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RESUMO: Historicamente no Brasil, a administração escolar surgiu através de uma concepção
burocrática funcionalista da administração na escola, assemelhando essa organização a de uma
empresa, no entanto, a escola pública não pode visar o lucro por ser tratar de órgão público, financiado
por recursos governamentais. A qualidade da educação brasileira passa principalmente pelo
investimento financeiro, nesse contexto surge o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF com o objetivo de melhorar a qualidade do
ensino, foi criado para viabilizar a descentralização da educação para os municípios, é um fundo que
possui natureza contábil, possui distribuição automática de recursos, e está vinculado ao número de
alunos na rede de ensino fundamental. Outra política dotada nas escolas é o Conselho Escolar que visa
garantir um processo de gestão onde as decisões tomadas sejam de responsabilidade do conselho e não
de uma única pessoa. Na pesquisa de campo realizada na Escola de Ensino Fundamental Professora
Maria Amália localizada no Bairro do Mapiri, mostrou a in loco a realidade do Conselho Escolar da
referida instituição de ensino, como resultado da pesquisa percebeu-se um conselho atuante voltado
para atender as necessidades da escola, desempenhando suas ações com responsabilidade e precisão,
usufruindo o dinheiro público do melhor modo possível.
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RESUMEN: Históricamente en Brasil, la administración escolar surgió a través de una concepción
burocrática funcionalista de la administración en la escuela, asimiendo a esa organización la de una
empresa, sin embargo, la escuela pública no puede visar el lucro por tratarse de órgano público,
financiado por recursos gubernamentales. La calidad de la educación brasileña pasa principalmente por la
inversión financiera, en ese contexto surge el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Enseñanza
Fundamental y de Valorización del Magisterio - FUNDEF con el objetivo de mejorar la calidad de la
enseñanza, fue creado para viabilizar la descentralización de la educación para los municipios, es un
fondo que posee naturaleza contable, posee distribución automática de recursos, y está vinculado al
número de alumnos en la red de enseñanza fundamental. Otra política dotada en las escuelas es el
Consejo Escolar que pretende garantizar un proceso de gestión donde las decisiones tomadas sean de
responsabilidad del consejo y no de una sola persona. En la investigación de campo realizada en la
Escuela de Enseñanza Fundamental Profesora Maria Amália ubicada en el Barrio del Mapiri, mostró a in
loco la realidad del Consejo Escolar de la referida institución de enseñanza, como resultado de la
investigación se percibió un consejo actuante orientado a atender las necesidades de la investigación
escuela, desempeñando sus acciones con responsabilidad y precisión, disfrutando el dinero público de la
mejor manera posible.

PALABRAS CLAVES: Financiación. FUNDEF. Consejo Escola.

1. INTRODUÇÃO
Historicamente a Administração Escolar surgiu uma concepção burocrática funcionalista da
Administração na escola, assemelhando à organização da escola a organização de uma empresa.
Embora todo o processo de funcionamento da empresa esteja vinculado ao lucro. A escola pública ao
contrário não pode visar o lucro por ser tratar de órgão público, financiado por recursos
governamentais, mas deve estar preocupada em atender aos seus clientes visando a qualidade no seu
processo de formação e a sua satisfação pessoal e profissional.
Sabe-se que a educação brasileira é financiada por recursos públicos e a primeira Constituição a
legislar sobre esta questão foi a de 1934, a qual estabeleceu que a União e os Municípios deveriam
aplicar 10% dos seus recursos em educação que os Estados e Distrito Federal utilizariam 20%. Na
Constituição do Estado Novo nada foi mencionado sobre esta questão, voltando a ser discutido na
Constituição de 1946.
Na época da ditadura 1967, esse tema novamente foi esquecido, voltando a ser citado na Carta de
1969, onde os Municípios eram obrigados a usar 20% dos seus recursos no ensino primário, O
financiamento educacional passou a atingir todas as esferas em 1983 com a emenda número 24, na
qual foi determinado que a União repassaria a educação 13% desses recursos, enquanto que os
Estados e Municípios repassariam 25%.
Com a Constituição de 1988 a União passou a ser responsável por 18%, no repasse de recursos,
permanecendo o percentual de 25% aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Além disso, inclui
receitas originárias de transferências, e determinou como prioridade para aplicação desses recursos o
ensino gratuito obrigatório.
O tema educação no Brasil sempre esteve envolto em grandes discussões e a luta em defesa da
escola pública gratuita para todos, não podia estar de fora dessa polêmica acirrada, principalmente
quando se discutia a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em 1961, momento no qual educadores e sindicalistas uniram-se em defesa de um
mesmo pensamento.
Na Constituição de 1988, um dos temas bastante discutidos foi o destino das verbas para o ensino
público. Em meio à luta acirrada dos privatistas, cuja defesa era o uso de recursos públicos em
instituições particulares. Foi colocado na nova Carta que os recursos públicos seriam destinados as
escolas públicas, podendo ser ainda dirigidos as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas.
Desse modo, os privatistas encontraram uma forma de aplicar recursos públicos em entidades
privadas.
Existem dois pontos a serem observados por aqueles que desejam que a educação se desenvolva
de modo democrático, o primeiro é saber se está sendo aplicado dos recursos públicos o valor mínimo

determinado para a educação, e o segundo é que estes recursos só poderão ser dirigidos a instituições
particulares que atendam as condições designadas por lei.
Há também a necessidade de que a ocorra um aumento na aplicação desses recursos diretamente
nas unidades escolares. Vale ressaltar, que parte do dinheiro utilizado na educação provem de
organismos internacionais como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e BIRD (Banco
Internacional de Desenvolvimento). Estas situações demonstram um pouco do processo de evolução
do financiamento na educação brasileira, hoje este financiamento configura-se no FUNDEF,
programa que oportuniza a comunidade implementar a gestão democrática na escola pública.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 FINANCIAMENTO NA EDUCAÇÃO E O FUNDEF
A qualidade da educação no Brasil passa principalmente pelo investimento financeiro, haja vista
que vivemos em uma sociedade capitalista onde a exploração e a produção de bens determina o status
do indivíduo. A lei vigente determina que a educação é obrigação do Governo Federal, dos Estados e
Municípios, mas foi somente com a Constituição de 1988 que foi determinado que 25% dos impostos
estaduais e municipais, mas 18% dos impostos do Governo Federal seriam utilizados para implementar
o desenvolvimento da educação brasileira, em 1996 foi criada com a Lei 9394/96 o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF.
Um dos objetivos do FUNDEF é melhorar a qualidade do ensino, foi criado para viabilizar a
descentralização da educação para os municípios. É um fundo que possui natureza contábil, possui
distribuição automática de recursos, e está vinculada ao número de alunos na rede de ensino
fundamental, tem por base os dados do Censo Escolar do ano anterior. Conforme são as cotas
correspondentes ao valor, é direcionado a conta específica do FUNDEF.
A criação do FUNDEF foi feita através da Emenda Constitucional nº 14, sua regulamentação é
realizada por meio da Lei 9424/96, juntamente com o Decreto 2264/97, que determina a distribuição de
recursos e responsabilidades entre os Estados e Municípios. Este fundo possui vigência de dez anos,
determina que Estados e Municípios tem por obrigação aplicar no mínimo 15% dos valores
arrecadados, sendo que estes valores devem ser utilizados para manutenção e desenvolvimento do
ensino fundamental.
Foi criado um fundo contábil, por meio das vinculações diretas de 15% dos quatro principais
impostos estaduais e municipais. O depósito desses recursos é realizado de acordo com a data
previamente estabelecida, em seguida é repassado para as contas específicas dos estados e municípios.

A cada ano fixa-se um valor mínimo nacional por aluno. Caso seja necessário o Governo Federal tem
como obrigação fazer a complementação desses recursos nas situações em que o Estado não consegue
alcançar o mínimo nacional.
Sabe-se que 60% desses recursos devem ser utilizados com folha de pagamento dos
profissionais dessa área que estiverem em pleno exercício de suas funções, com a Lei 9394/96 foi
definido o que pode e o que não pode ser gasto com esses recursos, a formação de Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF é determinação da Constituição, esses conselhos
devem ser compostos por representantes da comunidade.
Os recursos do FUNDEF apresentam um caráter complexo, descentralizador e participativo e
exigem que as pessoas que trabalham direto com esses recursos sejam bem treinadas, desse modo visa
reduzir a margem de erros nas prestações de contas e facilitar o controle desses recursos, a fiscalização
dos recursos do FUNDEF não está centralizada no Ministério da Educação e nos Tribunais de Contas,
mas distribui-se a cada Conselho e possui apoio dos Procuradores de Justiça. Inicialmente houve vários
casos de irregularidades no uso de recursos do FUNDEF, hoje chega a apenas 5%, as ações do poder
público contra a corrupção criam um processo pedagógico de aprofundamento de exercício da
cidadania e transparência no uso de recursos públicos.
O FUNDEF trouxe bons resultados para o Ensino Fundamental, segundo o MEC, em 2001 em
torno de 97% das crianças na faixa etária de 7 a 14 anos estavam na escola, este aumento tornou-se
relevante nas escolas do Norte e Nordeste, a quantidade de recursos repassados pelo FUNDEF aos
municípios foi bastante significativa, segundo dados do MEC, em 1998 foi de 8,1 bilhões, a
implementação do FUNDEF trouxe consigo um acentuado aumento da municipalização da educação.
Além da municipalização do ensino, observou-se também o aumento de alunos matriculados nas redes
municipais de ensino.
O FUNDEF apresenta como características básicas: vigência de 10 anos (até 2006); dirige-se ao
ensino fundamental; tem como fonte de recursos: 15% do Fundo de Participação dos Estados (FPE);
15% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 15% dos Impostos sobre Circulação de
Mercadorias Serviços (ICMS);15% dos impostos sobre produtos industrializados proporcionais as
exportações (IPIexp), desoneração de Exportações (LC 87/96); complementação da União, de acordo
com o valor mínimo nacional por aluno ano, fixado para cada exercício.
Sempre que há uso de recursos públicos, há a necessidade, do controle da correta aplicação
desses recursos. Dentre as determinações do FUNDEF, verifica-se o depósito dos recursos do fundo em

contas próprias devidamente separadas da conta do estado e do município, juntamente com a criação
dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF. No Ministério da Educação foi
criado a Diretoria de Acompanhamento do FUNDEF.
2.2 CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.
Sabe-se que qualquer pessoa da comunidade escolar pode acompanhar a aplicação dos recursos do
FUNDEF, o órgão responsável por essa fiscalização denomina-se Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEF, o qual possui um caráter obrigatório por lei, sua missão é supervisionar a
devida aplicação dos recursos, e deve ser composto por no mínimo quatro membros. A composição do
conselho deve ser pela Secretaria Municipal de Educação, por professores, por diretores de escolas, dos
pais de alunos, dos servidores das escolas, do Conselho Municipal ou Estadual de Educação.
O poder executivo estadual e municipal tem por obrigação repassar ao conselho informações de
como os recursos, de quanto foi recebido os extratos podem ser fornecidos pelo Banco do Brasil, aos
membros do Conselho, deputados, vereadores, Ministério Público e Tribunais de Contas. Caso sejam
percebidas irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEF, essas informações devem ser
formalizadas e encaminhadas ao Ministério Público para que a Promotoria de Justiça tome medidas
cabíveis a fim de obrigar o poder executivo a cumprir as determinações da Lei do FUNDEF. Verifica-se
que no nível de escola pública o FUNDEF é a oportunidade de efetivar o processo de gestão financeira da
escola pública, implementar a qualidade do ensino, proporcionar para que a educação exerça seu papel de
resgate do cidadão que está fora da escola para que faça parte do processo de desenvolvimento nacional.
A educação é sempre um tema de grandes discussões e inúmeras transformações, desse modo,
busca aperfeiçoar o financiamento educacional no Brasil, o governo elaborou um projeto para substituir o
atual FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério), e será chamado de FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), o qual traz alguns avanços em relação ao
programa anterior. Verifica-se que este novo programa terá vigência de dez anos a partir da promulgação
da Emenda Constitucional. Sua abrangência deverá ser a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e
Médio. De acordo com dados do Censo Escolar do ano de 2004 deverá atingir em torno de 48,0 milhões
de alunos
Quanto as suas fontes de recurso será composto da seguinte forma, 20 do%: Fundo de
Participação dos Estados – FPE; Fundo de Participação dos Municípios – FPM; Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, Imposto Sobre Produtos Industrializados, proporcional as

exportações – IPIexp; Desoneração das Exportações (LC 87/96); Imposto Sobre Transmissão Causa
Mortis – ITCM; Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA; Imposto Sobre Renda e
Proventos Incidentes Sobre Rendimentos Pagos Pelos Municípios; Imposto Sobre Renda e Proventos
Incidentes Sobre Rendimentos Pagos Pelos Estados; Quota Parte 50% do Imposto Territorial Rural –
ITR; Complementação da União, de acordo com o valor mínimo nacional por aluno/ano, fixado para cada
exercício, com diferenciação.
Estas são as origens dos recursos do FUNDEB, segundo o MEC a previsão de recursos é em torno
de 45,4 bilhões. A complementação da União será em torno de 2,5 bilhões, deverá assegurar a
participação financeira da União equivalente a 5% do fundo no primeiro ano, 6,5%, no segundo ano, 8%
no terceiro e 10% a partir do quarto ano. Os recursos do fundo deverão ser distribuídos, tendo por base o
número de alunos da educação básica regular e especial, sempre com dados do censo do ano anterior, A
utilização dos recursos será: mínimo de 60%para remuneração dos profissionais da educação; outras
despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica.
2.3 A DESCENTRALIZAÇÃO E A GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA
Fazendo-se uma análise dessa questão verifica-se que é possível a escola percorrer os caminhos da
descentralização, isto pode ser assegurado pela implantação do conselho escolar que vai garantir um
processo de gestão onde as decisões tomadas sejam de responsabilidade do conselho e não de uma única
pessoa.

Atualmente se discute muito o processo de democratização do ensino público, uma das

alternativas colocadas como uma trajetória adequada para isso é a democratização do sistema educativo,
nesse processo devem participar pais, moradores, movimentos populares e sindicatos.
Existem muitas dificuldades inseridas no caminho dessa democratização, conseguir o
envolvimento da população e da escola é muito difícil, a própria cultura faz com que as pessoas não
participem do processo de decisão da escola, tentar inseri-las para participar desse universo é enveredar
por um caminho de resistência e de inúmeras dificuldades. De um modo geral, descentralização está
vinculada ao neoliberalismo econômico o qual prega a intervenção mínima do estado na administração
pública.
Falar sobre descentralização é abordar um tema bem atual, a gestão escolar, a autonomia da escola
significam a emancipação dos sistemas de ensino. A gestão escolar está vinculada ao processo de
transformação ocorrido no ensino a nível mundial. Lück (2000) considera que gestão escolar tem várias
facetas interligadas, dentre as quais podemos destacar a realocação do planejamento, da solução de

problemas, do processo decisório, alguma alocação de recursos e alguns elementos de estrutura
organizacional dentro da escola.
Verifica-se que no processo de gestão houve um aumento da preocupação com o processo de
planejamento da escola, o qual deve estar voltado para identificar a missão central da escola e quais as
suas prioridades, o sucesso da organização e a sua sobrevivência são responsabilidades que cabem ao
gestor no sentido de encaminhar as decisões coletivas buscando alternativas para alcançar as metas
estabelecidas.
De acordo com Lück (2000, p. 35) "a liderança é um atributo que demonstra “a dedicação, a
visão, os valores e a integridade” que inspira aos outros trabalharem em conjunto a fim de atingirem
metas coletivas”, suas ações possuem metas claras a serem atingidas, transmitem a sua equipe de trabalho
confiança; são abertos as discussões; respeitam a opinião dos outros; tem facilidade de conviver em
situações adversas; dentro da gestão participativa sabem obter a ajuda dos outros. As ações de um gestor
participativo primam por um ambiente agradável, onde em função das ações do mediador tudo deve ser
encaminhado para o sucesso da organização.
2.4 RESULTADOS DA ANÁLISE DE DADOS DA PESQUISA DE CAMPO
A análise de dados a partir das entrevistas realizadas com a equipe técnica da Escola de Ensino
Fundamental Professora Maria Amália localizada no Bairro do Mapiri, mostrou a in loco a realidade do
Conselho Escolar da referida escola. Com base nas respostas dos entrevistados à cerca da atuação do
Conselho Escolar, percebe-se que após o repasse do dinheiro para o Município a Secretaria Municipal de
Educação informa à escola que o dinheiro está disponível, de modo que está deve reunir o Conselho
Escolar para que seus membros possam ir buscar os cheques referentes aos valores liberados para a
escola.
No caso da escola pesquisada, o Conselho é formado por onze conselheiros, sendo que cada um
possui o seu suplente, para a formação do Conselho a priori é realizada divulgação na comunidade de que
vai haver eleição para escolher os membros do Conselho, os interessados se inscrevem, e após isso é
realizado o processo seletivo, o período de mandato do Conselho corresponde a um tempo de duração de
dois anos.
A escolha dos integrantes do Conselho é feita através de voto. O conselho é composto por
representantes da comunidade, de professores, pais, alunos, e apoio, após as escolhas dos conselheiros,
eles votam entre si para verificar quem vai formar a equipe da coordenação (presidente, secretário,
tesoureiro, fiscais e suplentes), todas as reuniões são registradas em ata e esta ata deve estar em dia, às

reuniões são mensais. No caso específico da escola pesquisada o presidente do conselho é a secretária da
escola, o conselho tem poder de decisão se tiver 50% do grupo reunido, caso contrário não há como as
decisões serem aceitas.
Quando o dinheiro é repassado para a escola o conselho reúne verifica quais são as necessidades
da escola e quais são as prioridades. Após determinar o que será realizado com o dinheiro, os
conselheiros fazem uma pesquisa para verificar onde os preços são mais baratos, se tem nota fiscal, pois
tudo o que é comprado, deve ser prestado conta através de nota fiscal. É importante ressaltar que o
dinheiro repassado para a escola deve ser gasto todo e o valor das compras deve estar correto, não pode
faltar nem sobrar nada. A escola tem um mês para gastar o dinheiro e fazer a devida prestação de conta.
Para receber o dinheiro a escola deve estar em dia com a prestação de conta. Os conselheiros prestam
conta do dinheiro utilizado entre si, posteriormente em reunião com a comunidade e finalmente com a
Secretaria de Educação a qual fica responsável de repassar estas prestações de conta ao Governo Federal.
Sabe-se que o dinheiro repassado toma por base a estatística informada no ano anterior, com
dinheiro repassado para a escola compra-se materiais de expediente e materiais para a manutenção da
escola, no caso específico da escola pesquisada com esse recurso já foi comprado para a escola geladeira,
retro-projetor, arquivo, cadeiras.Quanto ao papel exercido pelo conselho na escola, segundo informações,
trata-se de um conselho atuante, todas as decisões são tomadas conjuntamente, é o conselho quem decide,
tanto nas decisões administrativo-financeiras, quanto nas questões pedagógicas. Na escola, as ações
desempenhadas pelo conselho são de suma importância, dando bons resultados. Possui uma atuação com
responsabilidade, visto que a relação entre os conselheiros é boa, não havendo dificuldade para se
reunirem.
Todas as decisões tomadas visam beneficiar a escola. Sempre que tem reunião, as informações são
repassadas para a comunidade escolar, tudo o que é decidido, é divulgado e apresentado para a
comunidade como decisão do conselho. Quando o conselho decide a direção da escola tem que acatar e
respeitar a decisão. O trabalho do conselho é voluntário. O conselho possui regimento próprio, o qual é
elaborado na própria escola, devendo ser colocado para a plenária para poder ser aprovado. O Conselho
tem CNPJ, ou seja, o Cadastro de Pessoa Jurídica. Os membros devem reconhecer firma em cartório,
caso algum membro tenha restrição no CPF, é retirado do conselho. Isto demonstra a seriedade que é
exercida pelo Conselho Escolar.
Como resultado da pesquisa percebeu-se um conselho atuante voltado para atender as
necessidades da escola, desempenhando suas ações com responsabilidade e precisão, usufruindo o
dinheiro público do melhor modo possível.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a pesquisa efetuada neste trabalho, percebe-se que de um modo geral a gestão
escolar vem passando por grandes transformações ao longo do processo histórico da sociedade brasileira,
foi possível perceber que paulatinamente, pela própria necessidade engendrada pelo Conselho Escolar as
decisões de cunho financeiro estão sendo uma preocupação cada vez mais crescente, os gestores
começam a entender que a gestão financeira dentro da escola também é um elemento preponderante para
se chegar a uma gestão escolar de qualidade.
Um dos fatores que contribuem para que a gestão participativa venha a ser um fator cada vez mais
presente nas escolas é o tipo de financiamento criado pelo governo, o qual obriga a escola a implantar o
Conselho Escolar através do qual a gestão escolar vem sendo aprimorada. É evidente que a gestão escolar
ao ser implementada enfrenta dificuldades, principalmente porque significa uma nova postura diante do
modo de administrar a escola, as decisões serão da responsabilidade da comunidade e não mais impostas
unilateralmente, a gestão escolar configura-se como um excelente exercício de cidadania.
Considerando o objetivo deste trabalho é possível perceber que a gestão escolar para chegar ao
sucesso precisa estar inserida na comunidade, todos devem conhecer e estar cientes do papel que devem
desempenhar no desenvolvimento do processo de gestão. A educação ainda possui muitos caminhos para
atingir aquilo que é almejado como educação de qualidade, mas se toda a sociedade estiver
verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento educacional, será possível atingir a excelência.
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