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As políticas educacionais brasileiras foram amplamente influenciadas pelas alterações 

implementadas, após 1995, na forma de organização do Estado, em particular pela expansão das 

influências das diretrizes dos organismos internacionais e pelas alterações na estrutura do Estado, 

demarcadas, nitidamente, pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). 

As unidades educacionais também sofreram as conseqüências de tais políticas. Por um lado pela 

redefinição do papel do Estado e das relações com os sistemas de ensino, por outro pela inserção de uma 

política de descentralização de recursos que passou a exigir a criação de uma entidade jurídica de direito 

privado nas escolas para viabilizar o repasse dos recursos, qual seja, a Unidade Executora (UEx). 

 O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), programa de descentralização instituído pelo 

governo federal em 1995, foi criado num contexto marcado pelo esgotamento dos velhos mecanismos em 

que as Secretarias de Educação repassavam às unidades escolares materiais de consumo e permanentes 

que, geralmente, não respeitavam as necessidades/demandas das escolas. A descentralização de recursos e 

a democratização da gestão também apareciam como reivindicações populares, compreendidas como 

necessárias para a construção da cidadania escolar e para a melhoria da qualidade das escolas, por 

articular/mobilizar escola-comunidade em torno de interesses comuns.  

O presente trabalho, fruto da pesquisa nacional intitulada “Programa Dinheiro Direto na Escola: 

uma redefinição do papel do Estado na educação?” , desenvolvida, entre os anos de 2003 e 2005, em cinco 

estados brasileiros (Piauí, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul) aborda as questões 

centrais do processo de implantação do PDDE na rede estadual de educação do Piauí, no sentido de 

compreender o impacto e a importância do Programa para a gestão das escolas, assim como as suas 

principais fragilidades. 

A análise ora desenvolvida tem como pressuposto a compreensão do PDDE como uma das 

expressões da redefinição do papel do Estado na educação, que tem conseqüências nas relações 

estabelecidas entre sistemas de ensino e escolas, assim como no interior destas, por exigir o envolvimento 

de diferentes segmentos escolares nos processos decisórios referentes aos recursos descentralizados via 

Unidades Executoras. 

O desenvolvimento da pesquisa remeteu ao estudo de referências teóricas importantes para o 

entendimento do processo de reforma do Estado e do seu papel num contexto de diminuição das funções 

estatais, seja pela focalização de políticas sociais, seja pelo acelerado processo de privatização de 

serviços, por meio de sua transferência direta para a esfera do mercado ou para a esfera considerada 

pública não-estatal. Neste sentido, as contribuições teóricas de HAYEK (1984), PEREIRA & SPINK 

(1998), BUCHANAN, MCCORMICK & TOLLISON (1984) e PERONI (2003) foram fundamentais para 

o desenvolvimento da pesquisa.  
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Além deste estudo, a investigação envolveu a análise de documentos nacionais e locais 

referentes ao PDDE e a abordagem de seis técnicos das áreas de prestação de contas e de gestão escolar 

do Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e de cinco representantes da Unidade Executora de uma 

escola estadual de ensino fundamental e médio. Na escola, além das entrevistas, foram analisadas as Atas 

de reuniões do Conselho Escolar, preenchidas planilhas sobre os recursos administrados pela escola e 

obtidos dados importantes para a caracterização da mesma.  

A gestão do PDDE nas escolas estaduais piauienses ocorre por intermédio dos Conselhos 

Escolares, os quais são responsáveis pela gestão dos recursos recebidos. Estes Conselhos surgem no Piauí 

no início da década de 1990, mas sua efetiva institucionalização e funcionamento na rede ocorre a partir 

de 1995 (ano de criação do PDDE), por meio do Decreto nº 9.425/95. Assim, os Conselhos Escolares são 

as Unidades Executoras na rede estadual de educação do Piauí, que, embora institucionalizados com o 

objetivo de receber os recursos do PDDE, tem, segundo os documentos divulgados pela Secretaria, o 

propósito de garantir o princípio constitucional da “democracia participativa”, que se sustenta na 

concepção de gestão democrática. (PIAUÍ, 1995b) 

 Neste sentido, o Conselho Escolar é definido como órgão autônomo sem fins lucrativos, de 

natureza coletiva, composto por representantes de professores, pais, alunos, funcionários e membros da 

comunidade local, responsáveis pela gestão escolar em conjunto com a direção, tendo como função 

decidir, opinar e acompanhar a vida pedagógica, administrativa e financeira da escola, desempenhando as 

funções normativas, consultivas, deliberativas e fiscalizadoras (PIAUÍ, 1995b, p. 5).  

 Os Conselhos Escolares são acompanhados por um setor específico da SEDUC, o qual procura 

fiscalizar suas ações e orientá-los no processo de planejamento, execução e prestação de contas dos 

recursos recebidos, conforme as regras dos programas de descentralização. Assim, embora prevaleça o 

discurso da gestão democrática, a ênfase dada às ações dos Conselhos refere-se à importância da 

fiscalização dos recursos descentralizados, uma vez que permite a participação da comunidade e uma 

maior transparência na execução financeira. Neste sentido, mesmo com função mais ampla, os Conselhos, 

em geral, têm seu movimento determinado pelos momentos de recebimento e prestação de contas dos 

recursos descentralizados, apresentando dificuldades em avançar na discussão das questões pedagógicas e 

administrativas, temática mais restrita aos docentes e especialistas. 

 As Unidades Executoras, além dos recursos do PDDE, recebem outros montantes para a 

administração direta. Do FNDE, recebem os recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar 

(PNAE), do Projeto Alvorada e do Programa de Desenvolvimento da Escola (Fundescola). Do Tesouro 

Estadual, desde 2004, as UEx recebem recursos da chamada Conta Manutenção, ou Pactue, em valores 

variados, embora bem inferiores aos do PDDE. 

 Além dos recursos repassados pelo FNDE e pelo próprio Estado, as Unidades Executoras 

administram recursos advindos de parcerias com várias organizações sociais, conforme sua própria 

capacidade de buscar patrocínios junto ao comércio e às organizações locais. Tais parcerias visam a suprir 

a falta de recursos públicos e a alcançar a melhoria na manutenção das escolas ou o custeio de atividades, 

como formaturas, passeios, dentre outros. O incentivo para arrecadação de recursos não-governamentais 

passa pela própria Secretaria, pois o Pactue define que, a cada R$ 1,00 que a escola arrecadar, a 

Secretaria, a título de estímulo, cede mais R$ 0,30, no limite de R$ 2.000,00, incentivando as parcerias 
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para a manutenção das escolas públicas (PIAUÍ, 2004), revelando o processo de redefinição do papel do 

Estado na oferta da educação, visto a minimização de suas responsabilidades, com o conseqüente 

envolvimento da sociedade civil, na figura dos pais e comunidade local, na manutenção das escolas. 

 No que se refere ao papel do PDDE na democratização da gestão da escola, foi possível 

compreender que sua gestão ainda está centrada na figura do diretor, embora exista, em muitos casos, o 

processo de discussão sobre a aplicação dos recursos e a aprovação das contas. A movimentação da conta 

corrente da UEx ocorre por meio do coordenador, que, no caso das escolas da rede estadual do Piauí, é o 

diretor da escola, e do tesoureiro, na maioria dos casos, um professor ou funcionário administrativo. Em 

geral, observa-se a preponderância do papel do diretor da escola na administração dos recursos 

descentralizados, cumulativo com as demais responsabilidades de âmbito administrativo e pedagógico.  

As principais dificuldades apontadas para a gestão do PDDE estão relacionadas à gestão 

financeira do Programa, principalmente à insuficiência de recursos e ao período de repasse.  As maiores 

vantagens observadas, na visão dos entrevistados, referem-se aos seguintes aspectos: maior autonomia da 

escola; melhor uso dos recursos descentralizados; melhoria da qualidade do ensino e da estrutura da 

escola; estímulo à participação da comunidade; maior transparência e economia no uso dos recursos; 

adequação das despesas às necessidades das escolas; maior agilidade para a resolução de problemas mais 

simples; e economia para a Secretaria de Educação, pois anteriormente havia despesas muito altas para a 

entrega de poucos materiais em municípios muito distantes. 

 O PDDE de fato contribuiu para a redefinição do padrão de gestão existente no Sistema 

Estadual de Educação, pois redimensionou a relação das escolas com a SEDUC, justamente por permitir 

uma maior autonomia e transparência em relação aos recursos descentralizados, assim como certa 

mudança no padrão de gestão no interior das escolas, embora ainda muito precária, pois concentra a ação 

dos Conselhos na discussão da aplicação e prestação de contas dos recursos descentralizados, 

secundarizando outros aspectos da gestão democrática. 

Pode-se concluir que o Programa Dinheiro Direto na Escola tem aspectos positivos e negativos. 

Dentre os primeiros, é possível afirmar que o PDDE é uma experiência exitosa de descentralização de 

recursos na medida em que consegue organizar formalmente as escolas, por meio das Unidades 

Executoras, em torno da gestão dos recursos recebidos. Dentre os aspectos negativos, destaca-se a 

insuficiência do montante dos recursos recebidos e a natureza da UEx, como ente jurídico de direito 

privado que administra recursos públicos. Desse modo, o PDDE pode contribuir fortemente para que se 

prepare um importante campo para a redefinição do papel do Estado em matéria de financiamento 

educacional, negando-lhe tal responsabilidade ou diminuindo o raio de sua atuação nesse campo. 
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