras dos municípios que mais recebiam recursos dos royalties do petróleo (Campos dos Goytacazes,
Macaé e Rio das Ostras) e os que mais recebiam recursos per capita (São João da Barra e Quissamã) possuíam alta capacidade econômica e,
como conseqüência da determinação do artigo 212 da CF, as secretarias municipais de educação dispunham de somas vultosas de recursos,
permitindo com que o gasto por aluno superasse o gasto mínimo anual por aluno para o Estado, que foi de R$ R$ 2.013,63[2]. Entretanto, tal
aporte de recursos foi insuficiente para o sucesso dos sistemas educacionais no IDEB, com destaque para Campos dos Goytacazes, cujo valor per
capita foi o dobro, ficando o município com o pior índice do Estado para as séries iniciais e Macaé, cujo gasto por aluno foi dez vezes maior que o
piso estadual, mas se situando apenas na 27ª colocação. Os municípios que ficaram nas primeiras colocações do IDEB tiveram receitas bem mais
modestas.

No segundo segmento do ensino fundamental o panorama não se altera muito:

Tabela 2 – Relação entre receita e despesas das secretarias de educação dos municípios do Estado do Rio de Janeiro selecionados

e o IDEB do respectivo sistema educacional, 6º ao 9º ano de escolaridade, 2011

MUNICÍPIO IDEB1 RANKING
RECEITA CORRENTE

Municpio2

RECEITA CORRENTE

Educação2

gasto

PER CAPITA2

(Ensino
Fundamental)

CAMPOS 3.4 67 R$ 2.094.541.494,11 R$ 289.639.915,26 R$ 5.342,50
MACAE 4.1 35 R$ 1.630.908.710,44 R$ 561.126.611,47 R$ 20.498,08
RIO DAS OSTRAS 4.5 19 R$ 612.517.917,15 R$ 113.482.743,85 R$ 4.538,44
S. JOAO DA BARRA 4.2 29 R$ 347.955.851,34 R$ 63.314.429,00 R$ 9.717,04
QUISSAMA 3.9 50 R$ 232.541.091,08 R$ 44.216.670,77 R$ 8.566,11
PORCIUNCULA 5.3 2 R$ 53.256.095,73 R$ 11.436.664,00 R$ 4.733,89
MIGUEL PEREIRA 5.6 1 R$ 64.946.676,44 R$ 13.973.650,88 R$ 4.217,73
SANTO A. DE
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PÁDUA 5.1 3 R$ 86.889.485,25 R$ 22.103.975,45 R$ 3.530,16

Fonte: Elaboração própria. 1 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação;

2 – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira;

Ensino Fundamental. Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

A receita total do município Miguel Pereira, que obteve o melhor desempenho no IDEB, foi semelhante à receita disponível para a Secretaria
Municipal de Educação de São João da Barra e foi muito inferior às receitas das secretarias de Campos dos Goytacazes, Macaé e Rio das Ostras.
O resultado no IDEB destes municípios contrastou com a força econômica dos mesmos.

Retornando ao espanto dos profissionais da Educação do município de Macaé, é provável que o mesmo possa ocorrer em todos os outros
municípios brasileiros, uma vez que o Siope é pouco conhecido pelos profissionais e carecemos de estudos sobre a análise do gasto em educação
nos municípios. Popularizar o sistema e suas informações é tarefa que precisamos os engajar. As redes de amplo alcance oferecem, além da
interconexão imediata e interfaces multimídia, a possibilidade de pessoas interagirem em tempo real. Hoje pode-se pesquisar, comprar, vender,
conversar, votar, namorar, enfim, há um sem-número de ações e atividades que podem ser feitas na Internet.

A emergência do ciberespaço no contexto da sociedade altera o papel do receptor/emissor, que na sua maioria tinha uma ação passiva. As novas
possibilidades de comunicação são espaços férteis para a apropriação do conhecimento. Acreditamos que o controle social dos gastos públicos na
educação é etapa necessária para o bom uso dos recursos do setor. Para tanto, o professor pode (e deve) mediar as informações disponíveis nos
sistemas de informação com a população em geral. As novas mídias favorecem esta mediação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vivemos em uma época em que a experiência midiática toma conta de nossas vidas, em quase todos seus aspectos, desde quando acordamos
até o adormecer, passando pelos momentos de trabalho, alimentação, estudos e lazer. Em meio a esta verdadeira mediapolis, participamos dela
como receptor, mediador e produtor de informações.

Em alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, notadamente aqueles envolvidos na exploração do petróleo, o maior aporte de recursos para
a Educação não tem sido acompanhada da melhoria da qualidade. No momento em que verificamos no país um clamor por mais recursos para a
educação, com propostas de dobrar o investimento nos próximos anos, olhar para o que vem ocorrendo nestes municípios pode nos dar pistas
importantes. Nossa tese é que, dada a característica patrimonialista da gestão pública brasileira e, em especial, dos municípios citados e em
função dos arranjos políticos partidários locais, o elevado investimento no setor não foi capaz de assegurar a qualidade da política educacional,
gerando desigualdades e exclusão em uma das regiões mais prósperas do país.

Todos devemos aumentar a fiscalização sobre a utilização de tais recursos. O Siope é um sistema que, apesar das restrições que se possa fazer,
permite a fiscalização dos gastos no setor, estando disponível a todo cidadão brasileiro. Contudo, consideramos ser importante que o professor
assuma o papel de mediador entre as informações disponíveis neste sistema e a população em geral, objetivando que a informação
disponibilizada seja efetivamente apropriada, isto é, transformada em conhecimento.

Neste sentido, a internet não pode ser vista como um meio de comunicação igual à televisão ao cinema, ao rádio, jornais, revistas, etc.
Primeiramente por se tratar de uma estrutura em constante crescimento e transformação, mas principalmente por influencias e dar contornos às
outras mídias, criando novas possibilidades, principalmente se levarmos em conta que com os dispositivos móveis, como notebooks, tabletes e
smartphones, podemos acessar, reelaborar e divulgar informação, seja por meio das recebes sociais, e-mails, chats, blogs, sites de jornais,
revistas, radio, TV ou outros meios. O professor como mediador pode contribuir para o efetivo controle social dos gastos na educação. Não só
conhecer como os recursos são utilizados, mas conhecer.
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