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POLÍTICA PÚBLICA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA NA PERSPECTIVA 
DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS1 

 

 

Resumo 

O presente trabalho apresenta algumas reflexões sobre a política pública de 

descentralização financeira na educação, decorrentes de pesquisa de doutorado em curso, que tem 

por objetivo investigar o controle social sobre recursos descentralizados diretamente às escolas, 

exercido por Associações de Apoio à Escola (AAE), em Centros de Educação de Jovens e Adultos 

(CEJA), na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa em curso, constituída 

por estudos de casos, intenciona compreender, se este controle, e a participação que ele exige, 

contribuem para a gestão pública escolar. Nesse recorte, reflito sobre um dos objetivos da pesquisa, 

discutindo a política de descentralização financeira na perspectiva de um CEJA, considerando suas 

especificidades, decorrentes de seu modo de oferta e constituição histórica. 
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1.PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 
Pensar em política pública de descentralização financeira na perspectiva de um Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA), implica inicialmente, tentar compreender as especificidades 

desse modo de oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que vão influenciar diretamente a 

gestão financeira desses espaços, assim como compreender o modo como se constituíram 

historicamente. 

Como uma escola de modalidade EJA, os CEJA carregam em si, o que nós, pesquisadores 

de EJA, comumente chamamos de “marcas da EJA”.  

Uma modalidade historicamente relegada à segundo plano, carente de recursos e de 

políticas realmente voltadas ao atendimento à suas peculiaridades. 
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Tal como anuncia seu nome, uma modalidade, que como tal, deveria constituir um modo 

de oferta adequado ao público a que se destina, mas que na prática sobrevive, na maioria das vezes, 

na periferia dos sistemas regulares. 

Em se tratando de um CEJA, em que, “às marcas da EJA”, junta-se a perspectiva da 

Educação à Distância, e o modo como historicamente se constituíram, que traz implícito o chamado 

“aligeiramento na formação”, ideia só há muito custo superada conceitualmente, mas ainda 

cristalizada no ideário docente e discente, a situação é muito mais complexa. 

Por anos, os CEJA no estado do Rio de Janeiro, sobreviveram à margem do sistema regular 

de ensino, em um processo de “invisibilização”, que produziu diversos efeitos. Por um lado, o 

desconhecimento do sistema sobre esse modo de ensino, permitiu que o mesmo se desenvolvesse 

pedagogicamente sem grande interferência da rede, mas por outro, impossibilitou uma série de 

avanços que poderiam ter sido conquistados há mais tempo. 

Pode-se fazer tal afirmação em relação a todos os aspectos que envolvem um CEJA, sejam 

eles, pedagógicos, administrativos ou referentes à gestão financeira, objeto desse trabalho.  

Nas seis unidades CEJA objetos da pesquisa, cujo trabalho de campo está em fase final de 

conclusão, constata-se que os gestores só puderam se concentrar e buscar gerir adequadamente a 

escola, a partir do momento em que passaram a receber recursos financeiros diretamente, em 

decorrência da política de descentralização financeira, por meio das Associações de Apoio à 

Escola, criadas a partir de meados dos anos 1990. 

Recursos mínimos, mas que representam em um CEJA a possibilidade de atender, ainda 

que minimamente, as especificidades dessa escola. 

2. DE CES A CEJA, SITUANDO O LÓCUS DA PESQUISA 

Os CEJA são os antigos Centros de Estudos Supletivos (CES), criados no início dos anos 

1970, em plena ditadura militar, impregnado pelo tecnicismo educacional, pela excessiva 

centralização na metodologia, e na finalidade última da educação: servir ao mercado de trabalho.   

São unidades escolares que integram a rede estadual de educação do Rio de Janeiro desde 

1976, e atendem a modalidade EJA nos níveis fundamental, anos finais, e no nível médio, por meio 

de ensino semipresencial, por módulos, com atendimento individual presencial, presencial coletivo 

e online. Preveem avanços sequenciados, sem caráter de seriação. 
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Concebido segundo fundamentos do ensino supletivo, e tendo avançado rumo à 

compreensão da EJA como uma possibilidade de educação ao longo da vida, o CEJA constitui 

oferta de atendimento a jovens e adultos, e subsiste há quase 40 anos, tendo sobrevivido a diferentes 

governos, ordenamentos legais e concepções, ausência de/existência de políticas públicas, sem 

sofrer descontinuidade ou mesmo ser extinto, à semelhança de tantas outras iniciativas da política 

educacional brasileira.  

Nos CEJA, os recursos descentralizados são recebidos e gestionados pelas Associações de 

Apoio a Escola (AAE), sociedades civis sem fins lucrativos, com estatuto próprio, que recebem 

recursos públicos do orçamento estadual e federal, consignados anualmente para esse fim, devendo 

prestar contas regularmente dos recursos recebidos e de suas ações. 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

Com o objetivo de verificar a atuação das AAE dos CEJA no exercício do controle social 

sobre recursos descentralizados, e se esse exercício e a participação que ele exige, contribuem para 

a qualidade da gestão pública escolar orientei-me para a realização de estudos de casos. Um estudo 

de caso tem pertinência quando se opta por debruçar o olhar sobre um caso específico - Associações 

de Apoio à Escola de seis CEJA da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com aspectos 

singulares e semelhanças com outros casos e situações típicas. 

Os estudos de casos em questão, ao retratarem o cotidiano escolar, tensões e contradições 

que o perpassam, podem ser utilizados como meio para melhor compreensão de ações/relações que 

se desenvolvem nesse espaço. Também podem revelar relações das práticas em desenvolvimento 

com as demais instâncias da sociedade, envolvidas no processo educacional. 

O universo em que a pesquisa se desenvolve é constituído por AAE dos 18 CEJA da região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Desses, seis CEJA foram selecionados como casos de 

estudo, utilizando como critério inicial os dados do IBGE referentes à concentração populacional 

potencial de EJA para cada município e o número de escolas que atendem a EJA na região. A 

amostra de seis CEJA busca cobrir, o mais possível, a diversidade geográfica em que estão situados 

e potenciais demandas populacionais. 

No momento, o trabalho de campo já foi concluído em quatro unidades e nas demais 

encontra-se em curso. 

Para desenvolver a pesquisa, vários objetivos específicos foram estabelecidos, 

contemplando desde questões documentais, relativas à legitimidade dos processos em curso, 
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quanto questões conceituais e de ordem prática, que objetivam compreender o modo como se 

instituíram e funcionam as AAE no CEJA, e os impactos decorrentes desse processo.  

Neste artigo, discuto especificamente o objetivo que se refere aos recursos financeiros 

descentralizados, refletindo sobre os impactos que o recebimento desses recursos pode produzir 

em um CEJA. 

4.POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA, NA PERSPECTIVA DE UM 

CEJA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O direito à educação, conforme expresso na Constituição Federal de 1988(CF1988), torna 

o financiamento da educação pública obrigatório para o poder público. Para resguardar esse direito, 

e prover certa estabilidade na execução das políticas educacionais, garantindo-se os recursos 

necessários à manutenção e melhoria da estrutura existente, o Artigo 212,  da CF 1988, estabelece 

mecanismos de vinculação constitucional de recursos destinados a educação, o que implica dizer, 

que parte da receita de impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é 

carimbada para a educação — mínimo de 18% União e de 25% estados, municípios e Distrito 

Federal.   

Os recursos da vinculação constitucional — esta uma marca da democracia, pois subsiste 

apenas nos poucos períodos democráticos vividos no país — constituem a fonte principal de 

recursos financeiros destinados à despesas com educação. À esses, acrescentam-se os recursos 

oriundos da contribuição social do salário educação, considerada fonte complementar.   

Tendo como fonte essencial a receita de impostos, e não a receita da totalidade de tributos, 

que hoje sofrem os efeitos da recessão econômica por que passa o país, aliada à crise política em 

curso, e calculados a partir de recursos disponíveis, e não em função das reais necessidades para 

oferta de educação de qualidade, o financiamento da educação é uma questão complexa e que segue 

em risco, ainda, pelo “congelamento” de gastos com despesas sociais imposto pelo governo federal, 

por meio da Emenda Constitucional 95/2016, já promulgada.   

Gestada em meio à ofensiva neoliberal, a atual política de financiamento da educação, assim 

como seus mecanismos de controle social, traz as marcas de dois projetos políticos distintos, um 

“democratizante e participativo”, que previa o “alargamento da democracia” (DAGNINO, 2004, 

p. 141), construído a partir da década de 1980 pelos movimentos sociais, e que tem na CF 1988 

seu marco formal, e outro voltado para o ajuste neoliberal, com o encolhimento das 
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responsabilidades sociais do Estado e a transferência ou compartilhamento de responsabilidades 

com a sociedade civil, o que Peroni (2010) identifica como “parceria público-privado”.  

Do ideário neoliberal, imbricado com concepções gestadas em pleno processo de 

redemocratização — decorrentes de dois projetos de democratização distintos e contraditórios, e 

apropriadas com sentidos diversos — advém a ideia de autonomia da escola, com o incentivo a 

parcerias com instituições não governamentais, empresas privadas e comunidade e a 

implementação de política de autonomia gerencial escolar.  

Vista por muitos como parte de um processo de desconcentração, e não propriamente de 

descentralização, pois desloca recursos mínimos, sem deslocar real poder de decisão, a política 

pública de descentralização de recursos financeiros diretamente às escolas, constitui um dos meios 

utilizados para implementação da autonomia escolar, reivindicação antiga das instituições 

escolares, que se materializa na educação básica do país no início dos anos 1990, e para uns 

representa a afirmação do princípio constitucional da participação e consequentemente da gestão 

democrática, e para outros, apenas a introdução do ideário neoliberal nos espaços escolares. 

Embora com origem contraditória e movimentando uma pequena parte dos recursos 

destinados à educação, e não abrangendo todos os aspectos que envolvem o financimento da 

educação, a política pública de descentralização financeira pode impactar significativamente um 

CEJA, especialmente considerando-se seu modo de oferta, o público que atende e as condições em 

que subsistia à época de sua implementação.   

Nos CEJA, materializa-se por ocasião da criação das AAE, exigência requerida para o 

recebimento de recursos descentralizados. Recursos escassos, mas capazes de impactar 

positivamente o chão da escola. 

Conforme verificação realizada mediante consulta prévia à Receita Federal, a criação das 

AAE em todas as instituições pesquisadas datam respectivamente dos anos de 1995 a 1998, 

situação confirmada pela equipe gestora durante entrevista realizada. 

Por se tratar de uma “novidade”, sua implantação, em meados da década de 1990, gerou 

muitas dúvidas e inseguranças e demandou intenso trabalho de convencimento dos órgãos 

responsáveis quanto ao direito dos CEJA de implementarem as AAE, haja vista que os 

procedimentos instituídos pelo poder público para sua implementação na rede estadual do Rio de 

Janeiro não contemplavam a realidade da escola, nem seu modo singular de atendimento, fazendo-

se necessárias adaptações, só a muito custo autorizadas. 
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Conforme relato dos gestores, antes da criação da AAE os CEJA nunca receberam nenhum 

recurso direto, mesmo que na forma de repasses descentralizados do Sistema de Descentralização 

Financeira do Estado, que contemplava algumas escolas regulares. Da mesma forma, os CEJA em 

questão nunca possuíram Associações de Pais e Mestres ou Caixa Escolar, conforme pode ser 

constatado em algumas instituições escolares. 

Ou seja, dependiam única e exclusivamente, dos materiais enviados pela Secretaria de 

Estado de Educação, adquiridos em grande escala e pensados para escolas regulares, tais como giz, 

apagadores, cadernos, material de limpeza em geral, carbono, álcool, mobiliário destinado à 

crianças, etc.  

E, em se tratando de questões referentes à infraestrutura física, ficavam a mercê dos órgãos 

de manutenção regular do estado, que na ausência ou insuficiência de recursos disponíveis, sempre 

priorizavam os espaços de oferta regular. 

Deste modo, no tocante ao espaço ocupado pelo CEJA, em regra adaptados em escolas 

regulares, fábricas, galpões e similares, o recebimento de recursos de forma direta impacta 

fortemente, pois permitiu a adequação desses espaços à suas necessidades, com a realização de 

reparos simples, que vão desde a colocação de divisórias, pintura etc., à aquisição de mobiliário 

adequado à jovens e adultos. Além de permitirem a aquisição de recursos tecnológicos e a 

reprodução de material de estudo. 

Daí que a instituição das AAE, consideradas as contradições que permeiam esse modelo, 

seja considerada por muitos gestores como um divisor de águas na gestão de um CEJA, pois 

possibilitou o atendimento às suas especificidades, minimizando as dificuldades do dia a dia.  

Em contrapartida, sua criação implica o envolvimento dos sujeitos nos processos decisórios 

da escola, esta uma questão também bastante complexa e de dificil execução, pois envolve a 

concretização da gestão democrática.   

 

5.À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Embora representem uma pequena parcela dos recursos destinados à educação, a política 

de descentralização financeira em um CEJA encerra a possibilidade de intervir e modificar o espaço 

em que funcionam e pode contribuir de forma significativa para minimizar as dificuldades do 

cotidiano escolar, além de possibilitar o envolvimento nos sujeitos no planejamento das ações da 
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escola, pois o processo de descentralização financeira, enseja a criação de órgãos de 

acompanhamento e controle social, em cada uma das instâncias a que se destinam os recursos, 

inclusive nas escolas, onde se materializam na forma de Conselhos e similares, que implicam 

participação de todos os sujeitos da escola.  
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