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Financiamento e programas do Plano de Desenvolvimento da Educação, modernização 

na gestão de políticas da União ou centralização?  

Rita de Cássia Oliveira1  

 

Este trabalho expõe análises do financiamento de programas do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE)2, proposto para melhorar a qualidade da educação. Tem 

como aporte dados de pesquisa de doutorado que abarcou o período de 2007 a 2014 com o 

objetivo de conhecer efeitos dos programas do PDE em escolas municipais e na rede e 

sistema de ensino a que se vinculam. Aprofundou-se o estudo sobre o Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE Escola), proposto às escolas para melhorar a gestão por 

meio do planejamento estratégico, e sobre o Mais Educação (PME), que objetiva apoiar as 

atividades socioeducativas no contraturno escolar a partir de princípios da educação integral e 

em tempo integral.  

Além do estudo mais amplo das políticas educacionais, a pesquisa abarcou a gestão de 

escolas municipais, da rede de ensino, o Conselho Municipal de Educação, o Sistema de 

Ensino e setores do Ministério da Educação (MEC). A metodologia foi desenvolvida por meio 

de a) entrevistas semiestruturadas com os profissionais das escolas pesquisadas, com gestores 

da rede de ensino e do MEC; b) análise documental nas escolas, na Secretaria de Educação e 

no CME; c) mapeamento e sistematização os dados quantitativos e d) observação nas escolas.  

Concluída em 2014, entre outras dimensões analíticas, a pesquisa tornou possível 

observar importantes mudanças no processo de descentralização financeira da União às 

escolas dos entes federativos subnacionais. Entre elas, a intensificação, na esfera da União, do 

desenvolvimento dos mecanismos para a gestão do apoio financeiro aos entes e suas escolas. 

O reconhecimento de tal fato se deu pelo estudo das políticas educacionais e do modo como a 

União passou a vincular a destinação de recursos financeiros aos entes federados e às suas 

escolas à obtenção de informações pormenorizadas sobre a oferta do ensino e sobre a 

organização das redes e sistemas de ensino.  

Como categoria de análise, o financiamento desses programas mostrou, entre outros 

aspectos, a atual contradição entre os problemas crônicos do planejamento nas escolas, nas 

redes e sistemas de ensino (FONSECA; OLIVEIRA, 2004) e o excelente desenvolvimento 
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informacional e tecnológico que elevou o status do Programa Dinheiro Direto na Escolas 

(PDDE) à sistema informacional3.  Por meio dessas mudanças no PDDE a União ampliou a 

base de dados para a formulação, implementação, gestão e avaliação de políticas e aprimorou 

os instrumentos para a accountability. Nesse processo de desenvolvimento tecnocrático houve 

ambígua centralização por essa via de descentralização (OLIVEIRA, 2007).  

Não somente pelo possível insulamento tecnocrático, mas também por ele, houve 

distanciamento das práticas democráticas.  Ainda que o país tenha passado por “duas grandes 

reformas burocráticas no século XX” (ABRÚCIO, 2006, p 77-126) permaneceram práticas 

verticalizadas e hierárquicas, em detrimento de processos cooperativos e, portanto, 

participativos. Tal aspecto toca o tema estudado no que se refere à forte tradição centralista, 

que tem obstaculizado a melhoria das instituições públicas nas esferas subnacionais (IDEM).  

Essa tradição mostra-se ainda viva mesmo tendo sido a Constituição Federal de 1988 

(CF,1988) marco de profundas modificações no que concerne à democratização e à 

descentralização. Além disso, a CF de 1988 reconheceu os municípios como entes federativos 

autônomos, o que tornou as relações entre os níveis de governos próprias de um Estado 

Federativo (ARRETCHE, 2011, p.17).  

Nesse contexto, a descentralização e a democratização do poder político aumentaram a 

importância dos governos subnacionais. O âmbito local tornou-se a referência para realizar as 

funções estatais básicas, entre elas a educação (ABRUCIO, IDEM; ARRETCHE, 2011). 

Conquanto as instituições públicas locais passassem a ter mais poder político, neste trabalho, 

foi possível perceber a defasagem na modernização das instituições públicas em esfera 

subnacional, como mostrado por Abrúcio (IBIDEM). Naquela década de 1980 havia 

necessidade de conhecimentos novos para a gestão pública nos moldes democráticos e por 

parte de novos atores políticos. Eles foram construídos? 

A pesquisa aponta indícios muito fortes de que, atualmente, a União possui mais e 

melhores informações sobre sistemas e redes de ensino e suas escolas do que há no plano 

local. Em que se pesem as inovações e modernizações nos sistemas da União para gestão de 

políticas terem sido criadas para apoiar os entes federativos subnacionais e as escolas de seus 

sistemas e redes de ensino, não houve correspondente desenvolvimento no plano local.  

No que se refere ao PDE, como é formado pela reunião dos programas do MEC, a 

ideia seria de que a gestão daqueles que se destinam à educação básica passasse a ser 

realizada de forma mais integrada. Contudo, no financiamento desses programas, houve a 
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junção dos processos de gestão já existentes no PDDE àqueles criados para informatizar o 

PDE Escola, o que resultou no PDDE Interativo, em vigência desde 2014 (OLIVEIRA, 2014). 

No rastro do financiamento, a União tem obtido cada vez mais dados pormenorizados sobre 

os sistemas e redes de ensino. Se a descentralização corresponde à condições adequadas para 

gerir políticas no plano local (ARRETCHE, 2011), no referido contexto, o financiamento 

direto da União às escolas é política de descentralização? 

Para que as escolas dos entes subnacionais fizessem a adesão aos programas do PDE a 

condição sine qua non foi a pactuação entre os municípios e estados e o MEC para o 

desenvolvimento do Plano de Ações Articuladas (PAR). De acordo com Fonseca e Ferreira 

(2013) houve 100% de adesão ao PAR. A partir dessa pactuação os estados e municípios 

passaram a receber o apoio técnico e financeiro para as ações diagnosticadas como prioritárias 

no PAR. Tal procedimento se inscreve, portanto, no âmbito do planejamento financeiro e 

orçamentário dos entes federativos. 

Esse planejamento mais amplo abriu possibilidades de maior apoio financeiro da 

União às escolas públicas dos entes subnacionais. Porém, de um lado esse apoio advém de 

adesão realizada de forma direta entre essas escolas e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE). De outro, o PAR já teria sido pactuado entre municípios e o MEC. Não 

há vínculos entre esse Plano mais amplo e os programas do PDE desenvolvidos nas escolas 

(OLIVEIRA, 2014; OLIVEIRA e TEIXEIRA, 2015).  

Nesse contexto, a implementação dos programas do PDE passou a expor a fragilidade 

do planejamento financeiro nas escolas. E, em maior grau, do apoio técnico da União aos 

sistemas e redes de ensino e, por consequência, dessas às suas escolas. Foi possível observar a 

exigência de que os gestores compreendam a capilaridade e entrelaçamento do financiamento 

nas dimensões da gestão educacional e as dificuldades que eles têm para tal. Daí apontar 

possível necessidade de formação continuada dos profissionais da educação sobre política 

educacional, ainda que não haja o reconhecimento dessa demanda, principalmente, pelos 

próprios profissionais. Afinal, aderir a uma política significa dizer sim aos princípios dela a 

partir das culturas das escolas, o que exige, pensando como Barroso (1996), o autogoverno da 

escola. Esse, não se decreta. É construído por meio de práticas lúcidas e conscientes. 

Demanda (re) conhecimento de que há fenômenos no cotidiano a serem compreendidos em 

sua complexidade organizacional, social, política, histórica, cultural e humana (OLIVEIRA, 

2014).  
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No que se refere a esses fenômenos e aos programas PDE Escola e Mais Educação, a 

adesão a ambos no que se refere aos recursos financeiros está relacionada à aplicação deles 

em ações pedagógicas para melhorar a gestão educacional e o modo como os alunos, 

professores e demais profissionais permanecem nas escolas. O PME foi proposto para 

melhorar a educação por meio dos princípios da educação integral, dívida quase centenária 

das políticas educacionais (considerando o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova) à 

sociedade brasileira que não seria resolvida em curto prazo e com eficácia medida pelo Índice 

de Desenvolvimento da Educação (IDEB). 

Tendo em vista a complexidade social e educacional brasileiras, a adesão ao PME 

demanda muito mais do que a ampliação da jornada escolar associada ao discurso sobre os 

princípios da educação integral. Ainda que, na rede de ensino estudada, o PME tivesse 

apontado o PDE Escola como meio para melhorar a gestão e contribuir para criar um 

ambiente propício ao desenvolvimento das atividades socioeducativas do PME, a adesão a 

ambos programas foi efetivamente realizada como meio de captar recursos e resolver, em 

curto prazo, os problemas crônicos relacionados à infraestrutura física e à falta materiais 

pedagógicos nas escolas (OLIVEIRA, 2014).  

No limite deste texto, destaca-se o fato de que os recursos financeiros não foram 

aplicados em ações para alcançar os objetivos das políticas. Assim, em que se pesem os 

princípios do PME apontarem possibilidades para a melhoria da educação escolar, essa 

política não toca a realidade educacional porque apenas induz ações pela via do 

financiamento. Não possibilita as mudanças pretendidas pela via do que Forquin (1993) 

definiu como culturas das escolas e cultura escolar. Ainda que os aportes financeiros não 

fossem suficientes para alcançar os próprios princípios do PME, as decisões sobre os recursos 

sequer foram pautadas por eles.  

Além da ausência de vínculo entre os recursos financeiros e os objetivos da política, 

no processo de implementação há outra grande contradição no que se refere à articulação 

entre os níveis de gestão das políticas educacionais. Não há integração entre o PAR e a 

execução dos programas PDE Escola e PME em uma mesma rede de ensino. Por isso, o uso 

do termo paralelismo serviu para ilustrar, como as linhas paralelas, o fato de não haver 

integração entre os níveis de planejamento da União, da rede de ensino e das escolas 

(OLIVEIRA, 2014; OLIVEIRA e TEIXEIRA, 2015).  Tal integração deveria ocorrer pela 

interlocução entre os atores educacionais, uma exigência de práticas de gestão democrática. 
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Nessa perspectiva poderia haver aprendizagem sobre a implementação de política do porte do 

PME e, assim, sobre a educação integral em tempo integral, princípio de tal política. 

Ocorre que as expectativas dos atores educacionais, muitas vezes, ficaram restritas ao 

aumento do apoio financeiro e à possibilidade de melhorar as condições materiais nas escolas. 

Como a direção das práticas de ensino deve indicar à das mudanças infraestruturais, seria 

necessário maior conhecimento sobre as práticas de educação integral em tempo integral, 

princípio da política, antes de realizar despesas com recursos do PME. Por isso, o PME exige 

a formação dos gestores e professores sobre a educação integral, em tempo integral. Sem 

desconsiderar a complexidade social, das escolas, redes e sistemas de ensino, seria possível 

pensar que o potencial do financiamento no PME estaria situado, também, na exigência da 

referida formação.  

Ainda que aderir a uma política seja dizer sim aos princípios dela, após dez anos de 

proposição e adesão das escolas ao PME não há indícios de esforços para a formação 

continuada sobre os referidos fundamentos desse programa. Em contexto, de fato, 

descentralizador, conforme entendimento de Arretche (2011), e com práticas de integração 

entre os níveis de planejamento os sistemas e redes de ensino poderiam ter exigido apoio para 

a referida formação. A busca de melhoria na qualidade do ensino supõe, também, a ruptura do 

referido paralelismo, que desarticula a gestão de política no plano local. As escolas são, cada 

vez mais, executoras de processos de gestão das políticas formuladas pela União, num 

processo fortemente centralizado, com intensificação de tarefas burocráticas e com 

questionável direção dada às práticas de formação continuada para implementar políticas. 

Pela intensidade da intervenção da União nos sistemas de ensino locais há necessidade de 

aprimoramento do apoio técnico da União aos entes subnacionais, também, no sentido de 

maior apoio à mencionada formação.  
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