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Temática 

         A partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal do Brasil, houve o 

fortalecimento da autonomia de estados e municípios o que resultou na criação de diversas 

políticas em todos os níveis de governo. Em relação às políticas de educação, foi criado em 

1995 o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).  

O programa tem o intuito de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às 

escolas públicas de educação básica das redes de educação estadual e municipal. Ademais, o 

programa pode destinar recursos para instituições de educação especial, sem fins lucrativos, 

que possuam convênio para prestação de serviços junto ao Poder Público (BRASIL, 2016). 

         Os recursos destinados a politica visam melhorar a infraestrutura física e pedagógica 

das escolas, além de reforçar a autogestão escolar no âmbito financeiro, didático e 

administrativo de cada instituição. O PDDE é financiado pelo Salário Educação3 (BRASIL, 

2016). O presente artigo será dividido nas seguintes seções: objetivos e justificativas da 

pesquisa; metodologia; discussões e resultados e conclusões finais. 

Objetivos e justificativas da pesquisa  

 Os objetivos da pesquisa são analisar o PDDE a partir de sua trajetória entre o período 

de 1995 e 2014, e fomentar a literatura sobre políticas públicas de educação. 

 Dois elementos centrais motivaram a escrita deste artigo: o programa não segue a 

lógica de descontinuidade de políticas públicas; o modelo lógico da política estabelece uma 

coordenação federativa diferente das politicas públicas tradicionais.  

No Brasil, um aspecto que caracteriza diversas políticas públicas é a descontinuidade 

dos programas sociais. Nesse sentido, “A cada período eleitoral e/ou transição de gestores 

comumente esta discussão vem à tona se haverá continuidade e/ou se prevalecerá a 

descontinuidade administrativa e das políticas públicas” (ESTEVAM, 2010. p. 2). 

 Nessa discussão reside a diferenciação entre politicas de estado e política de governo. 

Enquanto esta tem um caráter de não garantia de continuidade, aquela tem por característica a 

continuidade e a obrigação constitucional que perpassa o período dos mandatos.  O ponto que 

faz do PDDE um interessante objeto de pesquisa tendo em vista sua continuidade ao longo de 

governos com ideologias divergentes.  

                                                           
3 O Salário Educação é uma contribuição social, logo possui vinculação, que incide sobre a folha de pagamento 

de empresas atreladas à Previdência Social. O montante de recursos pagos ao Salário Educação incide sobre uma 

alíquota de 2,5% do salário de cada empregado. (BRASIL, 2017). 

 



2 
 

Outro ponto relevante para escolha do PDDE como objeto de pesquisa é o modelo 

lógico de implementação da política. A coordenação entre entes federados não ocorre entre 

União, estados e municípios, mas entre União e unidades executoras de cada escola. Sobre 

esse aspecto, ao mesmo tempo em que se promove maior autonomia para escolas investirem 

em suas necessidades, o ideal de federalismo cooperativo é enfraquecido.  

Metodologia 

 O delineamento da pesquisa foi feito com base na abordagem qualitativa por meio de 

pesquisa bibliográfica nas bases de dados do google scholar e da scielo. O que se pode 

constatar é que as abordagens que tinham como palavras chave: Programa Dinheiro Direto na 

Escola trouxeram como resultados estudos de caso, aplicação do programa em municípios, ou 

os efeitos do PDDE na gestão financeira escolar.  

Outra fonte de dados da pesquisa foi a pesquisa documental das regras e normativos 

que regulamentam o PDDE. Para análise da legislação o sítio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) foi utilizado.  O caráter da pesquisa é descritivo, pois 

visa explicitar e analisar alterações importantes que foram feitas no programa ao decorrer de 

sua implementação (GIL, 1999).  

Discussão e resultados 

         Dentro da literatura sobre políticas públicas um dos desafios que afetam o resultado 

dos programas governamentais é a questão da coordenação. Nesse sentido, os problemas de 

coordenação podem ser traduzidos como políticas ambíguas entre o mesmo ou diferentes 

governos4. A coordenação intragovernamental ocorre entre órgãos de um mesmo ente 

governamental; a coordenação intergovernamental se dá entre órgãos e instituições de 

governos diferentes; e, por fim, a coordenação extragovernamental ocorre entre governos e a 

sociedade civil organizada (ABRUCIO, 2005). 

A coordenação do PDDE é inovadora porque não lida diretamente com a coordenação 

intergovernamental tradicional entre União e as secretarias estaduais e municipais de 

educação. O programa funciona com base no repasse de verbas da União para Unidades 

                                                           
4 Exemplo de problema de coordenação: o Governo do Distrito Federal destina recursos para campanhas de 

redução do uso de tabaco, por meio da Secretaria de Saúde, ao mesmo tempo em que concede incentivos fiscais, 

por meio da Secretaria de Fazenda, para a indústria do tabaco. Nessa situação fica evidente a ambiguidade nas 

duas políticas, sendo esse um problema de coordenação intragovernamental. 
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Executoras (UEx)5 de cada escola, levando em consideração a quantidade de alunos de cada 

escola beneficiária. 

         Conquanto o Programa Dinheiro Direto na Escola atribua maior autonomia para 

escolas, o modelo lógico da política não lida diretamente com as demandas dos governos 

subnacionais. Isto pode ser apontado como enfraquecimento do federalismo cooperativo 

proposto na Carta Magna. 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

O PDDE foi criado em 1995, quando a concepção teórica que balizava a atuação do 

Governo Federal era a do neoliberalismo, o qual visa garantir a saúde financeira dos Estados e 

o desenvolvimento econômico por meio da delegação da prestação de serviços públicos à 

iniciativa privada, privatização de empresas públicas e controle dos gastos estatais. 

         Nesse contexto, o PDDE foi concebido alinhado ao neoliberalismo que vigorava em 

1995, tendo em vista que o programa aumenta a autonomia dos secretários e gestores 

escolares e descentraliza as decisões sobre a política de educação. 

         No momento inicial de implementação da política optou-se por ofertar o recurso 

unicamente para escolas de nível fundamental. Isto também foi fruto do momento político 

vivido pelo Brasil, pois a perspectiva neoliberal para políticas públicas defende que as 

políticas públicas devem ter um caráter focalizado, tendo em vista que os recursos são 

escassos.  

Lula (2003-2010) 

 De 1995 a 2004 não foram dados acréscimos nos repasses às escolas. O repasse 

continuou sendo anual, fundamentando-se no número de matrículas do ensino fundamental 

registrado no Censo Escolar do ano anterior (MAFASSIOLI, 2015). 

 A resolução nº 17 de 2005 do FNDE, instituiu alterações importantes no desenho do 

PDDE: repasse dos recursos financeiros do PDDE às escolas públicas em parcela única anual; 

obrigatoriedade de criação de UEx se dá com escolas de no mínimo 50 alunos, e não mais 

com 90; escolas com menos de 20 alunos não recebiam o dinheiro, mas passaram a receber; e 

acréscimo no valor de repasse por aluno para escolas de educação especial filantrópicas. 

 Em 2007, o PDDE foi incorporado ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Com isto, a adesão ao Plano de Metas e a elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) 

tornaram-se requisitos para receber recursos do PDDE.  

                                                           
5 A unidade executora é uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, que tem como 

objetivo gerir a verba transferida. Em geral, as formas mais comuns de unidade executora são os caixas 

escolares, os círculos de pais e mestres ou as associações de pais e professores. (BRASIL, 2009). 
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No segundo governo Lula, apesar do PDDE fortalecer a autonomia das escolas de 

nível fundamental, os problemas de infraestrutura no ensino médio e na educação infantil 

foram situações que incentivaram a ampliação do escopo do programa para todos os níveis de 

educação básica. 

         Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 59 de 2009, responsável por incluir 

educação infantil e de ensino médio como direito público subjetivo impactou o PDDE, pois a 

partir dessa norma escolas de nível infantil e médio puderam ser contempladas com recursos 

da política. 

         O resultado foi o crescimento substancial na quantidade de recursos nominais 

destinados ao programa. Em termos nominais esta evolução pôde ser percebida, na seguinte 

tabela referente ao governo Lula. 

Execução PDDE (2009 e 2010) 

Exercício Valor repassado Nº de escolas 

2009 1.143.253.575,00 114.017 

2010 1.426.711.942,36 117.786 

Fonte: FNDE, 2016. 

 

Dilma Rouseff (2011-2014) 

 Durante o governo de Dilma Rousseff, por meio da lei n° 12.695/2012, o Programa 

Dinheiro Direto na Escola se fortaleceu. Em 2013, a Resolução nº 10 do FNDE ampliou o 

escopo de possíveis instituições beneficiárias do PDDE, permitindo que polos presenciais do 

sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) pleiteassem recursos. (BRASIL, 2013). 

 Já em 2014, foi executada a implantação do sistema PDDE Interativo para: a) facilitar 

a adesão de diretores escolares aos programas do Ministério da Educação, centralizando 

informações relativas às diferentes ações; b) fomentar a participação da comunidade escolar 

nas decisões sobre a destinação dos recursos PDDE, condicionando o recebimento desses 

recursos à elaboração da metodologia de planejamento participativo do PDDE Interativo. A 

seguinte tabela expõe os valores gerenciados pelo programa. 

Execução PDDE (2011 a 2014) 

Exercício Valor repassado Nº de escolas 

2011 1.501.121.385,04 116.593 

2012 2.037.644.837,56 116.593 
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2013 2.652.573.903,00 133.479 

2014 2.499.401.135,46 134.354 

Fonte: FNDE, 2016. 

 

Considerações Finais 

 De acordo com Mafassioli (2015), o modelo econômico e a base de sustentação 

política implementada no governo FHC teve continuidade durante as gestões presidenciais de 

Lula e Dilma Rousseff. 

Além disso, outra conclusão proporcionada pelo estudo foi a constatação de 

crescimento dos seguintes fatores: aporte financeiro nominal destinado para política; 

quantidade de escolas beneficiárias; e a possibilidade de escolas de ensino médio, educação 

infantil, instituições filantrópicas de educação especial e a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) pleitearem recursos junto ao PDDE.  

Por fim, como oportunidade de pesquisa é possível analisar o crescimento dos recursos 

financeiros destinados ao PDDE comparando o crescimento nominal, em valores absolutos, e 

o crescimento real, que é a variação financeira corrigida pela inflação. Um estudo nesse 

sentido pode verificar se, de fato, houve um esforço financeiro dos governos em fortalecer o 

PDDE.  

 

Referências 

 

ABRUCIO, Fernando Luiz. A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período 

FHC e os desafios do governo Lula. Rev. Sociol. Polit,  Curitiba ,  n. 24, p. 41-67,  Junho.  

2005 . 

 

BRASIL, Constituição Federal de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm> - Acesso 

em maio de 2017. 

 

ESTEVAM, Dimas de Oliveira. A contínua descontinuidade administrativa e de políticas 

públicas. II Seminário das Ciências Sociais Aplicadas. UNESC. 2010.  

 

FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Curso PDDE – 5ª. Ed., atual. 

Brasília: MEC, 2013. 



6 
 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999.  

 

MAFASSIOLI, Andréia da Silva. 20 anos do Programa Dinheiro Direto na Escola: um olhar 

crítico sobre as interferências na gestão escolar e financeira pública. Revista de 

Financiamento da Educação, v 5. 


