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Introdução
Este trabalho apresenta uma investigação sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef – Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996) e tem como propósito desvelar a dinâmica dos Conselhos Municipais de Acompanhamento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Segundo o artigo 4o da lei do Fundef, é definido aos conselhos o papel de acompanhamento e controle social, sobre a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos que os municípios recebem à conta do Fundo, bem como de supervisor do censo escolar anual. Nesse sentido, o exercício primordial é desvelar essa dinâmica dos conselhos em seis municípios goianos (Aparecida de Goiânia, Ceres, Goiás, Itapuranga, Jataí e Senador Canedo), bem como dos fatores que atuam, interna e externamente, tecendo sua constituição, em um contexto maior por envolver o Estado, a sociedade e suas forças políticas.
O Fundef foi, paulatinamente, sendo implantado em todo o Brasil a partir de 1o de janeiro de 1998, tendo contado com um ano de preparo para que o Distrito Federal, os estados e os municípios se organizassem para sua efetivação prática. Apenas o estado do Pará antecipou-se, implantando-o logo após a criação da lei do Fundef, ou seja, no início de l997. Seu surgimento deu-se como um mecanismo destinado a implementar uma nova forma de subsidiar financeiramente o ensino fundamental, baseando-se, de um lado, na contribuição financeira dos próprios estados e municípios, e de outro, no envolvimento da sociedade civil, ao participar da composição dos conselhos do Fundef nos municípios. O objetivo maior é conhecer a dinâmica desses conselhos nos municípios, vistos como uma nova forma de gestão democrática, imposta pelo alto, e dos fatores que atuam e dão contorno à sua conduta. 
O processo de discussão por mais verbas para o setor educacional vem de longa data, de décadas de lutas empreendidas por melhores condições de trabalho, salários dignos, possibilidades de qualificação, maiores recursos para o setor, etc. reivindicados por grande parte dos educadores brasileiros, representados pelas suas entidades sindicais. Mais recentemente, na década de 1980, esse processo foi intensificado com o início dos debates acerca das políticas educacionais que precederam a implantação, no ano de 1987, da Assembléia Nacional Constituinte.
Após a promulgação da carta constitucional de l988 (CF/88) esse processo continuou em uma dinâmica cada vez maior de envolvimento dos educadores, tendo em vista o trabalho de discussão do projeto referente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Nesse sentido, importa destacar a presença do Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública na LDB, cujo papel, no processo de construção da lei maior da educação, foi considerado da mais alta importância. Importante ressaltar também as determinações impostas aos governantes, pelos organismos internacionais – quando da consolidação dos cofinanciamentos direcionados à educação – especialmente quando exigem, pela rigidez das regras estabelecidas, um controle mais rigoroso do processo contábil pelos países financiados.
Atendendo em parte a essas exigências, foi promulgada em fins de 1996, a lei do Fundef, que desobriga – pelo veio da vinculação constitucional fiscal e da receita proveniente de contribuição social, o salário-educação – cada vez mais o governo federal da tarefa da educação. Essa tarefa foi, então, remetida para o Distrito Federal, os estados e os municípios, por conta e desempenho econômico (entendido como arrecadação fiscal) das respectivas unidades da federação e estados.
O fundo instituído pautou-se, sobretudo, pela restrição de participação da União no financiamento do ensino fundamental. Sua constituição, sob o ponto de vista financeiro, dá-se da seguinte forma, prescrita em lei, ou seja, 15% dos seguintes recursos (§ 1o, art. 1o): da parcela do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), devida ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios; do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM); IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
Esta pesquisa considerou, a princípio, que o processo investigativo demanda uma dinâmica própria, e ao mesmo tempo apropriada, de métodos e técnicas de investigação que oportunizem, sobretudo, refletir criticamente sobre o objeto tomado para exame. 
O conhecimento empírico contribui, trazendo aspectos relevantes para a discussão, para o desvelamento da realidade, mas ainda assim não é a alternativa para explicar a totalidade do real. Para alcançar essa exigência é necessário ir além. Isso significou buscar desvelar a dinâmica dos conselhos do Fundef nos municípios escolhidos, considerando os elementos que, interna e externamente, tecem a sua configuração. Tendo essa perspectiva, o trabalho baseou-se em um levantamento que pudesse trazer olhares diferenciados sobre o objeto de estudo, proporcionando, mediante essa dinâmica, uma compreensão mais aproximada desse objeto: quem são os seus membros; a quem esses membros representam; como foram indicados; qual a forma de atuação dos conselheiros; qual o conhecimento que os conselheiros dispõem sobre o Fundef; como realizam o acompanhamento e o controle social do fundo, dentre outras questões.
Mediante o uso de técnicas, como a aplicação de questionários e entrevistas, pesquisa documental, observação assistemática, etc., procurou-se evidenciar o quadro da atuação dos conselhos do Fundef nos municípios, considerando sua inserção em um espaço mais ampliado por envolver o Estado, a sociedade e suas forças políticas. Com a aplicação desses instrumentos na pesquisa empírica, pôde-se obter elementos indicativos sobre o processo de constituição dos conselhos e a forma como os seus membros atuam no exercício de suas atividades como conselheiros. Para tanto, na investigação empírica, foram levantadas questões relativas à compreensão da LDB e da lei do Fundef, a leitura que fazem dos instrumentos contábeis do município, como balanços/balancetes, o acompanhamento/supervisão do censo escolar, a quantidade de recursos destinados ao ensino fundamental no município e sobre a forma de participação e nível de interferência dos membros nas decisões do conselho.
A aplicação dos questionários buscou levantar o perfil, a atuação e as expectativas dos membros dos conselhos, e foi realizada em grupo ou, na impossibilidade, individualmente. Na ocasião, foi aplicado também, a apenas dois conselheiros de cada município, escolhidos aleatoriamente no grupo, um exercício contábil, cujo objetivo consistia em verificar a compreensão que tinham a respeito do modo de composição do fundo.
A realização de entrevistas semi-estruturadas com os presidentes dos conselhos, que em alguns municípios acumulam a função com o cargo de Secretário Municipal da Educação, procurou levantar questões pertinentes à educação no município, de modo geral e, mais especificamente, do ensino fundamental e do Fundef.
Compete destacar, como um procedimento fecundo nesta investigação, as entrevistas, também semi-estruturadas, realizadas com os professores e pais de alunos envolvidos com a realidade educacional buscando obter a leitura que fazem do momento pelo qual passa a educação no município.
A análise documental foi utilizada em atendimento à necessidade de verificação do suporte legal que dá sustentação aos conselhos, como as normas, resoluções, atas etc., com o objetivo de buscar melhor compreender o modo de funcionamento dos conselhos do Fundef, em especial, as articulações que constituem as relações entre o poder instituído e o funcionamento dos conselhos. Entretanto, torna-se de fundamental importância – em decorrência do reduzido volume de documentos obtidos – registrar que houve inúmeras dificuldades para a obtenção do material.
O propósito de realizar uma pesquisa acerca do financiamento do ensino fundamental e, mais especificamente, sobre os conselhos do Fundef nos municípios, advém da preocupação com a aplicação dos recursos públicos destinados à educação. O planejamento, proposto como estratégia de desenvolvimento e decorrente de estudos para uma aplicação mais rigorosa e coerente dos recursos em setores sabidamente mais necessitados, é, muitas vezes, oportuna e convenientemente esquecido. Esses fatores contribuíram para a definição da presente temática.
Educação, sociedade e políticas educacionais
A educação e a sociedade são elementos dinâmicos e este dinamismo tem manifestação de existência real. Seus vínculos orgânicos expressam a  impossibilidade de sobrevivência de uma desvinculada da outra, porque a educação, como uma forma de prática social é, em outras palavras, constituída e constituinte da sociedade. Fatores de ordem ideológica, social, cultural e política permeiam essa relação e necessitam ser apreendidos quando há a pretensão de investigar o papel dos conselhos do Fundef nos municípios baseando-se, sobretudo, na forma de composição dos conselhos, no grau de legitimidade que lhes é conferido pela sociedade, no papel que lhes compete exercer e na capacitação dos membros que os compõem. 
A problemática que se propôs investigar adquire fertilidade se analisada tendo como referência teórica os estudos de GRAMSCI. Seus escritos (1968, 1978a e 1978b) fornecem elementos teóricos e empíricos que dão contorno e consistência  ao conhecimento da dinâmica do Estado, da sociedade civil, das políticas de governo, dentre outros.
A recorrência às obras de GRAMSCI, primordialmente, e de outros autores, como DOURADO (1997), GERMANO (1994), MONLEVADE (1997), MELCHIOR (1997) emerge como de significação para verificar a dinâmica que envolve os conselhos do Fundef, como parte constituída e constituinte da política educacional do governo, como instância, pela sua natureza, própria da sociedade civil, e que, no entanto, foram criados compulsoriamente por lei, ou seja, de cima para baixo.
O estudo empreendido, impôs, como requisito imediato, a necessidade de se pensar criticamente a sociedade capitalista e, com igual afinco, as crises dela decorrentes. Por se tratar de um trabalho que realiza discussões sobre as políticas educacionais e os encaminhamentos concretos de suas determinações – no presente caso, a aplicação dos recursos financeiros direcionados ao ensino fundamental – torna-se importante situá-lo com respeito às decisões efetivadas  pelos atuais governantes, comprometidos com o ideário neoliberal, que afetam mais diretamente a educação. Essa consideração decorre, sobretudo, do entendimento de que a educação – tomada como objeto de estudo, na totalidade de sua dimensão ou em suas particularidades – é melhor entendida no espaço das contraditórias relações existentes entre Estado e Sociedade.
A educação é, portanto, resultado de uma compreensão e de uma prática histórica e socialmente determinada. Tem, nos intelectuais organicamente articulados,  a representação dos interesses dos setores mais expressivos e inserem-se como elementos constituídos e constituintes dessa rede, deveras intrincada, conhecida como relações sociais. 
Tendo por base essas colocações, que identificam a existência de  intelectuais no interior das relações sociais capitalistas, pôde-se, também, identificá-los em seus desempenhos que, possivelmente, estão presentes no exercício de suas atividades, não raras vezes altamente complementares: o exercício da teoria e da prática. 
GRAMSCI (1978) lembra que os intelectuais são também os responsáveis pelo processo de hegemonia, uma vez que a categoria tem por tarefa formular argumentações convincentes, levando em conta, sobretudo, a compreensão que têm ou que desejam impingir sobre determinado fato. Influenciam, desse modo, a formação da vontade coletiva.
O Estado brasileiro, ao desenvolver estratégias de hegemonia, tem, em termos históricos, buscado as bases de legitimação, de adesão de parte de intelectuais, camadas médias e populares. A chamada revolução passiva tem surgido como uma modalidade apropriada para servir aos interesses do poder dominante. A revolução passiva é uma manobra pelo alto, comprometendo o processo democrático – por prescindir da participação popular – e abrindo, de modo impositivo, a dinâmica de transição à modernidade capitalista – realizando a modernização conservadora.
Como Germano e outros estudos pontuam (DOURADO, 1997; OLIVEIRA, 1999; SANTOS, 1999; BIANCHETTI, 1999), a política educacional resulta da correlação de forças sociais existentes em determinado contexto histórico. A faceta dessa política, que instituiu os conselhos do Fundef, tem a marca da ação política que simultaneamente centraliza as decisões e o planejamento (produzindo pacotes que são enviados às secretarias e às escolas) pela eficiência tecnocrata, ao mesmo tempo que faz apelo à participação da população de uma forma compulsória. 
Considerando a abrangência do conceito em relação a seus aspectos relevantes, merece ser destacado que a revolução passiva apresenta dois momentos distintos: o de restauração e o de renovação. O processo de restauração ocorre no momento em que as forças dominantes, ao se estabelecerem como governantes, têm a preocupação de buscar a hegemonia que significa, conforme indica Germano, “a busca de legitimação, de consenso e de colaboração” (GERMANO, 1994, p.35). Nesse sentido, as estratégias desencadeiam um processo de renovação, representando a busca de elementos novos para agregar aos seus objetivos, como a assimilação de certas demandas populares, completa GERMANO. Utilizado com freqüência pelos governantes que se sentem ameaçados em sua popularidade ou com problemas de governabilidade, o processo de renovação costuma garantir, com relativa facilidade, o aumento do grau de confiança dos dirigidos, uma vez que esses são ouvidos em suas reivindicações. 
Nesse sentido as digressões feitas acima delinearam algumas questões consideradas importantes para elucidar a temática: qual a dinâmica de funcionamento dos conselhos do Fundef no contexto das políticas educacionais? Existe concreta participação e empenho dos membros dos conselhos no “acompanhamento e controle social, sobre a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo” (BRASIL, 1999 - Lei no 9.424/96, art. 4o). Seus membros atuam como intelectuais no plano da organização da sociedade civil pautados, sobretudo, pelo compromisso com uma educação de qualidade, em que os recursos do fundo sejam, efetivamente, direcionados à valorização do ensino fundamental? Ou, em última instância, o que ocorre é um controle indireto, nem sempre velado, do Estado, representado pelo poder executivo e/ou legislativo, exercendo a ingerência política, por exemplo, mediante a  indicação dos membros do conselho? 
O processo de centralização/descentralização da educação básica, bem como o de dotação dos recursos financeiros a ela destinados, por seus meandros de articulação apresenta, desde o seu início, um percurso complexo. 
Presentemente, ao definir os valores, em percentual, a serem aplicados na educação, o Estado apresenta, pelo quantitativo dos recursos, o paradigma mínimo que considera necessário para subsidiar a educação. Essa e outras diretrizes, notadamente expressas pela LDB, compõem o leque de deveres e obrigações por intermédio do qual as ações educacionais devem tramitar. Conhecer essas diretrizes pressupõe conhecer as políticas direcionadas à educação e o modo como são vistas e encaminhadas, de modo específico e, em um contexto mais amplo, como parte das políticas governamentais. 
Compreender as políticas governamentais – mais especificamente as educacionais – com base no contexto em que se situam suas manifestações, ações, encaminhamentos, interações com outras políticas e entidades sociais, torna-se elemento fundante para a apreensão mais completa das diferentes dimensões da realidade e do objeto de estudo deste trabalho: os conselhos do Fundef nos municípios. Por outro lado, desvelar a dinâmica desses conselhos – dos fatores que atuam, interna e externamente, tecendo sua conduta, em um contexto maior por envolver o Estado, a sociedade e suas forças políticas – é também um meio de situar e melhor analisar as temáticas postas pela realidade educacional. 
Para uma leitura mais aproximada da realidade, na correlação de forças que se estabelece na luta social, o Estado – aqui compreendido no sentido gramisciano de sociedade civil e política, ou Estado ampliado – deve ser visto e entendido não como mero mediador de interesses antagônicos, para usar uma expressão de DOURADO (1997), mas como promotor de uma determinada política social, ao atender interesses estratégicos oriundos dos setores dominantes.
As políticas públicas, ao longo dos anos 90, do século XX, constituem expressão de um conjunto de medidas que reformaram profundamente o sistema educacional brasileiro. 
A ação dos governantes tem buscado, então, efetivar-se para exercer um controle mais sistemático, e em alguns casos, mais próximo e direto, dos recursos financeiros destinados à educação. Os mecanismos de vinculação e desvinculação dos recursos, bem como de outras decisões que visam processos de desresponsabilização, desestadualização e municipalização, têm sido uma prática que caracteriza, nos últimos anos, os encaminhamentos dados às políticas educacionais.
A história do financiamento da educação no Brasil, na verdade, confunde-se com as formas de vinculação propostas e efetivadas pelos governantes, ao longo dos tempos. De modo geral, as vinculações são vistas como formas de reunir recursos, por meio, especialmente, do sistema de arrecadação de impostos, parte destes direcionada para financiar o ensino.
Em relação ao Fundef, a vinculação acaba desresponsabilizando a União, uma vez que só esporadicamente, quando os recursos destinados ao município estiverem aquém das necessidades estabelecidas, com base no número de alunos, à União caberá a complementação. 
Nesse contexto – caracterizado pelos interesses que permeavam a conduta dos governantes diante do ensino fundamental, como a desresponsabilização crescente dos governos centrais e estaduais (desestadualização) em relação à  educação básica, incorrendo em uma municipalização também crescente e, posteriormente, preocupante para as autoridades dos municípios – a lei do Fundef foi pensada e julgada necessária, como uma forma de assegurar a universalização do ensino obrigatório.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental          e de Valorização do Magistério (Fundef)
O Fundef foi regulamentado pela Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Tem como proposta reunir recursos da União, dos estados e dos municípios para custear a educação pública (BRASIL, Lei do Fundef, 1999).
A política de recursos para a educação, por diversas vezes, recebeu objeções dos dirigentes nacionais, notadamente influenciados por suas equipes econômicas. Outras objeções, contrárias à destinação de maiores recursos para a educação, podem ser assinaladas na história do financiamento da escola pública no Brasil (GERMANO, 1994; MONLEVADE, 1997).
Referentemente ao ensino fundamental, a Carta Magna de 1988 estabelece, dentre outros princípios, ser este nível “obrigatório e gratuito” (art. 208, inciso I), prioritário, para efeito de distribuição de recursos (art. 212, § 3o e, também, de acesso garantido pelo “direito público subjetivo” (art. 208, § 1o).
 Como conseqüência legal do disposto no artigo 60 da Emenda Constitucional no 14 de 1996, o Fundef foi então aprovado, correspondendo a uma decisão já empreendida pela emenda Calmon (BRASIL, Lei no 7.348, 1985)e pela Constituição de 1988. É importante assinalar o significativo empenho dos educadores e seus representantes, ao fazerem inserções que deram dinâmica às discussões ocorridas quando da elaboração da LDB, com o objetivo de privilegiar o ensino fundamental. Entretanto, considera-se que o texto aprovado da lei do Fundef não corresponde ao empenho e às expectativas depositadas por esses educadores, para o atendimento às suas reivindicações. Apresenta, como resultado, uma distorção dessas propostas, restringindo-se, meramente, a um (re)arranjo contábil, não implicando, efetivamente, maiores recursos para a área.
Segundo o art. 6o, § 1o da Lei do Fundef, o valor mínimo anual por aluno não poderá ser menor que o resultado calculado com base na previsão das receitas do fundo, dividido pelo número de matrículas do ensino fundamental público – considerado para tanto o censo escolar do ano anterior. Ao quociente obtido deve-se acrescer a estimativa. Quando o valor encontrado for menor que o previsto nacionalmente (para o ano de 2000, ano da pesquisa, os valores foram de R$ 333,00/aluno para a primeira fase e R$ 349,65/aluno para a segunda fase do ensino fundamental), a complementação, em tese, é realizada com os recursos da União, uma vez que poucos estados apresentam essa necessidade.
Diante desse quadro de composição de recursos do fundo, baseado na lei do Fundef, faz-se necessário destacar que, pela ótica dos estudiosos de financiamento da educação no Brasil, é mínima a contribuição do governo federal para o Fundef.
Com respeito aos conselhos do Fundef nos municípios, a proposta de gestão democrática e popular é mais direta quando os membros do conselho não só acompanham, mas exercem uma interferência mais ampla e decisiva, garantindo uma condução de práticas qualitativas e organicamente construídas. Nesse sentido, um ponto a ser ressaltado, como de grande importância para o alcance dos objetivos dos conselhos do Fundef, é que seus membros sejam escolhidos por critérios que respeitem a representatividade, a competência e a justiça, e não como uma imposição por indicações políticas – prática comumente encontrada, quando da formação dos conselhos – o que acaba por retirar o seu potencial democrático (DAVIES,1999). 
Essa discussão, apropriadamente colocada quando o tema  gira em torno da participação da comunidade no processo de gestão educacional, não tem, de modo geral, encontrado ressonância por ocasião de sua efetivação prática. A despeito da definição muitas vezes dada no papel, de uma proposta pautada nos princípios da democracia, da participação verdadeiramente popular, o que se observa é uma ação resvalando, na maioria das vezes, para o campo do autoritarismo, do mandonismo, próprios do clientelismo político. 
A dinâmica dos conselhos do Fundef
A trajetória histórica do processo de financiamento do ensino fundamental no Brasil, mostra, mais especificamente, como tem sido realizado o complexo jogo dos mecanismos de vinculação/desvinculação dos recursos, da desestadualização/municipalização, em uma sociedade em que o Estado – pelo comprometimento assumido com as classes hegemônicas – se desobriga do compromisso de financiar o ensino básico (AZANHA, 1998; DAVIES,1999; PINTO, 1999; RONCHI, 2000; SANTOS, 1999). Desvela, também, no caso específico de Goiás, como esse processo tem sido permeado pelas relações clientelísticas, que caracterizam as políticas educacionais, concebidas e efetivadas pelos governantes, sobretudo, nas últimas décadas. 
A pesquisa empírica e os elementos teóricos possibilitaram a apreensão de aspectos inerentes às relações políticas que prevalecem como forma de delinear o cenário e a trama envolvida que compõem o objeto de investigação: mais especificamente os conselhos do Fundef nos municípios. 
A análise realizada permitiu trazer para a reflexão o olhar que os entrevistados (conselheiros, professores, autoridades do município ligadas à área educacional) lançam sobre questões relativas ao conselho do Fundef no município: como foram indicados, como desempenham suas tarefas, as ações/práticas ali desenvolvidas, o tipo de interferência dos poderes constituídos, as atribuições dos conselheiros no desempenho de suas atividades e modo como são vistas e efetivadas tais atribuições por seus membros. 
A fala dos secretários de educação dos municípios evidenciou a preocupação com as mudanças que a Lei do Fundef tem acarretado. Decorrente do processo de municipalização do ensino fundamental, muitos municípios, segundo os secretários, não se acham, ainda, estruturalmente preparados para corresponder ao que a legislação prescreve, embora se sintam estimulados com os recursos advindos do fundo. Os secretários expõem, em suas falas, a dificuldade de manter, com a outra esfera de governo, a estadual, formas de colaboração visando assegurar o processo de universalização do ensino obrigatório. É possível supor – diante desse distanciamento dos poderes – uma necessidade de autopreservação demonstrada pelas administrações, tanto estadual quanto municipal, de resguardar seus espaços políticos de decisão ante as diretrizes legais.
Os municípios investigados revelaram, no geral, possuir um conjunto reduzido de informações documentais relativas aos conselhos, que se mostrou, ainda, pouco expressivo – para melhor substanciar a realidade para fins de uma análise mais consistente. Por exemplo, os dados e informações, obtidos por meio das atas de reuniões do Conselho, como os demais documentos, não possuem a consistência necessária requerida pela norma oficial, apresentando, em alguns casos, até mesmo, adulteração grosseira de datas.  
A obtenção dos documentos, que mais diretamente dizem respeito à implementação dos conselhos – portarias, decretos, leis etc., que dispõem sobre a nomeação dos membros, leis de criação dos conselhos nos municípios e outras indicações de caráter burocrático – foi, também, de difícil acesso. Em sua maioria, os documentos foram entregues com rasuras e acréscimos (por exemplo, de nomes de novos conselheiros, escritos a lápis), denotando a flexibilidade do processo. É possível concluir, por esses procedimentos, que as exigências, minimamente necessárias, ao funcionamento dos conselhos, não têm recebido, na maioria dos casos observados, a atenção requerida por lei. 
Outro aspecto que merece destaque diz respeito à reduzida participação dos membros às reuniões dos conselhos, conforme visto nas poucas atas obtidas. Mas, o que de fato surpreende mais ainda é a constatação de que são as mesmas pessoas a estarem presentes nas reuniões. Esse fato, somado a outros, que também evidenciam a postura da maioria dos membros – pela não participação ou falta de empenho em participar – pode ser interpretado como descrédito ao papel desempenhado pelo Conselho na administração da educação no município. Uma vez que os conselhos do Fundef, não tendo poder de decisão e de encaminhamento – ficando essa tarefa restrita ao poder executivo (prefeito e secretários da educação) – seus membros parecem não ver resultados proveitosos decorrentes de suas participações, o que pode ser uma explicação para o afastamento maior do grupo das atividades próprias do Conselho.
Essa dinâmica de participação dos membros do Conselho, embora não explícita, pode ser evidenciada em outras ocasiões e, de igual modo, pode ser analisada como resultante de uma postura de resistência dos conselheiros, que se recusam a participar do processo como coadjuvantes, sem poder decisório, imbricados nas relações de poder existentes, que os impedem de uma participação efetiva, pautada, sobretudo, na transparência (DAVIES, 1999; OLIVEIRA, 1999; SANTOS, 1999). Por outro lado, quando se observam atitudes de favorecimento ao Executivo – análise e aprovação de balancetes a toque de caixa, por exemplo – essas participações comprometem a atuação dos conselhos e fazem supor acordo político dos seus membros com o poder estabelecido, pelo viés do clientelismo. 
A investigação resultante da aplicação de um questionário aos membros dos conselhos do Fundef nos municípios, visando levantar suas atuações, atesta um não-desempenho, pela maioria, com as obrigações decorrentes da função (por exemplo, a de acompanhar o depósito dos recursos pelos extratos da conta do Fundef nos municípios; a supervisão do censo escolar; a participação nas reuniões do Conselho, etc.). Pelos resultados obtidos, evidencia-se que os conselheiros desconhecem, ou expressam desconhecer, informações importantes para o desempenho de suas atividades (receitas que fazem a composição do Fundo, distribuição das verbas, percentual da receita destinada à educação, definida pela Constituição, etc). 
Ao analisar o quadro decorrente dessa investigação empírica junto aos conselheiros, uma das ressalvas é que os resultados não podem ser generalizados, ou seja, estendidos a outros municípios não abrangidos pela investigação. Na verdade, como observa OLIVEIRA,  “é preciso reconhecer que tais organismos [os conselhos] podem adquirir características peculiares em diferentes regiões, particularmente, em um pais tão diferenciado como o Brasil, podendo cumprir aqui ou acolá um papel democratizador e efetivamente fiscalizador” (OLIVEIRA, 1999, p.228).
A realidade levantada nos seis municípios pesquisados  revela, em geral, que não há um desempenho dos membros dos conselhos nos municípios que possa levar os conselhos a exercerem, por intermédio de suas atuações, um papel democratizador e efetivamente fiscalizador, conforme assinala OLIVEIRA (1999).
Nesse processo, as atividades exercidas por grande parte dos conselheiros pesquisados – como mero cumprimento das determinações impostas e não discutidas democraticamente – podem se assemelhar a uma atuação própria do homem ativo de massa, conduzido mecanicamente a realizar ações, muitas vezes mais relacionadas aos interesses do grupo dominante, ou grupos, aos quais se liga, do que às suas próprias necessidades. Por outro lado, aqueles que se afastam das atividades do conselhos podem, de igual modo, estar também servindo aos interesses dos grupos politicamente dominantes, que vêem com  interesse esse afastamento, por permitir, desse modo, minimizar o exercício do controle por setores da sociedade.
Conhecer a atuação dos conselhos do Fundef nos municípios possibilitou levantar aspectos interessantes para discussão. Um desses aspectos diz respeito à forma como os conselhos têm sido compostos. O indicativo de que a composição dos conselhos deve ter elementos representativos da sociedade, eleitos e/ou indicados por seus pares, não se constitui em uma garantia de que os conselhos sejam realmente a expressão de um processo democrático. A realidade empírica revelou que, em alguns casos, a participação, ou não-participação dos conselheiros, configura um compromisso político que favorece o atendimento aos interesses prioritários da força política dominante, nem sempre coincidentes com os interesses do ensino fundamental no município.
Os conselhos, desse modo, não legitimam o processo dito participativo de defesa dos interesses democráticos de uma população. Podem, nesse caso, ser vistos muito mais como decorrentes de uma imposição manobrada pelo  alto – ou conhecida também como revolução passiva – com base em um aparato burocrático, técnico e estrategicamente coercitivo, em que seus membros são escolhidos, em grande medida, sob o controle do poder do Estado na busca da hegemonia. Aparentemente eleitos, ou indicados num processo democrático, seus membros são cooptados para dar legitimidade à ação, que tende a ser dirigida muito mais com intuito da manutenção do statu quo estabelecido, do que propriamente na busca de uma perspectiva transformadora para a educação.
Considerações finais
A questão dos conselhos do Fundef, ou outros mecanismos de controle exigidos pela legislação educacional, aponta uma discussão séria no campo da educação. A esse respeito, merece ser considerado o que expressa OLIVEIRA: 
“Entendo que o esforço pela inclusão de determinados dispositivos na lei, pela sistematização de sua interpretação e a sua divulgação para amplas parcelas da população terá sido em vão se não se conseguir incorporar o que estas leis trazem de democrático e emancipador ao cotidiano das populações excluídas de direitos. Isto implica enfrentar uma questão crucial de educação política. Não basta uma legislação de defesa dos Direitos do homem; temos que ter uma população disposta a defendê-la enquanto prática social concreta” (OLIVEIRA, 1999, p.233).
Esses mecanismos de controle devem, portanto, contar com a participação social, sobremaneira, da sociedade civil organizada, aqui incluindo pesquisadores e demais interessados nas questões da educação, bem como de especialistas e estudiosos das universidades e de centros de pesquisa, de representantes do poder legislativo e judiciário, na tarefa de acompanhar a aplicação dos recursos e as prestações de contas decorrentes (VIEIRA, 1998). 
Nessa perspectiva, a questão do controle público, como forma de administrar, de conduzir o bem público, não depende apenas de sua implementação em lei. O controle público do Estado decorre de ações dotadas de maior abrangência por implicar em processos culturais e políticos de transformação da organização social. No caso específico do Fundef, além de exigir alterações de postura dos profissionais e cidadãos que dele participam, supõe o desenvolvimento de processos de mudanças das relações de poder ainda em vigor, sobretudo nos municípios do interior de Goiás.
Esse trabalho, pelo caráter presentista do objeto, possibilitou análises bastante preliminares que deverão ser ampliadas por pesquisas e pesquisadores interessados no assunto. Sua contribuição é, portanto, passível de críticas e novas considerações.
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