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INTRODUÇÃO 

 

A descentralização da gestão educacional, que reconfigura a atuação do 

Estado no financiamento da educação pública brasileira a partir de meados da 

década de 1990, imprime mudanças singulares na participação da comunidade 

escolar na administração dos recursos das unidades de ensino com a criação de 

um conjunto de políticas, programas e projetos de financiamento voltados a 

estas unidades, a exemplo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2. 

Para sua participação no programa, as escolas precisam organizar uma 

Unidade Executora Própria (UEx)3, podendo ser qualquer entidade 

representativa da escola, como Caixa Escolar, Associação de Pais e Mestres 

(APM), Conselho Escolar (CE) ou similar, desde que represente, juridicamente, 

as instituições ensino beneficiários do programa (BRASIL, 1997). 

Neste estudo, nosso objetivo é fazer uma análise, a partir de um estudo 

documental do PDDE, das atribuições das UEx’s na gestão dos recursos do 

programa e compreender a relação de poder (entre MEC e Escolas) que marca 

a gestão da política. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
1 Doutoranda do PPGED/UFPA-2020. E-mail: lucordovil01@gmail.com. 
2 O programa faz parte das estratégias de descentralização adotados na educação brasileira 

desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, que são marcadas pela intra-repartição de 

“poder” entre as três esferas de governo e pela transferência direta de recursos federais para as 

unidades de ensino. 
3 Definida como entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, a UEx pode ser 

constituída por pessoas da comunidade, sem o direito de concorrer para a geração de lucros, 

interessadas no bom funcionamento da escola e na qualidade do ensino público (BRASIL, 1997, 

grifo nosso). 
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A partir da análise dos documentos que definem o papel das UEx’s no 

PDDE, constatamos que a função básica destas unidades consiste em receber 

e administrar os recursos provenientes do programa, 

empregando-os em ações que incidam no bom funcionamento da escola 

e na melhoria da qualidade do ensino, em consonância com as normas e 

critérios para execução do programa, definidas previamente e 

regulamentadas em lei específica pelo governo central através do FNDE 

(BRASIL, 2004). 

 

O estudo revela, também, que as UEx’s podem exercer a função de 

captar e administrar recursos provenientes de outras fontes (portanto, 

não-públicas), sem nenhum impedimento jurídico, como os “[...] advindos da 

comunidade escolar, de entidades privadas e provenientes da 

promoção de campanhas escolares [...]” (BRASIL, 1997, p. 11, grifo 

nosso). 

Este fato tem gerado polêmicas no debate nacional acerca do 

financiamento público da escola, levando alguns pesquisadores a afirmar que o 

Estado, ao conceder autonomia de gestão financeira às escolas, abre margens 

para a introdução de uma lógica privatista na educação, via parceria público- 

privado, em detrimento da oferta pública dos serviços da escola (PERONI, 

2003). 

Ainda que reconheçamos a gravidade e a pertinência desta questão no 

debate sobre financiamento da escola, interessa-nos as funções de 

recebimento e administração dos recursos financeiros da escola, pelo 

objetivo a que nos propomos neste estudo. 

De um modo geral, as UEx’s têm as seguintes atribuições na gestão do 

PDDE: 

a) apresentar, tempestivamente, à esfera de governo na qual esteja 

localizada, os dados cadastrais e os documentos exigidos [...]; 

b) manterem-se informadas sobre os valores destinados, à conta do 

PDDE, às escolas que representam; 

c) fazer gestões permanentes no sentido de garantir que a comunidade 

escolar tenha participação sistemática e efetiva nas decisões colegiadas, 

desde a seleção das necessidades educacionais prioritárias a serem 

satisfeitas até o acompanhamento do resultado do emprego dos 

recursos do programa; 

d) empregar os recursos do programa em favor das escolas que 
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mantêm, em conformidade com o disposto na alínea anterior e com as 

normas e os critérios estabelecidos para a execução do PDDE; 
e) Prestar contas da utilização dos recursos do PDDE à EEx, [...]; 

f) Apresentar, anualmente, Declaração de Isenção do Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

[...] (BRASIL, 2004, grifo nosso). 

 

Os negritos dos verbos que definem as atribuições das UEx’s no 

programa são propositais. Se observarmos bem o conteúdo destas ações, 

constatamos a ausência de um caráter qualitativo delas na vivência de práticas 

autonômicas e participativas na escola via PDDE. 

Com exceção da ação expressa na alínea “c”, as demais ações de 

incumbência das UEx’s, além de expressarem um aparente processo solitário 

de execução do programa, parecem não incidir diretamente na construção de 

espaços participativos no interior das escolas, já que elas parecem ser, em sua 

maioria, atividades de caráter burocrático e operativo, bem aquém de ações 

que exijam debate e decisões coletivas pelo conjunto de seus membros, num 

permanente e conflituoso processo de desconcentração de poder decisório, seja 

na relação entre MEC e Escola, seja entre os membros da UEx (COSTA, 1996). 

O conteúdo da ação expressa na alínea “c” nos chama a atenção, uma 

vez que ela traz termos significativos para nossas análises neste estudo: 

 

[...] garantir que a comunidade escolar tenha participação 

sistemática e efetiva nas decisões colegiadas, desde a seleção das 

necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o 

acompanhamento do resultado do emprego dos recursos do programa 

(BRASIL, 2004, p. 6, grifo nosso). 

 

Mas, qual o sentido atribuído às expressões “participação sistemática” e 

“participação efetiva”? Que condições objetivas o programa garante às escolas 

para que elas tomem decisões, coletivamente, na administração dos recursos 

transferidos? 

Estas questões são pertinentes, pois, se analisarmos bem o conteúdo da 

ação expressa na alínea “d” (empregar os recursos do programa [...] em 

conformidade [...] com as normas e os critérios estabelecidos para a 

execução do PDDE), percebemos alguns indícios de que a participação na 
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gestão dos recursos está condicionada a um conjunto de regras, rigidamente 

definidas, para a execução do programa nas unidades de ensino. 

Neste aspecto, são oportunas as discussões de Lima (2001, p. 75) acerca 

da “participação formal”, quando a concebe como um “tipo” de participação que 

 

[...] está sujeita a um corpo de regras formais-legais relativamente 

estável, explicitado e organizado, estruturado de forma sistemática e 

consubstanciado num documento (estatuto, regulamento, etc.) com 

força legal ou hierárquica. [...] e praticada por referência exclusiva ou 

predominante às regras formais que, por regulamentarem a participação 

a um nível normativo, tendem a assumir um caráter muito preciso e a 

impor orientações e limites que devem ser observados em conformidade. 

Uma vez consagrado o direito de participar, as regras formais 

regulamentam o exercício desse direito, organizam e estruturam a 

participação, legitimam certas formas de intervenção e impedem 

formalmente outras. 

 

Que práticas democráticas de gestão podem ser, de fato, vivenciadas 

pelas UEx’s na administração dos recursos do PDDE se a participação de seus 

membros parece estar, de um lado, limitada às ações (formais) estabelecidas 

pelo MEC e, de outro, proibida em outros campos de ação? 

 
CONSIDERAÇÕES 

 

Se há limites do papel (político) das UEx’s na gestão dos recursos do 

PDDE, então o programa aponta desafios à democratização da gestão das 

escolas públicas brasileiras, pois um processo real de descentralização de 

poder não se efetiva pela mera transferência de recursos de uma esfera central 

de governo para uma periférica, tampouco por uma desconcentração de 

funções entre os sujeitos da política (MONACO, 2002). 

A re-centralização de poder que, de fato, marca o programa (pela 

desconcentração de funções operativas ou “menores” às UEx’s, e pela 

concentração de poder decisório no MEC, via regulação da política), é revelador 

de que práticas gestionárias que se proponham à ruptura na relação hierárquica 

entre MEC e Escolas (ou entre planejamento e execução) não podem aguardar 

a concessão de “graus de autonomia”, pelos órgãos centrais. O sentido da 
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autonomia da/na escola está na construção e vivência, cotidiana, de espaços 

legítimos de debate e decisões, permeados por interesses e necessidades da 

comunidade escolar, o que exige uma “organização anárquica” das escolas na 

gestão de seus recursos (LIMA, 2001). 

 
Referências Bilbiográficas  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução FNDE/CD/Nº 10, de 22 de 

Marçode 2004. Brasília, DF: FNDE. Dispõe sobre os critérios e as formas de 

transferência e de prestação de contas dos recursos destinados à execução do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e dá outras providências. 2004. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Manual de Orientação para constituição 
de Unidades Executoras. Brasília: FNDE. 1997. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Como montar uma Unidade Executora. 

Brasília: FNDE. 1996. 
 

COSTA, J. A. A escola como burocracia. In.: COSTA, J. A. Imagens 
organizacionais da escola. Porto-Portugal: Asa, p. 39-53.1996. 

 

LIMA, Licínio. A escola como organização educativa. São Paulo: Cortez. 

2001. 
 

MONACO, F. R. Descentralização e centralização. In.: BOBBIO, Norberto; 
MATTEUCCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. (Org.). Dicionário de Política, 

v. 1. Brasília: UNB, 2002. p. 329-335. 

 

PERONI, V. M. V. (coord.). Programa Dinheiro Direto na Escola:uma 

proposta de redefinição do papel do Estado na educação? Projeto de pesquisa 
financiado parcialmente pelo CNPq. Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul - UFRGS: Faculdade de Educação. 2003. 
 

SILVA, L. C. F. da. Estado e Políticas de Gestão da Escola Pública: a 

autonomia da Escola no PDDE. Dissertação (Mestrado). UFPA. Centro de 
Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. Belém. 10/2005. 2005. 


