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RESUMO:

O presente artigo objetiva apresentar resultados iniciais da pesquisa de mestrado intitulada: Os impactos do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na gestão educacional de uma escola pública no município de
Maceió. A discussão está ancorada em alguns estudiosos da política educacional e dos programas federais que
são vivenciados no âmbito da educação destacando-se: Burity (2006); Cloblim (1999); Oliveira (2000);
Santos (2006); e em algumas normatizações que norteiam o PDDE elaboradas pelo Ministério da Educação e
Cultura. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica e a entrevista semiestruturada, assim como
observações na instituição foco da análise. Como resultado percebe-se que o programa em questão apresenta
possibilidades para uma efetiva vivência da descentralização da gestão escolar, mas há limites quanto ao
pouco dinheiro que chega à escola, cabendo a comunidade elaborar estratégias para conseguir verbas para
realizar as atividades educativas.
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RESUMEN:

Este artículo presenta los primeros resultados de la investigación de maestría titulada : Impactos de Dinero
Directo en la Escuela Programa (TSA ) en la gestión educativa de una escuela pública en la ciudad de Maceió.
La discusión está anclado por algunos estudiosos de los programas de política educativa y federales que se
viven en el resaltado de la educación : Burity ( 2006 ); Cloblim ( 1999 ) ; Oliveira ( 2000 ) ; Santos ( 2006 );
y algunas regulaciones que guían la TSA elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura. Que se utilizó la
literatura metodología y la entrevista semi - estructurada , así como observaciones en el enfoque institucional
del análisis. Como resultado se percibe que el programa en cuestión presenta posibilidades para una
experiencia efectiva de la descentralización de la gestión escolar , pero hay límites en el poco dinero que llega
a la escuela, dejando a la comunidad para desarrollar estrategias para obtener fondos para llevar a cabo
actividades educativas.

Palabras clave: Dinero Directo en la Escuela Programa ; Financiación de la educación; Gestión de la
educación .
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O presente trabalho objetiva apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa de mestrado intitulada: Os
impactos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na gestão educacional de uma escola pública no
município de Maceió. Como metodologia foi utilizada pesquisa bibliográfica, a entrevista semiestruturada e
observações na unidade escolar foco da análise. Para uma melhor compreensão da política educacional em
questão, é pertinente mencionar que os resultados, aqui apresentados, é um recorte da pesquisa. Portanto,
sistematiza alguns impactos do PDDE no cenário escolar de uma unidade educativa no município de Maceió.

Em meio às políticas educacionais do século XXI permeia a reforma do Estado que se configura como uma
nova estrutura de governabilidade estabelecendo parcerias entre o público e o privado, assim como
despertando na sociedade civil ações voluntárias para agir nas esferas de responsabilidade do Estado. O
neoliberalismo é uma concepção política de caráter mínimo, em que objetiva fazer com que o Estado se exima
de seu papel e o transfira para a sociedade civil. É nessa perspectiva, que as problemáticas sociais são cada
vez mais visíveis apresentando uma sociedade desigual sem oportunidades para todos (SANTOS, 2006;
BURITY, 2006; NEVES, 2008).

No contexto da reforma instaurada na sociedade, a escola, passa por algumas mudanças significativas que
expressam suas concepções, assim como o desenvolvimento de suas atividades. Na década de 1990 são
criados diversos programas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) na perspectiva de oferecer as
unidades educativas autonomia e descentralização das decisões escolares. É nesse contexto, que o Programa
Dinheiro Direto na Escola é consolidado e apresentado para a comunidade escolar com propostas
significativas de mudanças voltadas para a organização e gestão da escola.

A reforma do Estado e as novas práticas no âmbito da educação

No contexto das reformas políticas estabelecidas na década de 1990, há muitas modificações nos princípios e
nos objetivos da educação brasileira. As mudanças são de caráter reformistas, objetivando, adequar as
práticas educacionais com os interesses do Estado. Esse por sua vez, por meio das novas concepções
políticas, em especial, o neoliberalismo estabelece estratégias para que as unidades educativas públicas
sigam orientações que evidenciem seus objetivos e seus ideais.

O neoliberalismo é uma modelo de política que tem como principal finalidade apresentar um Estado Mínimo,
ou seja, o papel desse órgão é reduzido à medida que a sociedade civil se responsabilize por suas atividades,
na perspectiva do voluntariado. Assim, o Estado como responsável por proporcionar efetivas políticas
públicas, destacando-se os âmbitos social, educacional e a saúde de qualidade tornam-se mínimo em seus
investimentos, e educando a sociedade civil para que contribua por meio de sua força de trabalho em
aspectos na sociedade (NEVES, 2008).

Essa concepção política surge, ainda, no final da década de 1980, no governo de Fernando Collor de Melo[iv]
e se consolida em todas as esferas sociais no governo de Fernando Henrique Cardoso[v]. Na transição desde
Collor até os dias atuais, o neoliberalismo é vivenciado através de políticas focalizadoras e emergenciais na
tentativa de amenizar as diversas problemáticas causadas por essa concepção, destacando: “desemprego
crescente, preços em alta, desvalorização cambial, aumento das desigualdades, violência urbana e a má
qualidade de vida para a população menos favorecida” (BURITY, 2006, p. 72-73).

As problemáticas são visíveis em meio à sociedade brasileira e contribuem para o aumento das desigualdades
sociais, gerando uma divisão de classes, aquela que domina (burguesa) e aquela que é dominada
(trabalhadora). As diferenças sociais são extremamente preocupantes, pois a maioria das pessoas é da
camada popular e não tem acesso a condições mínimas de moradia, saúde e educação. A concepção
neoliberal é uma política que causa desastres na sociedade e gera prejuízos, como chama atenção a citação
abaixo:

O neoliberalismo funciona, mas com resultados terríveis nos países do Terceiro
Mundo. Em todos os países que experimentaram o sistema, uma pequena elite foi
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promovida a tal ponto que seu entusiasmo supera as ilusões do Primeiro Mundo. A
elite crê que já se acha no Primeiro Mundo, porque goza de todas as vantagens [...]
O sistema funciona, porém, com o preço da exclusão da maioria da população e do
entusiasmo e do distanciamento crescente entre minoria privilegiada e maioria
excludente (COMBLIM, 1999, p. 116-117).

Assim, o neoliberalismo por meio de uma concepção de Estado mínimo focaliza ações que depreendem em
políticas para tentar amenizar as ações causadas pelo Estado interventor. No âmbito da educação, surgem
propostas que se consolidam na política educacional que têm repercussões no funcionamento e na
estruturação da concepção de educação vivenciada no cotidiano das instituições públicas.

Surge, a partir da década de 1990, o Estado educador e avaliador de concepções políticas que favoreçam os
princípios do capital e da ideologia da classe dominante. As práticas vivenciadas no âmbito educacional,
também, são a partir dos paradigmas da reforma e as instâncias educativas têm o papel de se adequar as
novas concepções que são propagadas. Nesse contexto, há as políticas de avaliação que contribuem para a
verificação da eficiência e produtividade das escolas. A avaliação acontece desde a educação básica ao ensino
superior, especialmente, com as avaliações denominadas de larga escala, destacando-se a Prova Brasil –
ensino fundamental - , que resulta no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Exame
Nacional de Desempenho de Estudante (ENADE) – ensino superior – com objetivo de avaliar os cursos a partir
de princípios norteadores de cada área de conhecimento.

Essas avaliações geram competitividade entre as instituições de ensino, pois a política e o incentivo para
obtenção de bons resultados estão presentes no cotidiano da sociedade e propagadas pela mídia como
essenciais para mostrar que a escola está cumprindo seu papel, assim como é uma instituição que oferece
uma educação de boa qualidade. Essa ideologia faz com que os educadores e gestores se comprometam cada
vez mais com as avaliações em larga escala, favorecendo os princípios da classe burguesa e os ideais do
Estado. Com isso:

A lógica assumida pelas reformas estruturais que a educação pública vai viver no
Brasil em todos os âmbitos (administrativo, financeiro, pedagógico) e níveis (básica e
superior) tem um mesmo valor. Os conceitos de produtividade, eficácia, excelência e
eficiência serão importados das teorias administrativas para as teorias pedagógicas
(OLIVEIRA, 2000, 95-96).

Nesse contexto, as unidades educacionais em nível da educação básica e superior terão que vivenciar
princípios que norteiam a lógica do capital como a produtividade, a eficiência, a competição, enfim, ações que
favorecem o Estado, enquanto órgão que se exime do seu papel, e a classe dominante que se beneficia com a
vivência dos princípios que regem a concepção de sua permanência, enquanto classe hegemônica.

O Programa Dinheiro Direto na Escola: Características e princípios

O PDDE foi implantado no ano de 1995, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso
(FHC). Inicialmente foi denominado de Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental -
PMDE e a partir de 1998 assumiu a nomenclatura que se conhece atualmente. Os recursos destinados ao
Programa, logo de início, se configurava em ofertar apenas para as escolas de ensino fundamental , as
escolas privadas que tinham alunos especiais e ONG’s que trabalhassem com alunos especiais e que fossem
cadastradas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (SANTOS, 2006). A partir de 2009 o
FNDE inicia o repasse de verbas para toda educação básica, contemplando, também, a Educação Infantil e o
Ensino Médio.

A principal característica do PDDE se refere ao processo de assistência financeira as instituições educacionais
como é descrito na Lei 11. 947/96 em seu artigo 22º:
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O Programa Dinheiro Direto na Escola - (PDDE), com objetivo de prestar assistência
financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das
redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas de educação especial
qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e
gratuito ao público, bem como às escolas mantidas por entidades de tais gêneros
(BRASIL, 2009).

Assim, o referido programa se caracteriza com objetivo de oferecer as instituições educacionais verbas, ainda
que sejam suplementares, para contribuir no desenvolvimento e na qualidade da educação. Dessa maneira, é
pertinente destacar que a origem do PDDE tem uma finalidade de democratização e descentralização da
gestão escolar, bem com favorecer uma participação de toda comunidade nas decisões educacionais e na
melhoria da educação. A resolução n. 9 de abril de 2007, artigo 2º especifica que:

Os recursos transferidos à conta do PDDE [...] destinam-se à cobertura despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir,
supletivamente, para a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino
beneficiários, devendo ser empregados:

I – na aquisição de material permanente, quando receberem recursos de capital;

II – na manutenção, conservação e pequenos reparos na unidade escolar;

III – na aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola;

IV – na avaliação da aprendizagem;

V – na implementação de projeto pedagógico;

VI – no desenvolvimento de atividades educacionais;

VII – no funcionamento das escolas nos finais de semana; e

VIII – na implementação do Projeto de melhoria da Escola (PME). (BRASIL, 2007)

Diante do exposto sobre a finalidade do Programa é pertinente destacar que há várias definições acerca da
utilidade das verbas destinadas às escolas. Porém, a função pedagógica assume destaque diante das decisões
sobre as compras que devem ser feitas, ou seja, em relação ao custeio, nomenclatura que se refere aos
materiais pedagógicos, deve ser reservado 60% dos recursos. Já os outros 40% devem ser destinados ao
capital, nomenclatura que se refere aos bens duráveis da escola, assim como reformas em sua estrutura
(BRASIL, 2007).

O valor da verba que é destinada às escolas varia e é calculado a partir do número de alunos que foram
informados ao censo escolar no ano anterior. Assim, quanto maior o número de alunos, maior será a receita
que cada instituição receberá anualmente. Outro aspecto que pertinente destacar é a região em que a escola
fica localizada, ou seja, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste cada aluno tem um valor maior quem nas
regiões Sul, Sudeste e Distrito Federal, visto que são regiões mais pobres e que necessitam de maiores
condições para desenvolver as atividades educacionais com mais qualidade.

O PDDE se caracteriza como Programa que possibilita aos gestores e a comunidade educativa ter mais
autonomia diante da realidade que enfrenta cada instituição, bem como proporciona a instituição a vivenciar
mecanismos da gestão participativa no que se refere as decisões coletivas em meio às problemáticas e
dilemas. Nessa perspectiva, é pertinente mencionar que a comunidade educativa desempenha uma
importante função para o processo organizacional da escola.

[...] estamos defendendo que a comunidade escolar tenha liberdade para,
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coletivamente, pensar, discutir, planejar, construir e executar o seu planejamento,
entendendo que neste está contido o projeto de educação e de escola que a
comunidade almeja. No entanto, mesmo tendo essa autonomia, a escola está
vinculada às normas gerais do sistema de ensino e às leis que o regulam, não
podendo, portanto, desconsiderá-las. (BRASIL, 2006, p. 83)

Nessa perspectiva, é pertinente que a comunidade escolar tenha espaço e autonomia de decisão em meio aos
seus projetos e ações vivenciados no cotidiano educativo. Agindo assim, a escola estará manifestando suas
crenças, anseios e despertando para uma cultura de participação do contexto educacional, de modo que todos
os envolvidos sejam responsáveis pelo planejamento e pela vivência deste no espaço educacional.

Percurso metodológico

A escola foco da investigação fica localizada no município de Maceió, numa área de grande precariedade em
todas as esferas sociais, saneamento básico, segurança, iluminação pública de qualidade, saúde, educação e
assistência social. A área do bairro é de aproximadamente 56 mil habitantes, segundo o Censo de 2010 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a instituição de ensino possui mais de mil alunos, sendo
considerada uma escola de grande porte.

A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com os atores envolvidos, sendo
que todas foram desenvolvidas individualmente em espaços e dias diferentes, porém no âmbito da unidade
escolar.

Os sujeitos envolvidos para esta análise foram a gestora da instituição, o vice-gestor, uma funcionária do
pessoal de apoio, uma professora e uma mãe. Todos os participantes são conselheiros ativos e ambos fazem
parte das atividades desenvolvidas no cotidiano da escola. Suas afirmações foram transcritas na íntegra e
serão analisadas na perspectiva da análise do conteúdo.

O Programa Dinheiro Direto na Escola e seus impactos numa escola de rede pública no município
de Maceió

A escola pública nas últimas décadas vem sofrendo muitas influências das políticas educativas. Essas
influências é resultado das concepções de educação que pouco a pouco está sendo implantada pelas
instituições responsáveis pelo norteamento da educação pública brasileira. Neste contexto, se situa o
Programa Dinheiro Direto na Escola que tem como objetivo repassar verbas uma vez por ano às instituições
públicas para o desenvolvimento de atividades administrativas e pedagógicas, mesmo que em caráter
suplementar.

O Programa Dinheiro Direto na Escola é um programa do governo federal que causa impactos na gestão e
organização pedagógica das unidades educativas que são contempladas por essa política. Nessa perspectiva,
no que se refere a gestão financeira, as ações que são vivenciadas pela equipe da direção em cada escola são
pautadas a partir das limitações que o programa proporciona, tendo, muitas vezes, que as próprias pessoas
que formam a unidade escolar se responsabilizar pelas atividades financeira da instituição.

Na escola em que optou-se fazer a pesquisa pode-se perceber alguns entraves na relação escola e PDDE. São
vários os impactos na gestão e organização pedagógica, administrativa e financeira, entre eles, destaca-se:

Eu não considero que a verba que chega para a escola seja suficiente, porque nós
conseguimos alguns armários. Vinte armários e algumas cadeiras que foram doados,
nós fomos buscar de uma instituição federal, onde eles colocaram um desfazimento
de bens, então se a gente tivesse verbas suficientes não teria necessidade de pegar
móveis usados, a gente procuraria comprar com a verba que a escola recebe. Então
uma grande parte dos móveis da escola são móveis usados e móveis que foram
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pegos no lixo (ênfase na voz). (Gestora da instituição)

O depoimento da gestora da instituição chama a atenção para o descaso com a escola pública, no que se
refere ao investimento em políticas efetivas que normatizem uma educação de boa qualidade com princípios
de igualdade e equidade. O fato de a escola ter que buscar doações de instituições federais, móveis usados e
retirados do lixo, segundo a gestora, mostra a calamidade e a insuficiência do Estado para com suas
obrigações nas atividades educacionais.

Há, também, ênfase da gestora quando deixa explícito que as verbas que chegam às instituições de ensino
não são suficientes, tendo que ir à procura de equipamentos usados. A insuficiência das verbas do PDDE para
as escolas públicas favorecem cada vez mais para práticas interpretativas de que o governo não investe com
qualidade nas atividades e propostas educacionais, assim como não prioriza a educação como mecanismo de
mudança social.

As atividades desenvolvidas nas escolas são inúmeras e essas para serem efetivamente consolidadas carecem
de investimentos concretos. Uma unidade escolar que planeja com toda comunidade as práticas para serem
vivenciadas, mas não tem como executá-las, não oferece uma educação de qualidade.

Pelo que observo nas reuniões do Conselho, são muitas atividades a serem
desenvolvidas e poucos recursos, portanto, acredito que o repasse do PDDE poderia
e deveria ser bem maior. Às vezes, não conseguimos comprar nem metade de
nossas prioridades, isso já mostra a deficiência que o programa deixa para a escola
(Professora da instituição).

Mais uma vez, nota-se com veemência a falta que os recursos financeiros faz para a organização da escola.
Além da instituição não poder comprar todas as suas necessidades, ainda não pode comprar nem as
prioridades estabelecidas em assembleia pelo conselho escolar. As ações desenvolvidas direcionam, mais uma
vez, para a afirmação que o Estado precisa rever as suas formas de distribuições orçamentárias do PDDE para
melhorar a situação no que se refere à compra de materiais pedagógicos e bem duráveis necessários para a
instituição.

Nessa perspectiva, é pertinente mencionar que os recursos do PDDE é dividido em duas partes, sendo a
primeira destinada à compra de materiais pedagógicos e a segunda à compra de bens duráveis para a
instituição. A maior parte do dinheiro é destinada ao desenvolvimento pedagógico das atividades. Assim, a
legislação apresenta que 60% deve ser destinado ao custeio e 40% ao capital.

As instituições educativas públicas que são contempladas com os recursos do PDDE têm a necessidade de ter
um colegiado para decidir o que fazer com os recursos, assim como priorizar as atividades de serão
desenvolvidas por meio do dinheiro que chega à escola uma vez por ano. Assim, é tarefa da escola convocar o
colegiado e democratizar as decisões, bem como deixar explícito as carências mais urgentes da unidade de
ensino.

Sobre os aspectos da participação e da democratização das decisões a funcionária da instituição destaca:

Sim, todos sabem (das reuniões). Mas tem que entender que tem verba que é só pra
comprar material didático, e só pra quilo ali, não pode mexer. A verba que é pra
merenda é só pra merenda, ninguém mexe pra outra coisa. Pra compra bens
materiais, a mesma coisa. Aí a gente decide o que a escola está precisando pra
gente votar qual é a maior necessidade da escola. É todo mundo junto (Funcionária
da instituição).

Umas das características do PDDE que mais proporciona críticas é a questão da burocratização. São muitas as
normas e diretrizes que mostram o que deve ou não ser feito com os recursos, além de uma detalhada
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prestação de contas para ser apresentada pela equipe diretiva aos órgãos responsáveis. Há uma pressão
sobre os responsáveis das instituições que são contempladas pelos recursos do programa em relação ao
enquadramento sobre o que deve ou não comprar, assim, de certa forma, tira autonomia da escola em decidir
quais são suas reais necessidades.

Outro aspecto que merece destaque é o envolvimento da comunidade local e escolar no desenvolvimento e na
responsabilidade pelas atividades financeiras da escola. Em muitos casos, a unidade educativa realiza
diversas atividades com objetivo de angariar fundos para escola, visto que os recursos que chegam não são
suficientes para realização das festividades da instituição. Nesse sentido, uma das entrevistas afirma:

Geralmente, na semana da criança a gente sempre faz uma rifa, um sorteio para
arrecadar dinheiro pra fazer a festa deles. Quem compra essas rifas e participam dos
bingos são os pais. Os alunos pegam um bilhetezinho e levam pra casa e a família
(primo, irmão, pai, mãe) ajuda nesse sentido. Quando a gente faz o bingo, os
diretores avisam na entrada dos alunos, no pátio, sobre o bingo e quase todos
ajudam porque é pra os filhos mesmo (Segmento Pais).

A responsabilidade de ofertar uma educação pública de qualidade que contemple todas as atividades
pertinentes para o processo de permanência dos educando é do Estado. Assim, esse órgão é o responsável
pela manutenção das ações que as unidades escolares planejam, assim como desenvolvem em seu cotidiano.
Para tanto, ao fazer rifas, bingos e feira da pechincha a direção da escola está contribuindo para a
desresponsabilização do Estado para com a oferta de uma educação de boa qualidade.

A participação dos pais, da comunidade local e escolar é necessária, porém não nesse sentido, mas sim de
contribuir com as práticas pedagógica, administrativa e financeira, bem como na avaliação das atividades
propostas e vivenciadas e na elaboração de uma proposta pedagógica que contemple as reais necessidades
da localidade. A comunidade escolar sabe também que “ao participar das decisões sobre o dinheiro,
compromete-se a propor com responsabilidade bens para serem adquiridos, bem como seu efetivo uso”
(SILVA, 2011, p. 44).

Mesmo com suas limitações, o PDDE é um programa que apresenta uma relativa autonomia para as escolas,
assim como uma descentralização das decisões por parte dos gestores e a participação dos diversos
segmentos no âmbito das decisões educacionais. O dinheiro ao ser depositado na conta da própria unidade
escolar mostra um avanço significativo em relação aos anos iniciais da implementação do programa que
direcionava os recursos para as prefeituras e secretarias de educação. Visto que as escolas “solicitavam
brinquedos e recebiam resmas de papel sulfite; solicitavam equipamentos de áudio e vídeo e recebiam
cobertores ou colchões; e assim por diante” (SILVA, 2011, p. 43).

Na realidade da escola foco da pesquisa, a expressão sobre o programa é apresentada como:

O PDDE é um programa que ajuda muito à escola. Nós gostaríamos que fosse uma
verba maior. Quando falo maior, não é na questão de vir muito dinheiro, mas é ter
dinheiro para investir mesmo em todas as necessidades da escola, porque as vezes
temos que fazer escolhas, deixando algumas prioridades pra trás. Se existisse uma
verba maior, a escola seria bem mais arrumada e equipada com materiais
necessários para nosso trabalho (vice-gestor da instituição).

Assim, o PDDE mesmo ajudando a instituição nas atividades cotidianas, o vice-gestor expressa que são
muitas as atividades a serem desenvolvidas em uma instituição, ficando muitas das prioridades de lado por
motivos financeiros. A preocupação em deixar a escola mais arrumada com mais equipamentos para ser
trabalhados por toda equipe é nítida na expressão do vice-gestor. Nessa perspectiva, percebe-se as limitações
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do programa, no entanto, apresenta uma maior autonomia, descentralização e participação do que no
processo de sua implementação na década de 1990, mais especificamente, em 1995.

Considerações finais

Em meio às mudanças ocorridas no cenário educacional, o Estado, órgão responsável pela oferta da educação
pública e de boa qualidade, está se eximindo do seu papel e por meio dos programas e da reforma
educacional reduz os investimentos. As instituições devem procurar alternativas que contribuam para o
desenvolvimento das ações planejadas, a fim de que seus trabalhos sejam desenvolvidos.

O Estado, por meio de suas estratégias de reforma, proporcionou diversas mudanças no cenário da sociedade
brasileira, que repercutem no bem estar da população, e no contexto da educação, evidenciando políticas de
caráter suplementar e focalizadora. As mudanças ocasionadas no espaço educacional dizem respeito desde a
nova maneira de se organizar, planejar e vivenciar as atividades no interior escolar até as ideologias
disseminadas para os educandos, por meio dos princípios de competição, produtividade, eficiência e eficácia.

Em relação ao objeto de nossa análise o PDDE é um programa que apresenta um avanço no processo de
descentralização, autonomia e participação da comunidade local escolar em relação às decisões no âmbito
escolar. O PDDE, diante de sua atual configuração, apresenta possibilidades de efetivação de uma educação
de boa qualidade quando objetiva possibilitar a descentralização e a autonomia das escolas em se
organizarem e decidirem, com seu colegiado, o que a escola necessita comprar para desenvolver sua
proposta pedagógica. No que se refere ao montante dos recursos, foi enfatizado por todos os participantes
que colaboraram com a pesquisa, que as verbas são insuficientes para a realização de todas as atividades
planejadas pela comunidade escolar, tendo a escola e sua comunidade que se envolver na responsabilização
de angariar recursos.

É pertinente, destacar ainda que, a comunidade escolar se responsabiliza financiando algumas atividades da
instituição por meio de rifas, feira da pechincha e bingos. Para execução dessas propostas, todos que
compõem a escola contribuem. A comunidade interna, professores e funcionários, doam um equipamento
para ser sorteado e a comunidade externa compra as rifas e as cartelas para o bingo. Assim, todos são
envolvidos nesse processo, se responsabilizam financeiramente, como é proposto pelo Estado mínimo
neoliberal.

Enfim, fazer educação pública de boa qualidade é um desafio que requer compromisso de todas as partes,
pais, professores, gestores, comunidade local e o Estado. Sem o efetivo financiamento não se terá
possibilidade e vivenciar estratégias que norteiam para o sucesso de toda comunidade escolar.

NOTAS

[i] Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação vinculado ao Centro de Educação (CEDU) da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL); integrante do grupo de pesquisa Gestão e Avaliação Educacional
(GAE) CNPq/UFAL. givanildopedufal@gmail.com

[ii] Professora Doutora da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), vinculada ao Centro de Educação (CEDU)
e do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE); Líder do grupo de pesquisa Gestão e Avaliação
Educacional (GAE) CNPq/UFAL. inaldasantos@uol.com
.br

[iii] Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação vinculados ao Centro de Educação (CEDU) da
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Universidade Federal de Alagoas (UFAL); integrante do grupo de pesquisa Gestão e Avaliação Educacional
(GAE) CNPq/UFAL. evinha_gomes88@hotmail.com
[iv] Fernando Collor de Melo assume a presidente da república em março de 1990 e ficou em exercício até
dezembro de 1992. Sendo filiado ao Partido da Reconstrução Nacional (PRN).
Por denúncia de corrupção e confiscar as cadernetas de poupanças a sociedade civil foi às ruas e,
consequentemente, se deu o impeachment de Fernando Collor, assumindo a presidência da república seu vice
Itamar Franco que exerce o cargo de dezembro de 1992 a janeiro de 1995 (NEVES, 2008).

[v] Fernando Henrique Cardoso assume a presidente da república em janeiro de 1995, sendo eleito por mais
um mandato, ficando à frente do país no período de janeiro de 1995 a janeiro 2003. Sendo representante do
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). (NEVES, 2008).
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