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PREFÁCIO 

 

A educação sem dúvida é um fator de 

modificação social que depende, em grande parte, de 

reais incentivos, seja por parte do Estado, da família ou 

da sociedade como um todo. No Brasil, nossa 

Constituição Federal de 1988 a credencia como um 

direito social, além de um direito fundamental, tendo 

como meta comum a todos os Entes Federativos que 

sejam proporcionados seus meios de acesso, tendo em 

vista o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando-a 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

Conforme relatório da OCED1 (Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o abismo 

social enfrentando pelos que não possuem a qualificação 

educacional é sentido, principalmente, pelos mais jovens 

quando buscam vagas no mercado de trabalho. A 

ausência de uma educação de qualidade, por exemplo, 

gera como reflexo uma diferença salarial de até 144% dos 

 
1 OCDE. Education at a Glance 2020: OCED Indicators. 

Disponível em: <https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/69096873-

en.pdf?expires=1616260548&id=id&accname=guest&checksum=5

A85F13203BDD1F82A6B9A6031734B86>. 



 
 

 

que possuem nível superior em relação aos que possuem 

nível médio. 

Associando baixa qualidade na educação ofertada 

e falta de oportunidades, ainda temos que os 

investimentos em educação no Brasil são baixos, se 

compararmos nossa situação com a de outros países. 

Segundo o referido relatório da OCED, o Brasil investe 

recursos públicos na ordem de US$ 3,8 mil dólares por 

estudante na educação infantil, o que não é nem a metade 

dos recursos despendidos por outras ações, na ordem de 

US$ 8,6 mil dólares. 

Mesmo sabendo de toda a necessidade de 

incentivos na área educacional, os sucessivos governos 

brasileiros não têm conseguido alavancar nosso 

desenvolvimento a níveis de países mais ricos do mundo. 

Um dos fatores impeditivos para o pleno 

desenvolvimento de nossas crianças e jovens, seu atraso 

educacional, se deve, sobremaneira, à corrupção 

sistêmica que verificamos em vários setores 

governamentais e da área privada, que se utilizam de 

modo abusivo, ilegal e imoral os parcos recursos que são 

direcionados à melhoria da educação no Brasil. 



 
 

 

Em recente estudo publicado pela Transparência 

Internacional no ano de 20202, o Brasil ficou em 94º 

lugar em relação ao índice de corrupção, subindo 

algumas posições em relação a 2019, obtendo 38 pontos. 

Melhoramos um pouco em relação ao ano de 2019, 

quando tivemos 35 pontos, a pior nota desde que tal 

estudo histórico foi iniciado (em 2013) e estávamos na 

posição 106º do ranking. No referido estudo e 

publicação, a percepção da corrupção é medida com base 

nas informações de executivos, investidores, acadêmicos 

e estudiosos da transparência, sendo discutidos itens 

como pagamentos de propina, desvio de recursos 

públicos, o nível excessivo de burocracia, as práticas de 

nepotismo e as práticas governamentais em combater a 

corrupção. Mesmo com uma pequena melhora, não 

temos muito o que comemorar, haja vista que órgãos 

internacionais, como a própria OCED, veem com 

reservas muitas práticas que estão sendo colocadas em 

prática no cenário nacional, como a aprovação da Lei de 

 
2 TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL. Índice de percepção da 

corrupção 2020. Disponível em: 

<https://comunidade.transparenciainternacional.org.br/ipc-indice-

de-percepcao-da-corrupcao-2020>. 



 
 

 

Abuso de Autoridade (havendo receio de seu uso contra 

autoridades que investigam os cenários de corrupção no 

Brasil), bem como decisões judiciais que colocam em 

xeque investigações contra a corrupção, em curso no 

Brasil. Tomando por base nosso famoso “jeitinho 

brasileiro” de solucionar muitos dos problemas, e 

preocupada com os níveis de corrupção, a OCED criou 

um grupo para monitorar o combate à corrupção no 

Brasil, numa atitude rara diante do panorama mundial. 

Vejamos, assim, que o tema tratado neste 

importante obra por João André, um amigo e dedicado 

professor do Sertão de Alagoas, é essencial para 

entendermos como a educação pode ser o maior legado 

que um país, a família e a sociedade podem deixar para 

os seus cidadãos. Ao mesmo tempo em que demonstra a 

necessidade de maiores investimentos e medidas 

garantidoras de que as políticas públicas educacionais 

sejam colocadas num primeiro plano pelos governantes 

brasileiros, demonstra o estrago que pode ser causador da 

destruição de sonhos: a corrupção! Esta doença que 

corrói milhares de recursos públicos, não só impede que 

crianças e jovens possam melhorar as suas vidas e de seus 



 
 

 

familiares por meio da educação, mas gera reflexos em 

diversas áreas, como na saúde, segurança pública, etc.  

Ao longo de seu estudo, o autor demonstra que é 

na educação que, de fato, encontramos um mecanismo 

seguro de frear graves malefícios para nossa sociedade. 

É ela a responsável por permitir que nosso País seja 

alavancado a patamares cada vez maiores de civilidade. 

Todos esses temas são discutidos nesta obra de 

forma leve, simples e direta, em decorrência também do 

fato da grande vivência que o autor possui na área 

educacional, em especial nos níveis de educação em que 

leciona no interior das Alagoas. Certamente não seria 

está uma obra tão rica sem o labor de João nos rincões 

mais distantes, onde a realidade da seca, da falta de 

recursos públicos para a manutenção das escolas e da 

própria miséria de seu povo são elementos que o 

impulsam a cada dia mais se dedicar ao estudo, como 

forma de mudar a realidade social que o circunda. 

Conheço João há pouco mais de uma década, e 

tenho sido um espectador quase diário de sua luta pela 

melhoria do ensino nas escolas públicas das redes 

municipal e estadual de ensino de Alagoas. Um exímio 

docente que busca na qualificação, no estudo e na 



 
 

 

dedicação aos seus alunos seu grande objetivo de vida: 

que a educação seja respeitada e praticada em todos os 

locais pelo Estado brasileiro!  

Espero num breve dia que todos tenham a 

oportunidade que poucos brasileiros, como eu meu amigo 

João tivemos, de poder entender o real papel que a 

educação faz na vida de uma pessoa: faz toda diferença! 

Apreciem esta obra, que será um marco na prática 

educacional de muitos educadores Brasil à fora! 

 

Sidney da Silva Rêgo 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Resguarda a toda sociedade, sem distinção o 

direito à educação. Direito este que é defendido pela 

Constituição Federal de 1988, e reforçado pelo ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). A criança e ao 

adolescente a oportunidade de estar matriculado em 

qualquer escola que abrigue a educação básica e sendo 

assegurado o ensino gratuito e de qualidade. Assevera se 

também a, merenda escolar, o fornecimento de livros 

didáticos e em alguns casos transporte escolar. Apesar 

destes direitos citados, existe um agravante que prejudica 

todas as conquistas educacionais realizadas, a corrupção 

que atrapalha, deforma o sistema educacional. 

A corrupção vem entremeada nas bases e 

estruturas da educação, por pessoas completamente 

dispostas a se beneficiar por cima de outras pessoas. As 

ações corruptas ferem a ética, a moral e empatia com o 

outro. Uma pessoa que corrompe abala todas as 

estruturas sociais e econômicas. Se ela tira ou desvia uma 

verba, está prejudicando um determinado grupo, uma 
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gestão centrada nas ações virtuosas deve estar atenta nas 

pessoas que coloca para fazer parte da equipe.  

Entretanto, para compreender a corrupção, 

necessita-se de aprofundar na temática, fazer uma 

abordagem sistêmica, avaliar os principais autores que 

trabalham com esse tema. E perceber que a corrupção 

abala não somente o indivíduo, mas sim toda uma 

sociedade. Cujas propostas de prevenção são colocadas 

sempre em destaque para a reversão dessa situação, 

porém é saliente informar que a educação é uma das 

chaves para solucionar esse problema que tanto assombra 

o nosso país. 

Por anos os profissionais da educação, 

professores/gestores lutam por aquisição de verbas e o 

direito de ofertar um ensino gratuito de qualidade para a 

população, mas esses direitos são interceptados e 

repassados pela metade, colocando os administradores 

escolares na função de realizar mágica com esses 

recursos para atender o básico das unidades. 

Compreende-se que os investimentos são repassados de 

acordo com a quantidade de alunos matriculados nas 

unidades escolares, mas na realidade enfrentam outros 

dilemas. Nos papéis consta um valor de repasse, mas, na 
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prática é outro e como consequência existe um ensino 

defasado, escolas sucateadas e alunos gozando apenas 

das precariedades de ensino. Prova esta que se faz 

presente nos resultados das avaliações internacionais, 

onde o Brasil fica nas piores posições. Muitos 

questionam como isso pode ocorrer, sendo que na teoria 

existem planos que busca tornar o ensino brasileiro, 

como ensino de excelência, e nas avaliações nacionais, as 

médias são satisfatórias? 

As respostas para estas perguntas também são 

simples, pois a corrupção age até nos dados fornecidos, 

pois maquiam os resultados divulgando conforme os 

favorecem, mas não se pode maquiar quando são 

avaliados por órgãos internacionais. A corrupção causa 

danos irreversíveis, causando danos a vida pública, 

retirando da população o acesso a um ensino de qualidade 

não consegue realizar seus estudos com maestria 

deixando de ocupar em um futuro, vagas universitárias e 

até mesmo deixando de serem aprovados em concursos 

públicos. 

A educação assume o risco de ser alvo fácil de 

administradores mal-intencionados, pois de acordo com 

dados do FNDE, são repassadas anualmente verbas 
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grandiosas, que aumentam ano após anos, e sendo a 

educação um dos setores que mais se recebe 

investimentos, por isso consideram que este setor possa 

sofrer mais com esses atos. Sendo a educação também 

um órgão público, é preciso que se exista uma maior 

fiscalização para que se possa evitar e erradicar estes 

atos, que denigrem a estudantes, a sociedade e a imagem 

do país. É preciso medidas que sejam punitivas para este 

tipo de ação, pois as consequências de um ensino 

sucateado são arrasadoras, pois mantém alunos no atraso 

escolar e ao país também, pois mediante ao ranking 

mundial que ocupa, cujos investimentos passam a ser 

limitados. 

Um grande fator de relevância é como inserir a 

temática da corrupção no contexto escolar. Em que o 

professor deverá mostrar para os alunos que a conquista 

dos bens materiais pelo meio ilícito ou corrupto fere as 

leis nacionais, os princípios éticos e abala as estruturas 

política e cultural daquele local.  

Também se faz necessário no espaço escolar 

trabalhar esta temática com os alunos conscientizando 

para que não permitam que se permaneça estas ações e 

que também não sejam coniventes com atitudes 
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semelhantes. Nesse patamar é relevante mostrar para o 

aluno que a corrupção no início pode até trazer agrado e 

afago, porém as pessoas que escolhem ir por esse 

caminho, caem no apodrecimento da moral e da boa 

conduta, prejudicando o próximo e a si mesmo. 

A comunidade escolar em especial a gestão deve 

criar mecanismos que facilitem o trabalho do professor, 

inserir os conceitos de corrupção, as situações 

vivenciadas pela sociedade brasileira não é uma tarefa 

fácil, necessita de uma equipe de vistoria e comunicação 

eficientes. O grande dilema é porque não ir por outro 

caminho senão o da educação. Acredita que a educação é 

possível criar um espaço justo e um relacionamento 

social respaldado em verdades. Ou seja, para conseguir 

os bens econômicos na nossa sociedade, deve-se primeiro 

trabalhar, receber aquele salário para melhorar índices e 

abaixar corrupção. 

Entende-que a educação possui a capacidade de 

libertar, pois, o conhecimento que se adquire torna um 

indivíduo consciente de suas ações e que seja responsável 

por atos praticados, e como resultados de toda sabedoria 

não aceita que posturas inadequadas sejam praticadas 

causando atraso, econômico e/ou social. Por isso, 
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entende-se que contra um sistema baseado em corrupção 

só é possível vencer, com uma sociedade, consciente. 
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João André Amorim Ferreira 

CAPÍTULO 1 

 

CORRUPÇÃO COMO UM FENÔMENO 

SOCIOECONÔMICO 

 

Primeiramente, para falar de corrupção é 

importante deixar claro seu significado. A corrupção é 

um fenômeno socioeconômico com abrangência em 

escala global, pode-se observar que ela entremeia nas 

estruturas das mais variadas instituições. Ademais, a 

corrupção abraça em sua base os protagonistas para sua 

atuação. Ou seja, esse fenômeno precisa das pessoas para 

sua execução. O grande problema é que a corrupção fere 

a ética, extravasa os limites da política, da economia, do 

bem-estar social e destrói as pessoas de forma direta e 

indireta (ZILVETI, 2006). 

Malgrado seja fácil perceber a corrupção através 

das consequências negativas, falta de concretização de 

projetos públicos, desigualdade social exorbitante, é 

difícil pegar a corrupção de início. Pois, ela é complexa, 
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obscura, robusta como uma teia de mentiras e disfarces 

(STUKART, 2003). 

De acordo com Stukart (2003), a palavra 

corrupção vem do latim corruptus, estraçalhar, 

apodrecido, desmanchar.  Usada para qualificar uma 

ação, um caráter que fere os princípios éticos e morais. 

Por conseguinte, o dicionário Michaelis traz os seguintes 

conceitos:  

 

1 Ato ou resultado de corromper; corrompimento, 

corruptela. 

2 Decomposição de matéria orgânica, geralmente 

causada por microrganismos; putrefação. 

3 Alteração das características de algo; adulteração. 

4 Degradação de valores morais ou dos costumes; 

devassidão, depravação. 

5 Ato ou efeito de subornar alguém para vantagens 

pessoais ou de terceiros. 

6 Uso de meios ilícitos, por parte de pessoas do serviço 

público, para obtenção de informações sigilosas, a fim 

de conseguir benefícios para si ou para terceiros.3 

 

Dessa forma, percebem-se conceitos distintos, 

mas o que baseia o campo social e econômico reflete no 

 
3 Retirado do dicionário on-line Michaelis 

https://michaelis.uol.com.br/busca?id=we1w#:~:text=Dicion%C3%

A1rio%20Brasileiro%20da%20L%C3%ADngua%20Portuguesa&t

ext=1%20Ato%20ou%20resultado%20de,das%20caracter%C3%A

Dsticas%20de%20algo%3B%20adultera%C3%A7%C3%A3o   as 

13:20 de 10/12/2020 
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uso de meios ilícitos, por pessoas de órgãos públicos, 

para fins de conseguir proveitos e benefícios. Ou seja, é 

nítida a preocupação consigo mesmo e tampouco com a 

sociedade e com as consequências que irão assolá-la.   

De acordo com Andrade, “A corrupção é um 

fenômeno social, através do qual um funcionário público 

é levado a atuar contra as leis, normas e práticas 

implementadas, de modo a favorecer interesses 

particulares” (ANDRADE, 2007, p. 2).  Para o autor, essa 

passagem é um exemplo clássico da corrupção nos 

órgãos públicos, os interesses particulares sobressaindo 

sobre a coletividade.  

Nesse panorama, Moreira (2002) frisa que para 

compreender a corrupção é preciso analisar as causas e 

suas consequências, ou seja, deve-se fazer uma análise 

minuciosa, protagonista na história se tratando de entes 

públicos, ou seja, na área pública devido o princípio da 

Publicidade, necessita que todos os setores sejam 

transparentes, se uma pessoa começa a burlar e a 

corromper outros descobrirão, agora cabe aos outros, 

denunciar ou calar. Na realidade o calar fala mais alto, 

aumentando a podridão da corrupção. Aliás, o autor 

indaga que na Administração Pública encontra mais 
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indícios de corrupção ao comparar a Administração 

Privada.  

Para Fernandes (2007, p. 17) os atos de corrupção 

são intencionalmente, com isso, a autora classifica os atos 

em duas partes. 

 

A promessa, a oferta ou a entrega de direta ou indireta, 

de vantagens indevida feita a um agente público, para 

ele ou para outra pessoa ou entidade, a fim de que 

pratique ou se abstenha de praticar um ato no exercício 

das suas funções. b) O pedido ou recebimento, direto 

ou indireto, por parte de um agente público de 

vantagens indevidas, para ele ou para outra pessoa ou 

entidade, a fim de que pratique ou se abstenha de 

praticar um ato no exercício das suas funções.  
 

Fica evidente que a corrupção é pensada, 

estratégica, indevida e criminosa. Não tem como falar 

que ela é um acidente de ofício. Para ocorrer necessita de 

pessoas por trás agindo maliciosamente, com intuito de 

se beneficiar, por promessa de acreditar que irá sobressair 

com a prática, outrora irá receber benefícios indevidos 

devido sua função. Nesse patamar, vê que a corrupção 

não é simplesmente desviar bens e recursos para si 

próprio. Mas, há várias outras ações de cunho corrupto. 

Para Fernandes (2007) existem ainda: peculato, 
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apropriação ilegítima, tráfico de influência, abuso de 

funções, enriquecimento ilícito entre outros. 

Sendo assim, para Moreira (2002) a corrupção 

está conectada ao poder, ou seja, as pessoas que 

comentem a corrupção estão inseridas em empresas que 

de uma determinada maneira dão uma certa liberdade e 

autonomia para essa pessoa; não obstante, pode-se ir 

além é acreditar que a empresa pública se torna um lugar 

favorável para essa prática. Que o autor menciona é que 

a instituições públicas carecem de um sistema rigoroso 

de controle de gastos públicos, ou melhor, de uma 

transparência que saia da gaveta e seja explicada para a 

sociedade. O grande problema da corrupção está nas 

pessoas egoístas, pensar que enriquecimento e o interesse 

próprio devem estar além ou acima dos interesses 

coletivos.  

Para Stukart (2003), a corrupção está inserida nas 

instituições públicas, ela está arraigada nos campos 

econômico e social. Porém, as pessoas que praticam esse 

crime acreditam que as vantagens serão mais viáveis, 

para o autor, essas pessoas praticam esse ato por 

problemas antropológicos, que esse comportamento 

carece de preceitos éticos, e ainda que qualquer análise 
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do processo histórico para compreender por que as 

pessoas praticam a corrupção, ou se tornem corruptos irá 

menosprezar esses criminosos. Para o autor a corrupção 

é simplesmente falta de caráter.   

Nessa mesma linha de pensamento, ao trabalhar 

instituições públicas depara-se com o conceito de 

política. Para Moreira (2002), o conceito de política é 

fácil de compreender, pois, é a capacidade do ser humano 

de criar normas com o fim de organizar o modo de vida 

da sociedade. Outro ponto a ser ressaltado é o vínculo que 

a política tem com o Estado. O governo tende a direcionar 

por ela as diretrizes norteadoras os projetos que 

perambulam desde o ambiental até social. Assim, é 

possível identificar e solucionar os conflitos dentro na 

Nação. Em que a preocupação com o todo é o objetivo 

principal e não simplesmente alguns. 

Moreira (2002) afirma que quando se fala em 

política não se pode esquecer-se de mencionar a forma de 

governar, a democracia é um alicerce da gestão de 

mostrar os mecanismos para a população que elegeram a, 

seja na esfera municipal, estadual ou federal. Nesse 

panorama, surgem às políticas públicas, são as ações 

feitas pelo governo, com intuito de trazer melhorias para 
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a população. Nesse ínterim sabem-se que as políticas 

públicas podem ser realizadas nos diferentes campos de 

atuação como: moradias, lazer, saúde, educação, 

infraestrutura etc. Todas as formas de arrecadação, são 

revertidas para a própria sociedade, com a valorização da 

vida e da liberdade que o nosso país possui graças a forma 

de governo República. 

  



A Educação como proposta de combate à corrupção   23 
 

João André Amorim Ferreira 

CAPÍTULO 2 

 

A CORRUPÇÃO E O HOMEM 
 

Para Moreira (2002), a corrupção possui uma 

relação entre a ausência da boa índole, ou ausência da 

ética com desenvolvimento econômico e social. Para o 

autor, os países que são mais corruptos estão afundados 

no subdesenvolvimento econômico e moral. Já os países 

desenvolvidos têm pessoas corruptas, mas ao comparar 

com os outros países os índices são menores. Ademais, 

pode-se concluir que os países desenvolvidos são mais 

honestos. Malgrado, o que autor quis dizer não é uma 

forma de preconceito aos países mais pobres. Mas, que 

os países mais ricos preocupam com políticas públicas 

mais igualitárias, a máquina pública funciona de tal 

modo, que as pessoas não se apodrecem com a corrupção. 

É importante ressaltar que as causas da corrupção 

estão pautadas no comportamento humano, nas ações do 

homem perante a sociedade. Existem condições que 

resultam em ações corruptas como: o nível elevado de 

cobiça, inveja, egoísmo. Para Andrade (2007), outro 
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ponto importante para a proliferação da corrupção são as 

falhas em sistemas ajuda ao corrupto encontrar um modo 

de favorecer a si mesmo, exemplo: faltar da empresa e 

utilizar de um atestado médico sem estar doente, mas o 

intuito do trabalho não é mencionar a quantidade de ações 

corruptas, mas mostrar a real relação entre corrupção e 

escola. Como a escola está preparada para lidar com essas 

ações, quem são as pessoas que mais sofrem quando a 

corrupção acontece na educação, são indagações que 

alimentam a discussão do desenvolvimento do trabalho.  

 

Ações que previnem a corrupção 

 

De acordo com Zilveti (2006) para compreender 

o processo de corrupção na realidade basta fazer um 

paralelo com o passado da formação social brasileira. 

Uma cultura de exploração, em que um homem 

explorava o outro com intuito de se auto privilegiar ao 

longo dos tempos, julgar que um é melhor que o outro, 

que sua vida deve ser mais importante que a do outro, 

fomenta, facilita e encoraja as pessoas a praticar ações 

corruptas.  É evidente o quanto que sociedade sofre com 

as consequências da corrupção, são elas: saúde e 

educação precárias, políticas públicas deficientes, 
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subdesenvolvimento alicerçado em desigualdades 

sociais, discrepâncias de desenvolvimento humano, 

privilégios de classes altas e menosprezo de classes de 

minorias e subalternos. 

A partir desse ponto, pode-se antecipar que a 

corrupção é um fenômeno que tende a desenvolver e a 

consolidar nas mãos das elites e burocracias políticas. 

Logo, estraga a credibilidade e virtude dos Governos, em 

que fere os princípios da imoralidade e publicidade 

(STUKART ,2003). 

Entretanto, podem-se mudar essas perspectivas 

com ações preventivas e corretivas, o grande dilema é 

que até hoje ainda não encontraram a solução para acabar 

com a corrupção.  

Para Fernandes (2007, p. 52): 

 

A questão, como sabemos, é altamente complexa e de 

difícil solução. Se assim não fosse, já teria sido 

ultrapassada, ou seja, já estaria controlada. Tem 

havido constantes abordagens em torno da questão, ao 

longo dos últimos tempos, com apresentação de 

diversas sugestões, bem como a implementação de 

várias experiências, que por certo têm produzidos 

bons resultados, no entanto, perante a crescente 

sofisticação dos meios e técnicas empregadas, das 

subtilezas e astúcia utilizadas na dissimulação das 

práticas corruptas, acaba-se por entrar quase que por 

um ciclo vicioso de recomeços, onde só mesmo 

medidas preventivas e repressivas profundas e que 
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naturalmente requerem reformas estruturais, poderão 

servir de antídoto eficaz. 
 

É complexo compreender a solução para esse 

problema, porém é possível traçar denominadores 

comuns para perceber com qual frequência ocorre as 

ações corretivas nos órgãos públicos. Enfim, as escolas 

estão sujeitas as ações de corrupção pela gestão 

administrativa, ou o dinheiro que é repassado para as 

escolas são aplicados de forma íntegra e sem desvios. 

Como supracitado acima, se as corrupções estivessem 

extintas na educação, não tínhamos tantos problemas 

nessa área. 

Para Fernandes (2007), é possível combater a 

corrupção através de intervenções “vale ressaltar que 

toda intervenção deverá submeter-se as normas escritas, 

porque é necessário salvaguardar do poder político os 

direitos individuais e toda uma sociedade [...]” 

(FERNANDES, 2007, p. 53). O que compreende é que 

as pessoas deveriam ter respeito com a máquina pública, 

uma das principais ações de prevenção contra a 

corrupção é despertar o senso do respeito ao que é do 

público. Por exemplo, o bom funcionamento de um 

hospital, com bons leitos, medicamentos abastecidos na 
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farmácia do hospital, médicos qualificados e 

especialistas, hospital capaz de atender a demanda. O 

grande problema que a corrupção vem para estragar os 

benefícios para os cidadãos.  

De acordo com Moreira (2002), a corrupção se 

analisada a fundo traz requisitos aceites para preveni-la, 

destacam-se, entre outros, os órgãos públicos ser 

transparentes, mostrando para o funcionário a 

importância de ser honesto na empresa; a concretização 

de políticas públicas que favoreçam a coletividade e não 

somente uma pequena minoria, a eficiência e a eficácia 

da gestão da administração pública; e leis mais rígidas 

para quem comete esse tipo de crime contra o governo e 

contra a sociedade brasileira.  

Contudo, Fernandes aprofunda seus 

conhecimentos e menciona que para minimizar a 

corrupção é necessário criar reformas. Para ela, deve-se:  

 

- Aumentar o controle e fiscalização nas áreas onde há 

mais espaço à corrupção aquando da execução dos 

gastos públicos, por exemplo, a área de 

Infraestruturas, onde há aquisição de serviços e 

equipamentos envolvendo somas avultadas.   

- Limitar o poder discricionário do Executivo e tornar 

a administração do orçamento mais transparente;  

- Modernizar o sistema de aquisição na administração, 

introduzindo ou aumentando o uso de novas 
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tecnologias de informação e comunicação, numa 

perspectiva de alterar a estrutura de compras 

tradicionais, visando a redução de custos 

administrativos, maior eficiência e flexibilidade, bem 

como a melhoria de qualidade dos serviços.  

- Adaptar sistemas simples e transparentes que coíbam 

o pagamento de “comissões” como forma de viabilizar 

negócios e garantir a competitividade de certas 

empresas. Pois, ao contrário dos impostos, as “luvas” 

envolvem alguma distorção no sistema operativo do 

Estado, uma vez que há custos escondidos;  

- Atentar para que a legislação tributária não permita 

alterações casuísticas. Caso não se preveja mecanismo 

que impeça mudanças conjunturais, o Estado teria 

elevado poder discricionário, o que minaria a 

previsibilidade do ambiente de negócios e do 

horizonte de investimento das empresas. Fatores que 

trazem efeitos positivos sobre o crescimento 

econômico, a expansão da renda e do emprego 

(FERNANDES, 2007, p. 57- 58). 

 

Para a autora, a corrupção está inserida não 

somente nas pessoas, mas na forma da organização da 

administração pública, muitas das vezes as ações de 

corrupção começam no planejamento estratégico dos 

órgãos públicos, nas compras de insumos e 

equipamentos, nos grandes contratos com empresas 

terceirizadas, ou seja, a corrupção está em todo lugar, nas 

pessoas e nas estruturas da administração pública. Enfim, 

as mudanças devem ser feitas em todos os cantos, 

traçando metas capazes de serem alcançadas, objetivando 
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sempre em prol da sociedade e nunca se corrompendo 

para beneficiar e ganhar em cima das pessoas. 

Outro ponto que deve ser ressaltado é formação 

educacional do cidadão, aquele que é inserido em uma 

educação que respeita o público e que não coloca o 

enriquecimento por meio ilícito, que prejudique o outro 

para sobressair pode desenvolver perante a sociedade 

ações mais justas e éticas. De acordo com Fernandes, 

deve-se: 

 

Perante este fato, ao se pensar em estratégias para 

travar a corrupção de forma eficaz é necessário 

enveredar-se na consecução de uma reforma que 

elimine falhas institucionais que possam conduzir à 

corrupção. O ponto de partida poderia ser a 

redefinição das funções do Estado, limitando-o ao 

essencial. Para isso é necessário investir 

primeiramente no cidadão, formar e prepará-lo 

devidamente e só depois atribuir-lhe um maior grau de 

responsabilidade (FERNANDES, 2007, p. 59). 
 

 

Há uma valorização da formação do cidadão, ou 

seja, a educação é a base para toda formação intelectual 

e moral do ser humano, primeiramente ele deve ser 

inserido na educação, e essa, capaz de moldá-lo para a 

preocupação com o próximo, formando o cidadão para o 

mercado de trabalho honesto. A educação mostra o 
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caminho correto sem se corromper para se engradecer. É 

mister que o sistema educacional seja planejado com 

intuito de mostrar para as crianças e para os adolescentes, 

a importância do Governo, a importância de contribuir e 

pagar os tributos, a valorização do trabalho. Entretanto, a 

educação não se pode afogar na corrupção. Como que um 

lugar em que deve ensinar a responsabilizar pelos seus 

atos, comete grandes crimes de corrupção, com desvios 

de verbas e obras superfaturadas.  

Fica evidente que as políticas educacionais 

podem ser compreendidas como um caminho para a 

construção de valores culturais e socioeducativos que 

permitem os estudantes alcançarem um patamar de 

sucesso e de aprendizagem, enfim, as políticas são a 

melhor forma de exerce a cidadania e reverter boas ações 

para a sociedade (MOREIRA, 2002). 

Um grande problema relacionado a gestão 

administrativa municipal do Brasil é que vem recursos 

para as escolas manterem uma educação de qualidade, 

uma merenda balanceada, uma aprendizagem com 

recursos para atender todas as necessidades na escola 

surgidas. Entretanto, a corrupção prejudica a qualidade 

do governo e com isso o próprio desempenho 
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educacional por vários motivos. Primeiro, a educação 

sofre com aquele município que desvia as verbas. Ou 

seja, o governo Federal repassa as verbas de acordo com 

o plano orçamentário para satisfazer os investimentos da 

educação, em contrapartida, as escolas devem utilizar 

esses recursos melhorando a infraestrutura, a compra de 

materiais pedagógicos, capacitações dos profissionais da 

educação, assim por diante (ANDRADE, 2007).  

Para Andrade (2007, p. 3), os recursos vindos do 

governo devem adentrar: 

 

As características do sistema educacional de ensino 

básico no Brasil e a sua relevância por si mesmo para 

o país, faz deste um setor interessante para avaliá-lo as 

consequências da corrupção. A garantia constitucional 

dos recursos reservados a educação aumenta a 

importância da mensuração do impacto da corrupção. 

Os recursos usados são em sua maioria advindos da 

união, e tem as prefeituras como principal executor. 

Essa descentralização da execução dos recursos se 

reflete na estrutura organizacional do sistema de 

ensino, cerca de 73% das escolas públicas de ensino 

fundamental são municipais. As prefeituras decidem 

sobre merenda, pagamento e capacitação de 

professores, melhorias de infraestrutura e outros temas 

relevantes para o desempenho escolar. Dessa forma, 

impropriedades administrativas cometidas pelos 

gestores municipais devem ter um impacto relevante 

sobre a qualidade da educação oferecida nas escolas. 

Usando uma série de bases de dados, esse artigo testa 

a existência e magnitude desse efeito.  
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A partir desse momento, percebe-se que a 

corrupção deixa sequelas nítidas na educação, uma delas 

é a grande desigualdade no ensino aprendizagem, porque 

os alunos da escola pública não possuem recursos para 

estudar, na verdade o recurso vem, o problema que ele é 

desviado durante o processo para a aplicação dessa renda 

na educação, isso não é em esfera local, mas sim em 

quase todos os estados brasileiros. Assim, o governo 

federal repassa grande quantidade de verbas para serem 

gastos pelos prefeitos na educação. O problema que se 

percebe essas disparidades, porque uma escola sobressai 

com quantidade “x” de recursos enquanto outra não faz 

nada com o mesmo valor do recurso. 

Para Moreira (2002), deve-se formar na mente das 

pessoas que a máquina política e administrativa tem a 

função de organizar e aplicar os tributos recebidos em 

prol da coletividade, se a sociedade perceber que o 

Governo é corrupto vão desacreditar da vitalidade da 

forma organizacional do país, sendo assim, se a 

corrupção é alimentada de forma alarmante, tampouco a 

educação conseguira vencer essa guerra. Embora, sejam 

necessárias reformas para minimizar a corrupção, 

devem-se valorizar a educação para mudar a mentalidade 
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das crianças para não se corromperem quando adultos. 

Cabe a educação travar essa guerra e utilizar todas as 

ferramentas para sair vitoriosa.   
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CAPÍTULO 3 

 

CORRUPÇÃO: UM FLAGELO PARA A 

EDUCAÇÃO 

 

Por meio da carta magna que rege o Brasil que é 

a Constituição Brasileira de 1988, determina por meio do 

artigo 205 que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será 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. 
 

Por isso, é obrigação do Estado, criar e dar 

garantias que estas políticas públicas sejam igualitárias e 

de acesso para todos, ou seja, que todos possam usufruir 

do sistema educacional. Desta forma, faz-se pertinente 

dizer que segundo Constituição Brasileira, a educação 

básica é delegada a estados e municípios brasileiros. No 

que se refere a educação básica, considera todas as 

modalidades de ensino, como educação infantil, ensino 

fundamental I, II e ensino médio, e sua delegação foi 
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entregue para estados e municípios brasileiros, e essa 

constatação está presente no artigo 211 da Constituição 

Federal: 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração 

seus sistemas de ensino. 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e 

o dos Territórios, financiará as instituições de ensino 

públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 

função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios. 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil. 
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio. 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

definirão formas de colaboração, de modo a assegurar 

a universalização do ensino obrigatório. 
§ 5º A educação básica pública atenderá 

prioritariamente ao ensino regular. 

 

E, de acordo com Bobbio (1992, p. 75): 

 

Não existe atualmente nenhuma carta de direitos que 

não reconheça o direito à instrução — crescente, de 

resto, de sociedade para sociedade — primeiro, 

elementar, depois secundária, e pouco a pouco, até 

mesmo, universitária. Não me consta que, nas mais 

conhecidas descrições do estado de natureza, esse 

direito fosse mencionado. A verdade é que esse direito 

não fora posto no estado de natureza porque não 
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emergira na sociedade da época em que nasceram as 

doutrinas jusnaturalistas, quando as exigências 

fundamentais que partiam daquelas sociedades para 

chegarem aos poderosos da Terra eram principalmente 

exigências de liberdade em face das Igrejas e dos 

Estados, e não ainda de outros bens, como o da 

instrução, que somente uma sociedade mais evoluída 

econômica e socialmente poderia expressar.  

 

Ao fazer esta afirmação, o autor busca esclarecer 

que a educação é um direito universal que não pode ser 

retirado ou impedido de ser usufruído e que sob hipótese 

alguma governante algum pode fazer restrição a este 

direito. De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação), é dever do estado e da família garantir este 

direito às crianças e adolescentes: 

 

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito 

público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo 

de cidadãos, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra legalmente 

constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o 

poder público para exigi-lo. 

 

Sendo responsabilidade do Estado em oferecer 

estas garantias de que toda a população possa ocupar seus 

lugares na educação básica, faz necessário destacar que 

por trás destes direitos inerentes ao indivíduo, existe um 

governo que mantém a educação básica, que a norteia e a 

sustenta fornecendo assim garantias de qualidade de 
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ensino. Sabe se que sem estes investimentos 

proporcionados pelo governo, seria impossível que a 

educação básica pública conseguisse se mantiver, pois, é 

através dos recursos que são enviados pelo Governo 

Federal e repassados aos estados e municípios que a 

educação é atendida possibilitando assim a continuidade 

destes serviços. 

Com isso, o Governo Federal, dá autonomia para 

os chefes de estados e a eles o repasse de verbas para 

serem utilizados na manutenção e desenvolvimento da 

educação básica. E, deve mencionar que direciona uma 

verba, o FUNDEB4 (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação), para aqueles estados que 

por algum motivo não alcançou o valor mínimo nacional 

 
4  É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um 

fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), 

formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos 

impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, 

vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da 

Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o 

Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos 

federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno 

não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente 

da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação 

exclusiva na educação básica. Retirado do site: 
https://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-

programa/sobre-o-fundeb. 
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para ser utilizado com alunos que são regularmente 

matriculados no ensino básico da rede pública de ensino. 

E, de acordo com os dados fornecidos pelo INEP, 

a distribuição das verbas para a educação ocorre da 

seguinte forma: a União responde por cerca de 18% do 

total dos recursos da Educação, os estados e o Distrito 

Federal por 42% e os municípios pelos 40% restantes. E 

mediante as informações divulgadas pelo MEC, o 

dinheiro repassado para o custeio da educação, deriva-se 

de duas fontes pagadoras, sendo a primeira a responsável 

por 20% do valor bruto das verbas que é o salário-

educação. Esta contribuição é realizada por empresas que 

é direcionado ao Governo Federal, e em seguida 

repassado aos municípios. Os 80% restantes cabe aos 

Municípios arrecadarem, seja na forma de tributação ou 

através de arrecadação de impostos. 

Desta forma, é importante dizer que nos últimos 

anos, precisamente nas últimas décadas entre 

aproximadamente 2000 a 2010, ocorreu um crescimento 

expressivo no valor repassado para a manutenção do 

ensino básico. De acordo com o INEP (Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas), o Governo Federal fez um 

repasse aos estados e municípios brasileiros, uma quantia 
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de R$ 28,28 para cada aluno que estava matriculado no 

ensino básico. Já no ano de 2014, essa verba aumentou 

para R$ 83,08, o que corresponde a um aumento 

significativo de aproximadamente 163%5. 

Entretanto, mesmo recebendo investimentos que 

cresceram anos após anos para a educação dos alunos da 

rede básica de ensino, o resultado obtido no programa 

Internacional de Avaliação de Alunos6 (PISA) no ano de 

2015, onde mostrou que nos últimos 10 anos, o Brasil 

teve em seu desempenho, considerado como um dos 

piores desempenhos, ficando abaixo da média estipulada 

e baixo de outros países que também faz parte do PISA, 

como Chile, México, Costa Rica, Uruguai e Colômbia. 

Observe a imagem abaixo: 

 
5 Dados retirados do site do INEP-2016 
6  É um estudo comparativo internacional realizado a cada três anos 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). O Pisa oferece informações sobre o desempenho dos 

estudantes na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o 

término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos 

países, vinculando dados sobre seus backgrounds e suas atitudes em 

relação à aprendizagem, e também aos principais fatores que 

moldam sua aprendizagem, dentro e fora da escola. Os resultados do 

Pisa permitem que cada país avalie os conhecimentos e as 

habilidades de seus estudantes em comparação com os de outros 

países, aprenda com as políticas e práticas aplicadas em outros 

lugares e formule suas políticas e programas educacionais visando à 

melhora da qualidade e da equidade dos resultados de aprendizagem. 
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Fonte: https://educacaointegral.org.br/reportagens/pisa-2015-brasil-

expande-numero-de-jovens-matriculados-mas-qualidade-ainda-e-

baixa/ 

 

No gráfico acima, pode perceber que a educação 

do Brasil está bem abaixo em comparação a outros países 

e torna-se nítido, que junto ao descaso educacional, 

identifica-se um descaso econômico. Atribui-se ao baixo 

desempenho registrado, a má utilização das verbas 

destinadas à educação, em contas desnecessárias, que são 

consequências de atos corruptos e do mal gerenciamento 

das contas públicas. Ferraz, Finan e Ferreira (2008) 

afirmam que estes fatos ocorridos, como, por exemplo, 

falham na coordenação destas verbas, que possui como 

destino a educação básica, tem como efeito, os resultados 
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destas escolas, onde o ensino é afetado, sua qualidade 

está em declínio, causando como efeito, um péssimo 

ensino público. E, de acordo com a CGU (Controladoria 

Geral da União), a educação tornou-se um dos setores 

considerado como mais propício para o desvio de verbas 

dos recursos públicos. 

Estas ações influenciam negativamente sobre o 

ensino, pois com o desvio de verbas que são realizados 

prejudicam o ensino básico, pois deixam de existir o 

investimento para qual inicialmente foi destinado. São 

diversos os fundos destinados à educação como, por 

exemplo, o FUNDEB (conforme mencionado acima), o 

PNAE (Programa Nacional Alimentação Escolar) 

PNATE (Programa Nacional de Apoio Transporte 

Escolar) para cada um destes programas são enviados 

investimentos provenientes de recursos federais que 

almeja atender cada aluno que está regularmente 

matriculado na rede pública de ensino. O desvio destas 

verbas, torna deficitário o ensino, pois deixa de 

concretizar alguma meta. Por exemplo, quando fala sobre 

o PNAE, que é um programa nacional de alimentação 

escolar, vem um percentual para cada aluno, que varia de 

acordo com a modalidade de ensino, fora o investimento 
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de 30% para a agricultura familiar7. Ou seja, 

compreende-se que verbas existem e são repassadas. Mas 

como evitar que elas sejam desviadas? O que é necessário 

fazer para que se haja entendimento da sua importância, 

e se evite que estas ações possam prejudicar ainda mais o 

sistema educacional? Mas para essa situação está prestes 

a ser modificada, pois, desde que o Plano Nacional de 

Educação8 foi promulgado, possui como uma de suas 

metas a Lei de Responsabilidade Educacional (PL 

7420/2006). Este Plano de lei permite que: 

 

Responsabilizar os gestores por eventuais retrocessos na 

qualidade da educação pública. O que se pretende é 

assegurar as condições necessárias para que cada ente 

federado exerça, com responsabilidade, suas atribuições 

relativas à educação básica. E garanta a cada brasileiro 

a efetividade do seu direito à educação9. 

 

Amundsen (2000, p. 30), define a corrupção, em 

5 partes, sendo elas10: 

 

 
7 Informações retiradas do site do FNDE – 2019. 
8 Lei 13.005/2014. 
9 Retirado do site: https://www2.podemos.org.br/artigo/por-que-a-

lei-de-responsabilidade-educacional-e-importante/ 
10 Informações retiradas do livro: Escolas Corruptas, Universidades 

Corruptas, o que fazer? Resumo executivo, UNESCO 
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• Desvio de fundos: roubo de recursos públicos 

por funcionários. Por exemplo, o uso de fundos 

destinados à construção escolar para financiar campanhas 

políticas ou partidos políticos; 

 • Suborno: pagamento (em dinheiro ou em 

natura) oferecido ou aceito dentro de uma relação 

corrupta. Um exemplo disso é o pagamento para ser 

recrutado como professor quando não se tem o nível 

exigido;  

• Fraude: crime econômico que envolve algum 

tipo de astúcia, roubo ou desonestidade. Manifestações 

deste tipo de corrupção são, por exemplo, a criação de 

“fábricas de diplomas”, onde se compram diplomas 

falsos, às vezes diretamente na web, ou a existência de 

professores-fantasma;  

• Extorsão: dinheiro e outros recursos obtidos 

com uso de coerção, violência ou ameaça de uso da força. 

No setor de educação, são talvez mais conhecidos o 

assédio sexual de alunos ou a obrigação para os pais de 

pagarem taxas ilegais ou não autorizadas se querem que 

os filhos sejam matriculados numa determinada escola;  

• Favoritismo: mecanismo de abuso de poder, 

implicando distribuição tendenciosa de fundos públicos, 
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o que inclui casos de nepotismo em que um oficial dá 

preferência a membros da família. No setor da educação, 

os exemplos de favoritismo aparecem no recrutamento de 

administradores com base na sua afiliação política ou de 

professores com base na afiliação sindical. 

Pode se compreender sobre os tipos de corrupção 

que abarca a educação causando assim, o retrocesso, pois 

com tantos desvios torna-se impossível que tenha 

dinheiro necessário para que se possa realizar um 

investimento justo nos espaços escolares, fornecendo 

assim qualidade no ensino para aqueles alunos que vão 

em busca da educação básica. 
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CAPÍTULO 4 

 

VERBAS PARA EDUCAÇÃO: UMA AJUDA 

PARA SEU CRESCIMENTO 

 

Fundo de manutenção e desenvolvimento da 

educação básica e valorização dos profissionais da 

educação 

 

Quando se discute sobre verbas para educação, 

torna-se primordial neste diálogo, citar as principais 

verbas que mantém o sistema educacional brasileiro, que 

é o FUNDEB e o PNDE, e para compreensão sobre a 

origem e o destino destes recursos serão explicados 

separadamente sobre a função de cada uma para a 

manutenção da educação brasileira.  Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 

este recurso direcionado a educação foi instituído pela 

ementa constitucional n° 53 de 19 de dezembro de 2006, 

sendo convertido em lei em 2007, sendo a lei n° 11.949, 

de 20 de junho de 2007. 

Essa lei destina aos estados, Distrito Federal e 

municípios que oferecem atendimento na educação 
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básica. Na distribuição desses recursos, são consideradas 

as matrículas nas escolas públicas e conveniadas, 

apuradas no último censo escolar realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Inep/MEC)11. A criação do FUNDEB surgiu como um 

aperfeiçoamento ao antigo FUNDEF, onde determinadas 

ações foram preservadas e outras não. No quadro abaixo, 

pode se analisar as principais alterações feitas pela 

Ementa Constitucional de 2006, com relação ao antigo 

FUNDEF. 

 
Quadro 1: Principais mudanças da EC/1996 concedida pela 

EC/2006. 

Tema Alteração proporcionada 

pela EC 53/06 

Prioridade para o 

investimento dos recursos 

do FUNDEB 

Incluiu o Parágrafo 5º no 

artigo 211 da CF/88, 

deixando claro que a 

prioridade pública é o ensino 

regular, ou seja, todas as 

etapas da educação básica. 

No parágrafo 5º, do artigo 

212, o texto é alterado e 

substituiu-se a referência ao 

 
11 Informações retiradas do site: 

https://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-

programa/sobre-o-

fundeb#:~:text=O%20Fundeb%20foi%20institu%C3%ADdo%20p

ela,de%20novembro%20de%202007%2C%20respectivamente. 
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Ensino Fundamental pela 

Educação Básica no 

recebimento do salário-

educação. No mesmo artigo, 

a inclusão do Parágrafo 6º 

estabelece cotas estaduais e 

municipais proporcionais ao 

número de alunos na 

distribuição do salário-

educação. A inclusão do 

financiamento da Educação 

Infantil, Ensino Médio e EJA 

ocorre gradativamente, 

sendo financiada um terço no 

primeiro ano, dois terços no 

segundo e a totalidade a 

partir do terceiro ano. 

Artigo 60 do ADCT Altera-se o período de 

duração, bem como a 

composição do Fundo. Os 

impostos que compunham o 

FUNDEF têm seu percentual 

aumentado de 15% para 20% 

em três anos, sendo no 

primeiro 16,66% e no 

segundo 18,33%, até atingir 

os 20% no terceiro ano, 

outros impostos são 

incluídos com participação 

de 6,66% no primeiro ano, 

13,33% no segundo, até 

atingir 20% no terceiro ano. 

Complementação da 

União 

No inciso VII do artigo 60 do 

ADCT, é estabelecida a 

complementação da União 

em R$ 2.000.000.000,00 no 

primeiro ano, R$ 
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3.000.000.000,00 no 

segundo ano, R$ 

4.500.000.000,00 no terceiro 

ano e 10% do valor total dos 

recursos que comporão o 

Fundo a partir do quarto ano. 

Valor por aluno do ensino 

fundamental 

A EC 53/06 previa que o 

valor por aluno do Ensino 

Fundamental em cada Estado 

e no Distrito Federal não 

poderia ser inferior àquele 

praticado pelo FUNDEF em 

2006. 

Vinculação de percentual 

para pagamento dos 

profissionais do 

magistério 

Mantém a vinculação de 

60% para o pagamento “dos 

profissionais do magistério 

da educação básica em 

efetivo exercício” (inciso XII 

do artigo 60 do ADCT). 

 

Nestas alterações, a mais notória ocorreu em 

ampliar este benefício para todas as séries do ensino 

regular não permitindo que nenhum ensino fosse 

excluído, destacando também o aumento no valor das 

verbas recebidas. De acordo com informações prestadas 

pelo site do FUNDEB (BRASIL, 2020), o repasse aos 

estados brasileiros, ocorre da seguinte forma: 

 

O aporte de recursos do governo federal ao Fundeb, de 

R$ 2 bilhões em 2007, aumentou para R$ 3,2 bilhões 

em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, 

passou a ser no valor correspondente a 10% da 
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contribuição total dos estados e municípios de todo o 

país. 

 

Conforme o divulgado e confirmando as 

alterações feitas o valor do FUNDEB, a cada ano desde a 

sua vigência passa por alterações nos valores repassados, 

ressaltando que ao repasse destas verbas caso algum 

município não atinja não complete a renda mínima para 

custeio da educação este valor faltante é completado pelo 

Ministério da Educação com o recurso denominado 

cesta-FUNDEB. Esse recurso é complementado pela 

União, quando não se atinge o valor mínimo, que cada 

município ou estado tem direito. Mas, diferente do que 

era realizado no FUNDEF, nas verbas destinadas ao 

FUNDEB, não pode usar os recursos provenientes do 

salário-educação para compor esta renda. De acordo com 

as informações prestadas pelo site do FNDE, as 

aplicações dos recursos do FUNDEB, são monitoradas 

por meio das informações declaradas ao Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 

(Siope). Estas informações disponibilizadas são de 

domínios públicos, possibilitando o acesso de toda a 

população que deseja acompanhar a distribuição desta 

renda e quanto a seu uso. 
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Outra alteração ocorrida para a manutenção do 

FUNDEB, diferentemente do que ocorria no FUNDEF, é 

a ampliação das fontes financeiras que a compõem. Hoje, 

mais três impostos têm parte das verbas arrecadadas 

destinadas ao FUNDEB: Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), o Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens 

ou direitos a eles relativos (ITCMD) e o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR). Os percentuais de 

vinculação, também, serão elevados gradualmente, até 

alcançarem 20% (vinte por cento) em 200912. Para a 

fiscalização no que refere ao uso das verbas do 

FUNDEB, com a educação existem duas esferas 

responsáveis por analisar e verificar se estes recursos 

chegam realmente a seus verdadeiros destinos. O 

primeiro grupo incumbido desta fiscalização é o 

Ministério Público Federal, seguindo pelo Ministérios 

Públicos Estaduais, Tribunal de Contas da União, 

Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, as 

Controladorias dos Estados, a Polícia Federal, as Polícias 

 
12 Informações retiradas do site: 

www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/ef_fundeb.p

df 
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Estaduais, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, 

conforme é descrito na imagem abaixo: 

 

 
Fonte: 

http://gestaoescolar.diadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/ef_fundeb. 

pdf 

 

Mas, considerando toda a índole político-social 

do Brasil, onde a ação corrupta faz presente, a 

administração pública não pode limitar sua fiscalização 

apenas ao controle das instituições públicas. É preciso 

que toda a sociedade, se organize, observe e fiscalize os 

gatos públicos, monitorando os atos dos governantes, 

cobrando para que faça bom uso dos recursos adquiridos. 

Esta ação é conhecida por controle social, e por ela 

entende-se como a participação da sociedade no controle, 

http://gestaoescolar.diadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/ef_fundeb
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na fiscalização da administração pública. Considera este 

ato como fundamental instrumento de evitar, prevenir a 

corrupção no país, e assim estimular o poder de 

cidadania. No Brasil, veem essa necessidade de se 

fortalecer o controle social por motivo da extensão 

territorial do país, e da necessidade de descentralizar este 

poder, e dessa forma, administradores públicos contam 

com o apoio da sociedade para o controle destas contas 

públicas. Segundo Caminha (2008, p, 17), por controle 

social, compreende: 

 

O controle social é um complemento indispensável ao 

controle institucional realizado pelos órgãos que 

fiscalizam os recursos públicos. Essa participação é 

importante porque contribui para a boa e correta 

aplicação dos recursos públicos, fazendo com que as 

necessidades da sociedade sejam atendidas de forma 

eficiente. 

 

Consideram o controle social como essencial para 

o sucesso das verbas do FUNDEB, porque delega a 

população o dever de cobrar, de fiscalizar. A mesma lei 

que instituiu o FUNDEB, é a mesma que, determinou de 

acordo com a lei municipal a criação do conselho 

municipal, que é registrado pelo nome, Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social. Este conselho visa, 
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auxiliar no gasto do dinheiro público, monitorando e 

controlando a distribuição, a sua transferência e como 

será aplicado este recurso. É valido dizer que este 

conselho não está ligado ao governo municipal, por isso, 

as decisões que este conselho tome, ocorre de forma 

independente, mas precisa ser decidido perante a uma 

assembleia, com registro em ata e/ou resoluções, a fim de 

garantir que não existe interferência política nas decisões 

tomadas pelo conselho. 

A composição do conselho social de acordo com 

a Portaria FNDE nº 481, de 11 de outubro de 2013, ocorre 

da seguinte maneira: 

 

No município, o conselho será composto pelo menos 

por 9 (nove) membros, com mandato de, no máximo, 

2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução por igual 

período, sendo: 

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo 

Municipal (Prefeitura), dos quais pelo menos 1 (um) 

da Secretaria Municipal de Educação ou órgão 

educacional equivalente; 

b) 1 (um) representante dos professores da educação 

básica pública;  

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas 

básicas públicas;  

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-

administrativos das escolas básicas públicas;  

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da 

educação básica pública; 
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f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação 

básica pública, um dos quais indicado pela entidade de 

estudantes secundaristas. 

 

 

Esse conselho busca resguardar o direito da 

aplicabilidade do FUNDEB nas ações voltadas a 

educação, não permitindo o desvio destas verbas, 

mantendo sempre a vigilância de que ocorrerão os gastos 

conforme foi planejado. Outra verba de extrema 

importância para a educação é a verba do PNDE, que é 

considerado como a política educacional mais antiga da 

história brasileira, que abrange todos os alunos 

garantindo a eles além de uma educação de qualidade, 

uma merenda digna. Sobre o PNDE, será discutido mais 

adiante. 

 

Plano nacional desenvolvimento da educação 

 

Considera- se o Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, como a política pública, 

a mais antiga dentre outros planos de leis existentes e 

também no que se tange a política de alimentação escolar 

é a de maior extensão mundial. É um plano que se faz 

presente em todos em todos os estados e abrange 

praticamente todas as crianças regularmente 
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matriculadas, nas escolas públicas brasileiras. O PNDE 

busca através de recursos13, garantir a alimentação dentro 

das unidades escolares de ensino básico, sejam estas 

instituições, públicas ou filantrópicas. Este plano possui 

como meta fundamental atender 20% das necessidades 

nutricionais dos alunos, enquanto eles frequentam as 

aulas, visando erradicar a evasão escolar e incentivando 

os bons hábitos alimentares, contribuindo para que ocorra 

o aumento da aprendizagem nos alunos. Nesta priori, faz 

necessário destacar que o PNDE com seus recursos, faz 

uma grande movimentação no que se refere à 

alimentação escolar, ressaltando que a mesma possui um 

extenso mercado consumidor e que para comprovar sua 

grande contribuição, no ano de 2014, teve como 

orçamento R$ 3,6 bilhões, onde beneficiou cerca de 43 

milhões de unidades escolares14 

O PNDE originou nos anos de 1940, quando nesta 

época o extinto Instituto de Nutrição, que em conjunto 

com então Governo Federal da época, oferecia as 

unidades de ensino a alimentação, mas com a escassez 

 
13 Os recursos que chegam ao PNDE são fundos repassados pelo 

FNDE. 
14 Dados retirados do site do FNDE – Dados de 2012. 
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das verbas destinadas a alimentação escolar, não foi 

possível dar semento a esta proposta. Mas, durante os 

anos de 1950, criou baseado no antigo plano alimentar, 

um plano com uma maior abrangência, conhecido por 

Plano Nacional Alimentação e Nutrição15. Considera-se 

que pela primeira vez, elabora-se um programa alimentar 

de abrangência nacional, que tinha como responsável os 

órgãos públicos. Mas, faz necessário ressaltar que deste 

plano, apenas o programa de Alimentação escolar ainda 

sobrevive.  

Com isso é interessante destacar que em 31 de 

março de 1955, foi firmado o decreto n° 37.106 que 

criava a Campanha de Merenda Escolar, que estava 

ligada ao Ministério da Educação. Neste momento, 

celebrou os contratos com a FISI16, com outros órgãos 

internacionais. Posteriormente no ano de 1956, com o 

decreto n° 39.007, iniciou a CNME (campanha Nacional 

 
15 Durante a década de 50, foi criado um abrangente Plano Nacional 

de Alimentação e Nutrição, conhecido por Conjuntura Alimentar e o 

Problema da Nutrição no Brasil. É nele que, pela primeira vez, se 

estrutura um programa de merenda escolar em âmbito nacional, sob 

a responsabilidade pública. Dados retirados do site: 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-sobre-o-

programa/pnae-historico#:~:text=Na%20d%C3%A9cada%20 
16 Fundo Internacional de Socorro à Infância (FISI), a atual UNICEF, 

este plano permitia a distribuição do excedente de leite em pó 

destinado, inicialmente, à campanha de nutrição materno infantil. 
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da merenda escolar), onde visava atender o país inteiro. 

Conseguinte, no ano de 1965 ocorre uma alteração na 

nomenclatura do programa, passando a ser Campanha 

Nacional de Merenda Escolar e com a mudança inicia 

uma série de parcerias, entre as quais se destacam 

Alimentos para a Paz, Programa Alimentos para o 

Desenvolvimento e o Programa Mundial de Alimentos17. 

De acordo com Turpin (2008), nos anos de 1970, o então 

governo da época com o desejo em promover alguns 

setores industriais do ramo alimentício, passa a fornecer 

esses produtos para compor a merenda escolar. Deve 

ressaltar que foi apenas no ano de 1979, que estes 

programas criados para então atender a alimentação 

escolar passou a se chamar PNAE (Programa Nacional 

Alimentação para Todos), permanecendo assim até os 

dias atuais. 

De acordo com a Constituição brasileira, 

promulgada em 1988, passou a garantir a população o 

direito à alimentação escolar, sem distinção, uma 

garantia de acesso a todos os alunos, que estão 

matriculados na educação básica. Esse programa é 

financiado pelo Governo Federal, a todas as cidades 

 
17 Informações retiradas do site FNDE – Dados 2012. 
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brasileiras. Até o ano de 1993, a execução deste programa 

ocorria de maneira centralizada, ou seja, eram os 

responsáveis em criar os cardápios, compra dos produtos 

alimentícios, e realizava, por conseguinte a entrega dos 

alimentos para todo o país. Mas, no ano de 1994, iniciou 

o processo de descentralização, que foi regido pela lei n° 

8.913 de 12 de julho de 199418 que estabeleceu convênios 

com os municípios, onde como função distribuiu as 

competências para que se possa atender a todos os alunos 

desta rede, caso não tenha aderido à descentralização. 

Coelho (2012), afirma que com esta nova 

realidade de mercado abre mais disponibilidade de 

concorrência e com isso grandes interesses políticos e 

movimentação de recursos. Outro avanço dado ao setor 

de alimentação escolar foi o CAE, que se faz presente em 

todos os municípios brasileiros. O CAE19 é um órgão 

deliberativo, que possui como função fiscalizar e fazer 

assessorar o andamento do programa nos municípios. 

Neste contexto, onde mostra os avanços obtidos pelo 

 
18 Lei que dispõe sobre a municipalização da merenda escolar. 
19 É o Conselho de Alimentação Escolar que foi criado em 1994 por 

meio da Lei nº. 8.913/1994, sucedida pela Lei 11.947/2009, que 

estabeleceu que o recurso do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar somente fosse repassado às Entidades Executoras que 

tivessem CAE em funcionamento. 
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PNAE, faz necessário destacar, outro fator que 

aperfeiçoou ainda mais este programa, que ocorreu no 

ano de 2006, que foi a implantação dos serviços de um 

nutricionista que assume como responsável técnico pelo 

programa, administração e organização do mesmo. 

Após retratar os avanços e progressos que o 

PNAE realizou no que tange a alimentação escolar e o 

quanto favoreceu após a sua descentralização ao 

comércio legal torna se importante dizer que o PNAE 

procura sempre estimular e incentivar a agricultura 

familiar, uma vez que são delas que se adquire produtos 

alimentícios para a elaboração da merenda escolar. 

Entretanto, no ano de 2009, de acordo com a criação da 

lei n° 11.947 o programa expande-se passando a abranger 

um público ainda maior, não apenas os da educação 

básica, atendendo alunos do EJA e Mais Educação, e 

estabelece também que seja repassado para a aquisição 

de produtos de agricultura familiar no mínimo 30% da 

verba repassada pelo FNDE. 

E outra alteração ocorrida, foi o direito dos alunos 

que estão em atendimento no AEE, alunos do EJA, 

semipresencial, dos alunos matriculados em escolas de 

tempo integral de usufruir destes recursos que é 
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disponibilizado as escolas. Nesta priori, compreende-se 

que os recursos advindos do PNAE, são delegados aos 

municípios por renda per capita20, para que possa de 

forma justa atender as diversas comunidades e as suas 

necessidades alimentares de acordo com a faixa etária, e 

quanto a sua vulnerabilidade. Este programa visa de 

forma idônea, dar prioridade e equidade as comunidades 

brasileiras, quilombolas, indígenas, famílias de 

assentamentos, no que tange a aquisição de seus produtos 

alimentícios da agricultura familiar. 

Novamente, o PNAE passa por modificações. No 

ano de 2009, de acordo com a lei n° 11.947/2009, 

estabelece que pelo menos 30% da verba que é repassado 

do FNDE para as cidades brasileiras seja para a aquisição 

de alimentos produzidos pela agricultura familiar ou de 

organizações, onde solicita que seja dada a preferência 

por comunidades assentadas, indígenas ou quilombolas. 

 
20 O orçamento para o programa de alimentação escolar é de R$ 3,3 

bilhões, para atender de forma suplementar 43,5 milhões de alunos 

matriculados no ensino básico, desde a creche, pré-escola, ensino 

fundamental e médio, incluindo os alunos residentes em áreas 

remanescentes de quilombos e aldeias indígenas, além de alunos da 

educação de jovens e adultos (EJA). O recurso é transferido em 10 

parcelas mensais, para atender 200 dias letivos, recomendando-se o 

investimento de 30% na compra direta de produtos da agricultura 

familiar (Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009). Dados retirados do 

site. http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/merenda-escolar  

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/merenda-escolar
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Destaca-se que esta realidade ainda não é uniforme em 

todo território brasileiro, pois existem municípios que 

não conseguiram seguir esta lei, onde beneficia e 

contribuiu para o aumento da agricultura familiar. 

Como citado anteriormente, à lei nº 11.947, de 16 

de junho de 2009, instituiu como diretrizes da 

alimentação escolar alguns pontos importantes conforme 

apresentados pelo FNDE, como alimentação saudável e 

adequada para todos os estudantes, uma educação 

alimentar e nutricional, universalização (visa atender a 

todos os alunos), participação social (participação da 

sociedade por meio do CAE), incentivo ao 

desenvolvimento sustentável, direito a todos os alunos a 

terem a alimentação escolar21. 

E, como garantia de que se possa cumprir, com a 

exigências e fazer uso destes recursos, o PNAE é 

diretamente fiscalizado pelo CAE, FNDE, TCU, SFCI e 

FNDE. Ressaltando que estes recursos são direcionados 

para o atendimento alimentar dos alunos que faz uso do 

ensino básico, regularmente matriculados. Neste ínterim, 

compreende-se que o PNAE é uma política de cunho 

intersetorial, e conta com o apoio com o governo federal, 

 
21 Dados retirados do site do FNDE – dados de 2012. 
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estadual e municipal. E, faz preciso destacar que apesar 

destes recursos que se faz presente, a implantação deste 

plano, ainda enfrenta problemas, pois devido às 

diferenças regionais não se fez possível que todos 

adaptassem as exigências. Mas, os avanços também se 

fazem presente como, a presença de uma nutricionista, 

parceria com o CAE, que busca por ampliar esta política 

que garante a sociedade o acesso a uma alimentação 

adequada e saudável. 
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CAPÍTULO 5 

 

CORRUPÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS: 

CONTRASTE PARA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

Compreende-se que as diretrizes que são criadas, 

independente da área que seja, principalmente no que se 

refere à educação, foram feitas para atender as precisões 

sociais da comunidade, e também para o crescimento do 

setor educacional, em todos os níveis de ensino que os 

alunos vão atingindo. Cury (2011, p. 17) declara: 

 

Um plano de Estado é um instrumento político cuja 

finalidade é ser um guia na tarefa de cumprir 

determinados objetivos dentro de uma metodologia 

tida como a mais pertinente para a política almejada. 

Um plano atende tanto a princípios quanto a regras 

dentro de uma determinada normatividade jurídica. 

Pressupõe um esforço consciente e contextualizado de 

metas cujo sucesso exige o conhecimento sistemático 

de limites, possibilidades e recursos.  

 

Martins (1999, p. 42), descreve que para a 

administração pública a corrupção é uma conduta ilícita 

bilateral, onde não existem vítimas, mas todos os 
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causadores e praticantes da corrupção. E alega que a 

corrupção: 

 

No âmbito da Administração Pública, a corrupção é 

definida como a conduta ilícita do servidor que aceita 

ou solicita vantagens para a prática de ato de ofício. 

Assim se identifica a figura penal da corrupção 

passiva [...] um crime bilateral que supõe a ação de 

outro agente, externo à administração, que, pela oferta 

ou promessa de vantagem, igualmente ingressa no 

campo penal, como autor do crime de corrupção ativa. 

 

Neste trecho, o autor cita corrupção passiva e 

ativa, sendo importante esclarecer que ativo é todo aquele 

que comanda a ação, ou seja, é aquele que oferece a 

vantagem. Já o passivo é aquele que solicita, recebe para 

si ou para outrem, direta ou indiretamente, ou mesmo 

aceita promessa para futuras vantagens (BRASIL, 1940, 

arts. 317 e 333). E deve mencionar que a corrupção causa 

um alto custo para a democracia, para que possa ser 

implantado políticas sociais eficientes. Santano faz o 

seguinte relato: 

 

[...] a corrupção política também representa um custo 

para a democracia, não só no financiamento de 

campanhas, mas também pela presença do tráfico de 

influência e da lavagem de dinheiro, os quais 

terminam sendo impedimentos para reformas sociais e 

projetos de políticas públicas necessários para atacar 

os males do Brasil (SANTANO, 2015, p. 124). 
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Portanto, a corrupção, concomitantemente, que 

destrói a legalidade do sistema e de quem os representa 

em face de que a sociedade, despertou para a defesa de 

seus interesses e para poder realizar seus direitos, mas 

deve salientar que nunca houve compreensão, e uma luta 

eficaz para que alcançasse de fato esses direitos22. Leal 

(2006, p. 48) descreve: 

 

Ora, o Estado, mesmo com as condições materiais 

necessárias para desempenhar seu papel não o 

consegue, em face dos condicionantes referidos, a 

verdade é que a comunidade não pode esperar por 

soluções urgentes às suas demandas, estas muitas 

vezes primárias, condizentes com prerrogativas de 

subsistência – como água, luz, habitação, saúde, etc., 

acabando por agudizar ainda mais a exposição da 

falência do modelo atual de Administração Pública, 

em todos os seus níveis. Para não conhecer de sua 

ineficiência, o Estado prefere, em algumas 

oportunidades, negar a existência de inúmeras tensões 

sociais que se avolumam sem respostas satisfativas.  

 

A sociedade precisa entender que ela é 

responsável por ir atrás de seus direitos, fazendo valer-se 

deles, jamais esperando que outros façam, ou consiga, 

 
22 Por direitos, compreendem-se as garantias essenciais a vida do ser 

humano, como saúde, educação, moradia, e também por exercer a 

vontade própria, de reclamar, de reivindicar. 
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mesmo que perante a lei, a Constituição Federal de 1988, 

seja obrigação do Estado garantir a sociedade, moradia, 

saúde, educação de qualidade, porque mesmo com o rigor 

da lei vigente, não é o que ocorre, encontrando parte da 

sociedade a margem de seus direitos, por isso deve se 

ressaltar a necessidade de ir em busca do que favorece a 

si, ou a grupos sociais. 

Para conseguir compreender toda essa dinâmica 

de corrupção contra o sistema de ensino precisa 

considerar a educação como um serviço público, e para 

isso deve existir uma fiscalização, para que não ocorram 

mais desvios, que possa prejudicar ainda mais. Quando 

discute sobre a temática educação, leva em consideração 

apenas a parte pedagógica, e não como parte de um 

serviço público, que é de acesso de toda a população e 

devido pela falta de consciência a sociedade deixa de 

cobrar de fiscalizar, de querer saber como utilizam os 

recursos que são destinados a merenda, ao transporte, a 

manutenção do espaço escolar, deixando que o caos pelos 

desvios predomine. Benedito & Menezes (2013, p. 2), ao 

discorrer sobre política pública: 

 

As Políticas Públicas possuem um processo de 

formação de longo e médio prazo, consistentes nas 
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fases de reconhecimento do problema público; 

formação de uma agenda pública; formulação da 

Política Pública em si; processo política de tomada de 

decisão de implementação da Política Pública; 

execução da Política Pública; acompanhamento, 

monitoramento e avaliação da Política Pública e; por 

fim, a decisão sobre a continuidade, reestruturação ou 

extinção da Política Pública.  

 

Sobre a política pública, determina que sua 

formação seja antiga e complexa na história da 

administração pública porque obedece às etapas de 

construção, para então chegar a estruturas que hoje é 

conhecida e comanda os serviços públicos. Desta forma, 

o autor Eros Grau (2006, p. 50) discorre que a educação, 

caso não fosse de fato uma atividade pública, não seria 

inserida na Constituição de 1988 e não poderia embasar 

nela para poder criar outras leis e colocar em prática estes 

direitos, e de acordo com o autor Cavalcanti (2015, p. 

23).  

 

As consequências de tratar a educação como serviço 

público são muitas, advindas principalmente do início 

de uma maior e significativa atuação do Estado neste 

mercado e da incidência de princípios de Direito 

Público que passam a acobertá-la, inclusive quando 

prestada por instituições privadas. 

 

A educação como serviço público é resguardado 

e garantido por lei que prioriza a sua execução e 
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participação também. Quando tange a participação 

refere-se também a participação da sociedade, pois 

ocorre mensalmente a divulgação das contas públicas que 

são disponibilizadas pelo portal da transparência, do 

estado e município. 

Compartilhando ainda as ideias de Cavalcanti 

(2015, p. 42) a educação necessita ser tratada como um 

serviço público, que como objetivo, visa garantir e 

defender os direitos humanos favorecendo e estimulando 

a consciência social e de sua condição na sociedade. 

Afirma que: 

 
Deve ser analisada com os princípios da livre 

concorrência e da livre iniciativa, observando que as 

regras de mercado devem existir não para impedir ou 

limitar o desenvolvimento de certos direitos inerentes 

à dignidade humana, mas sim para propiciar um 

alcance maior desses direitos. 

 

E, quando se faz um estudo sobre a educação sob 

o prisma de serviço público, constata-se que neste setor 

envolve uma gestão, pautada na democracia, o que é 

necessário para o desenvolvimento destas instituições de 

ensino. De acordo com Araújo (2002), uma escola onde 

independentemente da decisão que necessite ser tomada, 

seja feita na figura de uma única pessoa, ou até mesmo 
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tenha esse poder centrado em um grupo isolado, criando 

e determinando as regras baseadas em princípios 

próprios, não se permite que ocorra um diálogo, troca de 

ideias, um crescimento coletivo, o que paralisa o 

crescimento educacional daquela instituição. 

Entende-se que as escolas citadas acima, baseia 

seu ensino, em uma metodologia pautada no 

autoritarismo, e os docentes sentirão limitados a exercer 

sua função e a estimular que os estudantes possam 

desenvolver em si consciência social, valores e a 

necessidade de se criar uma sociedade envolta em ações 

autônomas e democráticas. De acordo com Araújo (2002, 

p. 80), uma gestão democrática necessita de: 

 

Efetiva participação de todos os membros da 

comunidade escolar na definição as políticas que 

regulam os espaços de convivência coletiva e na 

elaboração dos projetos pedagógicos e 

administrativos. Isso é evidente sem perder de vista as 

relações assimétricas características da instituição 

escolar, que delimitam e definem as responsabilidades 

e os papéis de cada um de seus membros. 

 

E, no que se refere ao exercício da administração 

pública brasileira, compreende que o Brasil, está 

ocorrendo em seu marco, um açoite no que tange a 

moralidade, pois com ênfase constante as ações corruptas 



A Educação como proposta de combate à corrupção   70 
 

João André Amorim Ferreira 

ganharam destaque a porte nacional, mesmo sabendo que 

esta prática está presente em toda a história brasileira, 

sem distinção. O autor Leal (2013), afirma que no setor 

educacional, apontou diversas vezes para estas práticas, 

tanto no que se refere ao desvio das verbas educacionais, 

quanto ao pagamento para que se possa obter vaga nas 

escolas públicas, taxas indevidas impostas pelas escolas, 

ou até mesmo uma indução a receber por parte da equipe 

pedagógica, um tratamento diferenciado para alguns 

alunos, que faz com que uns alunos sobressaiam sobre os 

outros, não pelo que é ensinado, mas sim pelo que se 

“investe”. 

A autora Caminha (2003), enfatiza que as ações 

corruptivas que são cometidas pela administração 

pública, acabam por criar uma série de parcelas que 

origina em desigualdade social que interfere e afeta 

grande parte da sociedade brasileira. Caminha (2003, p. 

63), ainda destaca que: 

 

O fato é que essa cultura de corromper e ser 

corrompido, atualmente, atinge níveis alarmantes no 

âmbito das atividades da Administração Pública nos 

três níveis da Federação, podendo ser diagnosticada 

como uma das maiores, senão a maior, causa da 

pobreza e miséria. A opinião pública é, nessa matéria, 

uma fonte de constatação extremamente válida. 
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O desvio do dinheiro público causa danos 

exorbitantes para a estrutura social e econômica 

brasileira, agravando a pobreza no Brasil, e gerando 

atraso econômico, porque com este dinheiro, que não foi 

aplicado corretamente, alguns serviços públicos sofrerão 

com o descaso, porque sem investimentos, não torna 

possível realizar melhorias necessárias, atender as 

precisões sócias, colocando, assim, o Brasil nos últimos 

lugares do ranking mundial, da saúde e educação. 

De acordo com os dados da CGU, o maior 

problema no Brasil é a corrupção, que por consequência 

destes desvios, gera atrasos sociais. Observe o gráfico 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 01 - Um vulcão de corrupção falta de educação e 

desigualdade social. 
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Fonte: https://blog.abmes.org.br/um-vulcao-de-corrupcao-falta-de-

educacao-e-desigualdade-social/ 
 

No gráfico acima, mostra que o maior problema 

enfrentado pelos brasileiros é a corrupção com 50,8%, 

seguido pela educação com 25,3%. A partir destes dados 

compreende que existe quase que uma sequência visto 

que a ação corruptiva atinge quase que diretamente a 

educação, tendo como seguimento a saúde com 14,2%. 

Desta forma, compreende-se que os maiores danos 

causados à nação são provenientes da corrupção que 

atinge setores mais requisitados pela população, que é 

educação. 

Já Martins (2000, p. 15) destaca que para que 

ocorra um entendimento sobre o que possa ser o ato 
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corruptivo necessita compreender do ponto de vista 

sociológico, pois permite que possa ter um conhecimento 

mais elucidado sobre esta ação: 

 

Nos debates entre classes sociais, nas disputas e nos 

antagonismos que ocorriam no interior da sociedade, 

buscando explicações que sempre contiveram 

intenções práticas, desejo de intervir no rumo da 

civilização, tanto para manter como para alterar os 

fundamentos que a impulsionam e a tornaram 

possível. 

 

A ação de ser corrupto, corromper é uma prática 

secular e tornou-se um problema social que atinge as 

esferas políticas, sociais e econômicas e faz por 

corromper o que existe em sua volta. Não se sabe por 

exato, explicar a origem deste ato, nem a quais classes 

sociais estão intrinsecamente ligadas. Mas, sabe que o 

Brasil, está vivendo um momento de anomia social23.  

Por isso, a autora Caminha (2003, p. 40) discorre que:  

De fato, a cultura da corrupção no Brasil parece que, 

se não foi nascida, pelo menos foi difundida pela 

classe dos "homens públicos". Políticos e 

administradores públicos desrespeitam a lei 

tranquilamente, praticam sucessivos atos de 

improbidade, e a sociedade, historicamente, não os 

assistiu serem punidos nem na esfera administrativa 

nem na esfera judicial criminal ou civil. 

 
23 Falta, ausência de regras, leis. 
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Essa cultura deixa cidadãos estarrecidos, pois 

presenciam esses crimes e detectam a impunidade e 

sabem que nada será feito. Compreende-se que esta ação 

é proveniente de administradores públicos, onde em seu 

trabalho de gerir as verbas públicas realiza os desvios, 

mas na certeza de que não existira para o crime que 

cometeu punição alguma, porque acredita na ausência de 

leis para estes atos. 

Justificam a corrupção como base de aumentar 

rendas pessoais de administradores públicos, que por 

abusarem de seus cargos, busca evitar, ou mesmo fazer 

de conta que não existem leis contra essas ações. Avritzer 

e Filgueiras (2011, p. 11) determina: 

 

A corrupção é explicada pela ação estratégica de 

atores políticos, de acordo com o cálculo racional que 

eles fazem para burlar ou não uma regra institucional. 

A premissa das análises econômicas sobre o tema da 

corrupção é a teoria do rent-seeking, mediante a qual 

os atores políticos (burocratas, políticos, cidadãos) 

buscam maximizar sua renda privada em detrimento 

dos recursos públicos. (AVRITZER; FILGUEIRAS, 

2011, p. 11). 
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O autor Klitgaard (1994, p. 56), informa que estas 

ações são um óbice que se delimita e não se define em 

nenhuma situação, e ainda afirma que: 

 

A experiência mostra que ela pode ser reduzida, se 

nunca eliminada; e que a maioria dos atos corruptos 

não são crimes de paixão, mas crimes calculados. 

Funcionários públicos não são corruptos todo o tempo, 

mas em cada oportunidade, de modo que é razoável 

afirmar que um funcionário pratica uma ação corrupta 

quando, a seu juízo, ela lhe proporcionará mais 

benefícios do que custos. Assim, sugere o autor, entre 

outras medidas, que a punição mais severa pode ser 

útil para a diminuição da corrupção. A escolha da pena 

poderia ser adotada com olhos voltados para a "cultura 

de corrupção". Quando a corrupção é sistemática, 

cinismo e alienação é a regra. Assim, continua o autor, 

“o sucesso com campanhas anticorrupção sugerem 

que a pena severa em um “peixe grande” é um modo 

de começar a subverter aquela cultura”. Esse “peixe 

grande” deve ser um homem público importante, não 

devendo a punição denotar jogo político. 

 

A corrupção conforme descrita acima, deve ser 

entendida e analisada como um crime qualquer, sem 

distinção, pois o autor desta ação aproveita do cargo que 

possui e da ocasião para cometer esta infração, 

beneficiando a si, ou a grupos específicos. O corrupto, ao 

fazer estes desvios atende a uma finalidade, e geralmente 

para atender a outro crime, ou seja, é um elo criminoso 

que é alimentado pelo desvio de dinheiro público. 
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Para o autor Juarez Guimarães (2011, p. 90), estas 

ações só poderão ser inibidas através de uma sociedade 

mais democrática, participativa e que seja cada vez mais 

ativa, por isso explica que: 

 

A corrupção do corpo político, significando 

impedimento, a restrição ou o desvirtuamento da 

vontade soberana do povo, introduz o reino dos 

privilégios ao acesso a direitos e a deveres e devasta o 

interesse público pela força do privatismo e do 

particularismo. 

 

Quando os responsáveis por cuidar da 

administração pública, comete este crime, é explicito a 

todos que tomam ciência deste ato, de que contra eles, 

não à lei, ainda demonstra claramente um desrespeito 

com aqueles que os elegeram e colocaram na função 

pública de cuidar, administrar os bens coletivos. Surgem 

assim, sentimentos de abandono social. 

Filgueiras (2009, p. 399), cita sobre a postura 

ética que esses profissionais deveriam ter, e o conceito 

que a sociedade tem sobre quem ocupa estes cargos, 

sobre como deveriam portar-se. 

 

[...] quando dizemos que um agente A cometeu um ato 

de corrupção, tomamos como conteúdo do juízo moral 

expectativas normativas, que têm uma natureza 

consensual na esfera pública. Espera-se que esse 
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mesmo político A seja honesto, aja com decoro e 

respeito aos deveres cívicos, atenda às necessidades da 

sociedade, seja capaz de legislar e executar normas 

que visem à segurança da comunidade aloque recursos 

da maneira o mais eficiente e trate a coisa pública de 

modo exemplar (2009, p. 399). 

 

Já Leal (2013), afirma que de alguns anos para cá 

passou a existir no território brasileiro, cidadãos que 

questionam o exercício do mesmo para a cidadania, a sua 

função como agente construtor de uma sociedade e que 

não aceita mais engolir a seco as decisões impostas. E, 

com isso, Leal (2013, p. 40) discorre que: 

 

A corrupção encontra-se diretamente conectada à 

violação dos Direitos Humanos e Fundamentais, 

notadamente quando os atos corruptivos são utilizados 

como formas de violação do sistema jurídico como um 

todo (o caso de servidores públicos para agilizarem 

procedimentos burocráticos), o que afeta, por si, a 

ordem jurídica posta, além de provocar impactos 

localizados na rede de direitos e garantias vigente, [...]. 

 

Permanecendo nesta mesma análise, Leal (2013) 

afirma que o caminho mais certo e rápido para se alcançar 

o conhecimento, tanto sobre a corrupção, quanto aos 

outros problemas sociais são por meio da educação que 

possibilita saber das consequências destes atos, pois pode 

ser confirmado que a ausência de conhecimento, de 
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informações corretas provoca com maior ocasionalidade 

de atitudes corruptas. Göttems (2011), afirma que a 

educação é um direito social fundamental que resguarda 

e protege de ações que podem causar danos futuros a ele 

e a sociedade. 

Avritzer e Filgueiras (2001, p. 9), relata sobre 

como a ação corruptiva no Brasil foi naturalizada, de 

como as pessoas veem esses atos como normais, onde 

cidadãos em busca de uma moral, que interfere na 

democracia brasileira, pois não existe um consenso de 

leis que possa ser aplicado contra quem pratica estes atos. 

Salientam: 

 

A naturalização da prática da corrupção no Brasil 

promove um tipo de abordagem que acreditamos 

apresentar problemas a seu efetivo controle 

democrático. Essa visão do problema da corrupção, 

comumente realizada no Brasil, ocorre a partir de uma 

perspectiva moralista por parte da sociedade e das 

elites políticas. A corrupção, no Brasil, tem produzido 

um tipo de histeria ética calcada em um clamor por 

maior moralização da política e da sociedade no 

Brasil. Se a corrupção for algo natural ao caráter do 

brasileiro, esse clamor moral promove um estado de 

paralisia, uma vez que a consequência desse tipo de 

leitura é não refletir a respeito da mudança. O 

moralismo contribui à deslegitimação da própria 

democracia no Brasil, ao não permitir a produção de 

consensos em torno de princípios e regras 

institucionais da política.  
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E quando se comenta sobre a educação como uma 

medida de se abolir qualquer prática degradante 

socialmente afirma que não há como não se trabalhar 

qualquer conhecimento sem que exista uma proposta que 

paute seu conhecimento em uma sociedade que exista de 

fato uma democracia, onde exista a realização e 

efetivação de um serviço público voltado para a educação 

através de políticas públicas que realmente de suporte 

para as escolas. Reafirmando a teoria acima, a autora 

Rosita Carvalho (2004, p. 80) discute: 

 

Refiro-me às oportunidades que qualquer escola deva 

garantir, a todos, oferecendo-lhes diferentes 

modalidades de atendimento educacional que 

permitam assegurar-lhes o êxito na aprendizagem e na 

participação. (...) defender a proposta de educação 

inclusiva entendida como reestruturação das escolas 

(mesmo as especiais) de modo que atendam às 

necessidades de todas as crianças que delas 

necessitarem. 

 

Por isso, ao citar a importância das políticas 

públicas para a efetivação de uma educação de qualidade, 

é necessário dizer que para que se efetive, é preciso que 

esta educação seja de fato defendida e livre de qualquer 

ato que a possa corromper. Ela se faz necessária desde 

que seja permitido que sua execução não seja 
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prejudicada. Quando se desvia verbas, retira o direito do 

aluno em usufruir de um ensino de qualidade, de 

conquistar um futuro promissor. 
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CAPÍTULO 6 

 

EDUCAÇÃO: UM DIREITO, UMA GARANTIA 

DE CRESCIMENTO SOCIAL 

 

A educação é a garantia de que o cidadão consiga 

alcançar metas e garantir uma qualidade de vida. Torna 

indissociável falar de educação mencionando a 

qualidade. Qualidade esta que só se torna possível se 

existem investimentos sem ato de corrupção. Quando a 

educação não é corrompida pelo sistema político, é 

possível obter qualidade de ensino. De acordo com a 

UNESCO, qualidade é um conceito dinâmico que busca 

adaptar-se ao mundo que está em constantes 

transformações. 

Em 1932, em um manifesto em prol da educação, 

defendiam a educação como um direito biológico de cada 

indivíduo, e designando ao estado a função de oferecer. 

Uma educação de qualidade, voltada para o social não 

pode ser apenas um projeto, mas uma política pública, 

que possa conectar toda a sociedade, que abrange e 

beneficie por um ensino que abarque toda a sociedade, 
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independentemente de sua classe social, que a forme, que 

a capacite, que a torne digna. Paulo Freire defende que a 

educação não pode sobre hipótese alguma oprimir o 

indivíduo e sim libertar para o conhecimento livrando – 

os das amarras da escuridão da ignorância. Oliveira 

(2000, p. 11), ao falar sobre a educação como uma 

construção social e de libertação, parafraseia John Locke 

adverte e discorre que: 

 

O caminho que leva à construção desta sociedade 

implica um processo gigantesco de educação, e não 

apenas a educação entendida no sentido da 

transmissão do conhecimento, mas no sentido da 

formação da cidadania. 

 

De acordo com o comentário acima, a educação 

possui o poder de libertação, de instrução, que permite ao 

indivíduo ir em busca de seus direitos e de sua qualidade 

de vida, e consequentemente torna-se um cidadão ativo e 

participante. Bobbio (1992, p. 6), para ser um indivíduo 

seja dotado de seus direitos, que são adquiridos por meio 

da educação, explica: 

 

Quando nascem os chamados direitos públicos 

subjetivos, que caracterizam o Estado de Direito. É 

com o nascimento do Estado de Direito que ocorre a 

passagem final do ponto de vista do príncipe para o 
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ponto de vista dos cidadãos. No Estado despótico, os 

indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. 

No Estado absoluto, os indivíduos possuem, em 

relação ao soberano, direitos privados. No Estado de 

Direito, o indivíduo tem, em face do Estado, não só 

direitos privados, mas também direitos públicos. O 

Estado de Direito é o Estado dos cidadãos. 

 

Quando por meio da educação o indivíduo se 

concebe como cidadão ele começa a ter ações que 

modificam o meio a sua volta não permitindo que 

determinadas ações interfiram no bem-estar social, seu e 

do meio em que vive. Por isso, considera-se que a 

educação é libertadora e não aprisionadora, ela permite 

conceber ideias que são capazes de fazer a sociedade 

girar. Freire discorre que quanto mais instruída a 

sociedade for, mais medo dela os governantes terão, 

porque conhecendo seus direitos, não permitirá que 

qualquer pessoa possa ocupar a vaga de representante de 

seu país, mas caso isso aconteça, manifestam sua 

indignação, e vão à luta para que se modifique, porque 

não aceitarão governantes que não defenda o direito da 

nação. 

Diniz (2009, p. 47), defende a educação como 

arma letal contra a corrupção que existe em um país, 

defendendo que só ela tem força de mudança. 
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A educação é arma poderosa contra a corrupção. Só 

ela tem força de mudança. É indispensável haver 

investimentos sociais para mudar a realidade 

educacional existente, se quisermos de verdade, 

construir um país sério. Educação tem que ser 

prioridade; ela é a mola propulsora da cidadania. 

 

A educação é considerada, como o poder de 

mudança que realmente faz efeito, quando é tratada como 

prioridade, e destinadas a ela recursos que possa ampliar 

suas capacidades de trabalho, tornando o ensino em 

excelência. Não se trata a educação como prioridade, se 

a ela é negado investimentos, pois assim, permanece em 

retrocesso. A educação quando é atingido, todo sistema 

se desestrutura. O conhecimento é libertador, permite que 

possa pensar e criar diálogos sobre como fazer o país 

avançar.  

O conhecimento propiciado pela educação é um 

forte armamento contra a corrupção. Com ela tem 

mudança sem ela, descaso, como pode confirmar por 

meio da análise da charge abaixo: 

Figura 3: Descaso pela educação pública 
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Fonte:https://www.educacaobrasileirasociologia.tumblr.com/post/9

7134639549/atualmenteo-brasil-se-encontra-em-uma-

p%C3%A9ssima 

 

Esta caricatura exemplifica a situação das escolas 

brasileiras, que sofrem com a falta de recursos. Quando é 

limitada a verba para estas escolas o ensino decai, 

afetando como um todo. Não se pode falar em educação, 

apenas referenciando a conteúdos, mas também a 

estrutura física, porque ambas contribuem para o 

aprendizado escolar, uma auxilia a outra, sendo assim 

indissolúvel. E, com os desvios de verbas destinadas à 

educação afeta as melhorias que poderiam ser realizadas 

nestas escolas, deixando assim os cuidados com a 

infraestrutura do local, em último lugar. 
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A educação é um setor que precisa estar em 

crescimento diário e receber investimentos dignos de 

realizar melhorias, ainda mais por ser um direito que visa 

à garantia de poder desenvolver a capacidade intelectual 

do ser humano, e que permite na sociedade possa agir 

como cidadãos. Deve se considerar o Estado como o setor 

responsável por garantir estes direitos, de oferecer um 

ensino de qualidade.  

Ações corruptas são vencidas por uma sociedade 

consciente de seu papel e compreendendo o quanto pode 

mudar a situação em que se vive. Entende-se que não é 

obrigada a compactuar ou aceitar o que tentam fazer por 

verdade. Por mais prejudicada que esteja a educação por 

meio destes descasos ela ainda é a melhor saída, a melhor 

perspectiva que as pessoas devem ter, pois por meio dela 

que se cria consciência social, seu papel e tenta erradicar 

estas ações de uma vez por todas. 
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CONCLUSÃO 

 
 

A educação brasileira em todas as trajetórias 

passou por marcos considerados como positivos e 

negativos, permitindo avanços e também alguns 

retrocessos, mas salienta-se que nenhum retrocesso se 

torna maior que aquele que foi provocado pelo próprio 

homem, que no caso são suas ações comportamentais que 

gerou a corrupção, desvios de verbas. Muitos foram os 

prejudicados por estes atos e vale lembrar que feriram os 

direitos previstos na constituição brasileira que é a 

garantia de um ensino de qualidade. 

Por não poder usufruir desses direitos a sociedade 

precisou contentar-se com que lhe era ofertada, sem 

poder competir para a aquisição de melhores 

oportunidades. Uma educação que sofreu devido aos 

desvios de verbas encontra se fragmentada, pois as 

unidades de ensino por não possuir recursos financeiros 

são obrigadas a trabalhar com os recursos que possui e 

com isso acaba por sacrificar seus alunos que recebem 

uma educação que está sofrida por falta de recursos. 
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Recursos estes, que poderia ser revertido em melhorias 

na infraestrutura e aquisição de material.  

Os alunos começam a sentir o impacto da 

corrupção desde cedo nos bancos escolares. Sabe que as 

verbas existem, mas chegam por incompleto nas escolas, 

e gestores precisam encontrar meios para bem aproveitar 

o que lhe chega. Mas, ainda considera mesmo que com 

todos os empecilhos a educação como a melhor e mais 

eficaz medida de se abolir a corrupção. A educação 

permite chegar ao conhecimento e, a saber, que o 

aprendizado perpassa as barreiras estruturais, porque 

muito se depende de quem ensina e como ensina. Apesar 

de danificada por meio da corrupção, o ensino torna-se a 

medida mais coerente para se formar os alunos, pois ela 

sem medo possibilita que entenda que o melhor caminho 

é o aprender, que ele direciona e faz ver que a corrupção 

precisa ser combatida, que ela não é a melhor opção. 
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