ANÁLISE DA CONSONÂNCIA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE
EDUCAÇÃO COM OS DÉFICITS DE INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS
PÚBLICAS
DO
BRASIL:
POSSIBILIDADES
E
DESAFIOS
À
DESCENTRALIZAÇÃO
David Antonio Lustosa de Oliveira
Resumo
A garantia de padrão mínimo de qualidade e condições de igualdade de acesso e
permanência na escola constituem princípios basilares da política educacional brasileira.
A despeito de tais diretrizes, ainda se observam condições substancialmente desiguais
de funcionamento dos estabelecimentos educacionais. Para mitigar esse quadro, a União
deve exercer função redistributiva e supletiva, mediante assistência técnica e financeira
aos entes federados. Nesse sentido, situa-se o Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), que descentraliza recursos às escolas públicas para concorrer com a
manutenção e melhoria de sua infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos.
O programa abrange várias ações, mais de 120 mil escolas e montantes da ordem de R$
2 bilhões por ano. Diante das desiguais condições de infraestrutura das unidades
escolares do país, e dos imperativos constitucionais e legais que preconizam condições
mais equânimes, levanta-se a seguinte questão: a distribuição de recursos do PDDE e de
suas subações tem sido compatível com as condições de infraestrutura dos
estabelecimentos de ensino, no sentido de se assegurar padrão mínimo de qualidade de
infraestrutura? Após situar a problemática nas discussões em torno da qualidade da
educação e descentralização de políticas públicas, procedeu-se à: a) identificação de
referenciais de qualidade de infraestrutura escolar para classificação das escolas quanto
às suas condições de infraestrutura; b) classificação das escolas, de acordo com seus
déficits de instalações físicas, mobiliários e equipamentos, por meio de Análise Fatorial
dos dados informados pelas escolas no Sistema PDDE Interativo associados a
parâmetros de qualidade de infraestrutura recomendados pela literatura; e c) realização
de testes de correlação de Pearson entre os valores per capita transferidos às escolas e
seus respectivos déficits de instalações físicas, mobiliários e equipamentos. Além de
evidenciar que as condições de infraestrutura física das escolas públicas brasileiras
ainda são precárias e desiguais entre as diversas partes do país, os resultados apontam
que os valores per capita destinados a essas unidades pelo PDDE e suas subações não
guardam qualquer relação com os déficits de infraestrutura dos estabelecimentos
educacionais.

