
O CONTROLE SOCIAL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

1. DOIS MOMENTOS: 

1. o que vem a ser controle social, e o que justifica sua existência na atual quadra;

2. breve exposição sobre aspectos jurídicos das competências dos Conselhos; 

2. CONTROLE SOCIAL

Conceito: participação da população na fiscalização e formação da decisão pública, no caso,
na gestão da educação pública

Origem: 

a)  luta  de  classes.  O  controle  social  como forma  de  o  proletariado  ocupar  e  
defender seus direitos contra o capital. 

marxista, guerra de posição x guerra de movimento.

ideologia vencida, datada, nuanças da sociedade moderna;

controle social como luta de classes, na educação: fim último

perfil pouco democrático do controle social.

b)  controle  social  como  exercício  de  cidadania,  de  participação  do  cidadão  
enquanto tal na fiscalização e gestão das decisões públicas

República 

Virtudes: transparência, responsabilidade cívica e social

Objetivo republicano: educação pública de qualidade e emancipadora 

Controle Social como fundamento no dever cívico, oriundo do conceito de República,
participação ativa na vida política e social.

3. CF/88:

Assistência Social:  Art.  204.  As  ações  governamentais  na área da assistência social
serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, além de outras fontes, e
organizadas com base nas seguintes diretrizes:
II -  participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

4. A LEI DO FUNDEB (Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007):

E isto nós vimos ocorrer na Educação:

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.

1) conselho do Fundeb em âmbito federal
2) conselho do Fundeb nos Estados
4) conselho do Fundeb nos Municípios



4.1 Composição:

Paritária  (representantes  dos  governos,  escolas,  pais  etc.),  autonomia,  ausência  de
subordinação ao ente público, assegurando direitos e vantagens aos integrantes,  isto
para assegurar a independência dos trabalhos do Conselho;

4.2 Atribuições:          TRÍPLICE, exercício financeiro

a) acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação
dos recursos dos Fundos;    GERAL, desempenhada 

b) supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária
anual; ESPECÍFICA, início do exercício

c) acompanhar a aplicação dos recursos do PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, analisar as prestações de
contas referentes  a  esses  Programas,  formulando  pareceres conclusivos acerca  da
aplicação desses recursos e encaminhando-os ao FNDE.

GERAL - FEDERAL
Cautela com o conteúdo

4.3 Poderes:    MEIOS

a) ter acesso aos registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos
dos Fundos, que ficarão permanentemente à disposição dos conselhos responsáveis;

JUDICIALIZAÇÃO

b)  apresentar  ao  Poder  Legislativo  local  e  aos  órgãos  de  controle  interno  e  externo
manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do
Fundo;

PREVENÇÃO

c) convocar o Secretário de Educação para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de
recursos  e  a  execução das  despesas,  devendo o  secretário  apresentar-se  em prazo  não
superior a 30 (trinta) dias;

d)  requisitar  ao  Poder  Executivo  cópia  de  todos  os  documentos  públicos  referentes  à
educação (licitação, empenhos, folhas de pagamento, etc.)

JUDICIALIZAÇÃO

e)  realizar  visitas  e  inspetorias  para  verificar  o  desenvolvimento  regular  de  obras  e
serviços efetuados nas instituições escolares, a adequação do serviço de transporte escolar,
a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo

4.4 Abrangência

Abarca todo o serviço relacionado à educação pública: início, desenvolvimento e análise
final 

4.5 Controles públicos

Interno e externo: Câmaras, Tribunais de Contas, Ministério Público e polícia (externo). 

Não excludentes, cooperantes: educação pública de qualidade

5. MPF: acesso ao Judiciário para 

a) o incremento da estrutura física e de pessoal dos Conselhos: meio
b) a assecuração e exercício dos poderes


