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RESUMO

Esta pesquisa desenvolve uma análise qualitativa e descritiva acerca da gestão dos
recursos financeiros recebidos diretamente pela escola, investigando quais as
implicações da metodologia de Planejamento Estratégico materializada pelo Plano
de Desenvolvimento da Escola – PDE, verificando se nos dias atuais a gestão da
escola utiliza essa metodologia ou quais os procedimentos realizados quando da
chegada de recursos financeiros. O trabalho foi desenvolvido por um estudo de caso
na Escola Municipal Comunitária de Canabrava, coletando dados por meio de
questionários e entrevistas para saber de que formas os responsáveis perante a
gestão escolar, diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, coordenador e
tesoureiro do Conselho Escolar estão organizando as ações de execução dos
recursos financeiros. Foram mapeados os recursos financeiros recebidos por esta
unidade escolar, analisadas as impressões dos sujeitos da pesquisa acerca do
conceito de planejamento e os procedimentos utilizados na hora de executar os
recursos. Os dados revelaram que O PDE trouxe influências na forma de planejar,
porém existem peculiaridades que no âmbito da escola tomam diferentes formas de
condições para planejar sem o rigor metodológico apresentado pelo FUNDESCOLA.
PALAVRAS-CHAVE: FUNDESCOLA. Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE.
Gestão de recursos financeiros.

ABSTRACT

The present research analyses the management of public funds received directly by
the school, investigating the implications of strategic planning methodology embodied
by the School Development Plan - PDE, making sure that today the school
management uses this methodology or the procedures performed upon the arrival of
financial resources. The work was developed by a case study at the Municipal
School of Canabrava Community, collecting data through questionnaires and
interviews to find out ways that those responsible school management, director and
his board of educational and treasure coordinations of the school Council are
organizing actions for the implementation of financial resources. Its mapped the
funds received for this school unit, analyzed the impressions of the research subjects
about the concept of planning and the procedures used when performing resources.
The data reveal that the PDE has influenced in the form of planning, but there are
peculiarities in the school take different forms able to plan without the methodological
rigor presented by FUNDESCOLA.
KEY WORDS: FUNDESCOLA. School Development Plan – PDE. Finance
Management.
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INTRODUÇÃO

A decisão de aprofundar conhecimentos em torno da forma como as escolas da
Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador vêm se apropriando de novas
técnicas de planejamento e de uso de recursos financeiros no espaço da escola,
nasce da ideia de construir uma pesquisa que analise a implantação do Plano de
Desenvolvimento da Escola – PDE como um fenômeno que se estabelece no âmbito
da escola a partir das novas políticas de fortalecimento e autonomia da gestão
escolar, tendo como base o repasse de recursos financeiros.

Essa curiosidade científica emergiu da experiência profissional como Supervisora de
Gestão Educacional do FUNDESCOLA nos anos de 2001 à 2003 e, posteriormente,
ao atuar na Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador, onde foi possível
observar de perto os avanços, as dificuldades e os conflitos vividos na transição de
uma organização da gestão escolar que, paulatinamente, implantava no âmbito da
escola novas formas quanto a execução de recursos financeiros.

Durante essa experiência tive a oportunidade de supervisionar, orientar e
desenvolver

formações

específicas

para

a

elaboração

de

planejamentos

estratégicos, com equipes das escolas e das secretarias municipais de Salvador e
da Região Metropolitana. Vale ressaltar que por ter uma formação em Pedagogia,
também passava por uma experiência de aprendizado profissional diferente de
outras já realizadas na área educacional.

Dessas experiências insurgiram reflexões que foram povoando pensamentos e o
imaginário, aguçando o desejo de maior aproximação com o campo da pesquisa
para buscar pistas teóricas, que confrontadas com os dados coletados no espaço da
escola, possibilitasse compreender a natureza dos processos hoje postos à gestão
escolar, especialmente aqueles concernentes aos procedimentos de planejamento
para o gerenciamento de recursos financeiros. Desde a experiência em 2001 até os
dias atuais dois desafios se fizeram prementes: 1 – Conhecer um novo modelo de
planejar diferente da forma como havia aprendido na formação de graduação, em
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Pedagogia ou nas diversas licenciaturas e 2 – Saber gerir recursos financeiros
advindos à escola.

Esses desafios, trazidos pelas reformas educacionais que implantam processos de
descentralização, racionalização, planejamento e uso de recursos financeiros,
mudam “a natureza do trabalho docente” (OLIVEIRA, 2004, p. 1128), exigindo a
aprendizagem de novas formas de organização na gestão escolar, “competência
humana, teórica, técnica e política” (FREITAS, 2000, p.52).

Uma das mudanças dirigidas à gestão escolar diz respeito à elaboração dos
planejamentos estratégicos e, consequentemente, o uso programado dos recursos
financeiros recebidos. O que demanda aos diretores a apropriação de uma nova
forma de organização da gestão escolar, que não só traz dinheiro direto para a
escola, mas, também, modifica as formas de estabelecer relações internas e
externas, pois precisam tomar decisões coletivas, prestar contas, respeitar a
legislação que legitima o uso de recursos públicos.
A discussão1 proposta a partir dessas inquietações, visa entender se os sujeitos
responsáveis pela gestão da escola utilizam a metodologia de planejamento
estratégico em sua organização cotidiana para a execução de recursos financeiros
recebidos diretamente pela escola, compreendendo o processo de mudanças e as
implicações que vem acontecendo no interior da escola.

O esforço de formação como pesquisadora, e, distanciamento do lugar de quem
conhece e atua na escola pública, para poder analisar de forma sistemática e trazer
argumentações que se configurem em uma oportunidade de construção de
conhecimento, não foi tarefa fácil.

Essa formação como pesquisadora vem tomando feição, mas contando com a
contribuição das atividades, aulas, oportunidades de produções acadêmicas,

Discussão aqui entendida segundo Lyotard: “O saber científico é uma espécie de discurso.”
(LYOTARD, 2009, P. 5)
1
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discussões e provocações dos professores (as) e do orientador no espaço do
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade.

Ter a oportunidade de produzir materiais, participar dos grupos de pesquisa e
eventos, com apresentação em colóquios e produção de artigos ajudaram no sentido
de nortear os caminhos do fazer pesquisa na academia e apontar sinalizações
pertinentes ao nosso objeto de pesquisa.

O ingresso, em 2010, como aluna regular do mestrado no Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduc/UNEB foi uma
conquista expressa por essas inquietações sentidas ao longo da trajetória
profissional. Havia uma necessidade de refletir sobre a práxis dos diretores
escolares tendo como referência o debate em torno da educação contemporânea.

Muitos foram os espaços de vivência teórica que nos aproximou da análise das
situações experimentadas na prática cotidiana, na nossa ação profissional. As aulas
das

disciplinas:

Bases

Epistemológicas

da

Educação,

Educação

e

Contemporaneidade e Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável
trouxeram subsídios teóricos importantes à discussão do lugar da escola e sua
função na modernidade, possibilitando refletir acerca dos conflitos surgidos entre as
velhas e novas práticas que vão sendo colocadas no interior da unidade escolar.

É interessante notar nessas reflexões, confrontando as discussões teóricas com as
vivências no lócus da pesquisa, a escola, como os novos desafios postos pelas
novas formas de gestão escolar estão produzindo efeitos na atuação dos
profissionais da educação. O que estimula o exercício investigativo para o percurso
de formação:

Um resultado apreciável do dispositivo especulativo é o de que todos
os discursos de conhecimento sobre todos os referentes possíveis
são aí considerados não com seu valor de verdade imediato, mas
com o valor que eles assumem pelo fato de ocuparem um certo lugar
no percurso [...] da vida [...] uma certa posição na Enciclopédia que
descreve o discurso especulativo.” (LYOTARD, 2009, p.63)
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A participação no Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental, Políticas Públicas e
Gestão Social dos Territórios – GEPET proporcionou ampliar o olhar de pesquisa, no
sentido de conhecer a natureza de formulação de estudos e pesquisas no âmbito
universitário.

Um primeiro exercício (fomentado em nossos estudos no GEPET) de aproximação
com o espaço acadêmico e, consequentemente, para a construção dessa pesquisa
foi a realização de leituras de dissertações produzidas no PPGEduc, (CUNHA, 2010;
FIGUEREDO, 2010; SILVA, 2008), e posteriormente as pesquisas junto ao Banco de
Teses da CAPES (SOUZA, 2006; FONSECA, 2005) as quais ajudou na delimitação
do nosso objeto de pesquisa por apresentarem estudos acerca das formas de
planejamento e gestão escolar desenvolvidas pela Rede Pública Municipal de
Ensino de Salvador, orientando a consulta de outras contribuições, à exemplo de
NOVAES (2006), LIMA (2002-2008), MUTIM (1999-2002), dentre outros.

Nesta pesquisa estamos no lugar de quem convive com a realidade posta no espaço
da escola com seus conflitos e tensões, mas permeando os estudos teóricos que
serão analisados a luz das falas dos sujeitos2 que produzem no interior da escola
mudanças que trazem implicações à forma de organização da gestão escolar.

A organização da dissertação deste trabalho de pesquisa está dividida em quatro
capítulos, sucedidos desta parte introdutória, somados a eles a conclusão,
referências e apêndices.

No primeiro capítulo, tecemos os contornos do problema de pesquisa, que diz
respeito ao planejamento para o uso de recursos financeiros no âmbito da escola;
descrevemos o campo de pesquisa e as motivações para a escolha de uma escola
da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador e, por fim, o caminho
metodológico percorrido.

2

Os sujeitos da pesquisa estão descritos nos aspectos metodológicos, são: diretores, vice-diretores,
coordenadores pedagógicos, coordenador de conselho escolar e tesoureiro do conselho escolar.
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No segundo capítulo, apresentamos o contexto geral da gestão educacional no
Brasil a partir da Reforma Educacional da década de 90 e suas relações com a
implantação do FUNDESCOLA na Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador,
fazendo a contextura com o planejamento estratégico e o recebimento de recursos
financeiros que chegam diretamente na escola pública.

No terceiro capítulo desenvolvemos estudos teóricos acerca da escola, a gestão dos
recursos financeiros e suas relações com o planejamento estratégico, para melhor
compreensão de como a escola se aproxima dessa prática metodológica e destaque
dos pontos que se alinham à análise dos dados coletados na pesquisa.

Na seqüência, apresentamos no quarto capítulo o resultado desta análise,
caracterizando a escola, os sujeitos da pesquisa, as interpretações sugeridas ao
longo das entrevistas e nas respostas dos questionários; discutimos sobre as formas
de organização da gestão de recursos financeiros na escola.

Por fim, algumas considerações foram trazidas para pontuar o que à pesquisa nos
revelou no tocante à gestão escolar, as implicações no contexto da escola com a
implantação do planejamento estratégico para uso dos recursos financeiros
recebidos, gerando a proposição de um diálogo sobre a instituição, suas ações e as
possibilidades de gestão de seus recursos financeiros.
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Sabemos que construir um aporte teórico de compreensões em torno das novas
formas de organização das escolas diante da realização de seus planejamentos na
gestão escolar, traz uma complexidade das explicações teórico-metodológicas, seja
pelo arcabouço das políticas de fortalecimento da gestão escolar na atualidade, mas
também pelas teias que se entrelaçam no interior da escola diante das normas
legais e os conflitos internos que imprimem dificuldades ao fazer cotidiano do
trabalho pedagógico:
[...] um dos elementos necessários à construção do diagnóstico
institucional é a compreensão do tipo de gestão que é implementado
naquela escola específica, sujeito da intervenção, assim como, a
compreensão da cultura escolar e dos valores que orientam as
práticas escolares. (MUTIM; ALMEIDA e ROSA, 2000, p. 50)

Então, propomos nos aproximar do espaço da escola e conhecer a natureza dos
processos vividos em seu interior, apresentando elementos que permitiram
identificar como os sujeitos vêm se apropriando da metodologia de planejamento
estratégico e quais as suas implicações na organização da gestão de recursos
financeiros.

1.1 Problema de pesquisa

É importante dizer que a chegada de recurso financeiro para a escola trouxe
mudanças às formas de gestão escolar, quanto as suas rotinas e procedimentos
administrativos. Seja pela possibilidade de autonomia quanto à decisão do que
poderão comprar para a escola, seja pela necessidade de aprendizagem
concernente a aspectos gerenciais e contábeis dos recursos financeiros recebidos.
Com a implementação do Programa do Dinheiro Direto na Escola – PDDE, em 1995,
houve um crescimento do envio de recursos financeiros à escola. Já o Programa
FUNDESCOLA, em 1998, além do repasse de recurso financeiro apresenta às
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instituições escolares com as quais celebra convênio uma ferramenta de gestão
desses recursos, recomendando a implantação de planejamento estratégico como
uma possibilidade de gerenciar os recursos recebidos diretamente no âmbito da
escola.

A aprendizagem de um processo de planejamento quanto ao uso de recursos
financeiros se constitui em instrumento importante, uma vez que com o aumento do
volume de recursos financeiros os atores da escola responsáveis por sua utilização
precisaram saber o que fazer para garantir que o dinheiro produza melhorias no
espaço da escola.
A pesquisa realizada pela Fundação Lemann, sobre os “Vislumbres da Experiência
da reforma Educativa FUNDESCOLA” 3 em uma escola municipal de Salvador,
mostrou como resultado que:

"O Fundescola nos deu autonomia", [...] para determinar o que
precisávamos de acordo com os modelos de planejamento que eles
tinham desenvolvido." [...] "No passado nós não precisávamos nos
preocupar com essas coisas... e ninguém se preocupava [...]
(LEMANN, 2008, p. 23)

O resultado da pesquisa demonstra que a chegada do Programa FUNDESCOLA foi
vista como uma possibilidade de autonomia pela perspectiva de apresentação de um
modelo de planejamento que até então não era uma preocupação da gestão da
escola.

No decorrer de uma década muitas coisas mudaram, sejam na quantidade e volume
de recursos recebidos diretamente pela escola, seja pela forma como ela se prepara
e se organiza na realização de seus planejamentos.

3

Estudo financiado pela Fundação Lemann, em 2008, escrito por Matt Andrews, professor adjunto de
políticas públicas na Harvard Kennedy School, tendo como objetivo de compreender se as ações do
FUNDESCOLA funcionaram ou não.
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É importante entender nesse novo contexto as mudanças ocorridas no interior da
escola por meio de uma nova organização da gestão escolar e, consequentemente,
acerca da gestão de recursos financeiros recebidos diretamente.

Saber como as lições aprendidas com a ferramenta de planejamento estratégico
vêm contribuindo com mudanças, ou não, para a realização de novos projetos que
exigem planejamento da gestão de recursos financeiros.

Diante disso cabe verificar: quais as contribuições do planejamento estratégico na
gestão dos recursos financeiros recebidos diretamente pela escola na Rede
Municipal de Ensino de Salvador após a implantação do FUNDESCOLA?

Esta questão nos coloca diante da intenção de identificar qual a forma de
organização da gestão dos recursos financeiros das Escolas da Rede Pública
Municipal de Ensino de Salvador com a implantação da metodologia de
planejamento estratégico do Programa FUNDESCOLA.

Ao estabelecer o diálogo com representantes das unidades escolares perguntamos
se a metodologia de planejamento estratégico é uma ferramenta utilizada pelos
gestores e se essas mudanças indicam alguma melhoria nos resultados obtidos.

A pesquisa direcionou para procura de categorias de análise com indicadores de
quais contribuições foram trazidas pelo planejamento estratégico para a gestão de
recursos financeiros recebidos pela escola, possibilitando a identificação das
mudanças que ocorreram no espaço da gestão escolar com a implantação do
Programa FUNDESCOLA. Essa busca verifica de que forma a ferramenta de
planejamento é utilizada, ou não, nos dias atuais como um procedimento de gestão.

A proposição que estabelecemos é investigar quais procedimentos de gestão de
recursos financeiros a escola vem utilizando, partindo das seguintes questões
complementares:
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 Na gestão dos recursos financeiros é utilizada a metodologia de planejamento
estratégico estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento da Escola –
PDE/FUNDESCOLA?
 Em caso positivo, quais as práticas, procedimentos e documentos evidenciam
esse uso?
 Em caso negativo, quais os procedimentos de planejamento de gestão dos
recursos financeiros são utilizados pela escola?

O desenvolvimento da pesquisa buscou informações que ajudassem a identificar, no
espaço da gestão escolar, se os procedimentos de gestão de recursos financeiros
seguem em direção à orientação estabelecida pelo Programa FUNDESCOLA,
quanto ao planejamento estratégico, tendo como objetivos:

Objetivo Geral:
 Conhecer a forma de organização da gestão dos recursos financeiros após a
implantação

da

metodologia

de

planejamento

estratégico

pelo

FUNDESCOLA.

Objetivos Específicos:
 Identificar os procedimentos de gestão de recursos financeiros da escola.
 Analisar as formas como a escola vem desenvolvendo a gestão de recursos
financeiros.

O intuito da pesquisa foi conhecer e entender, analisando os fenômenos da gestão
escolar contemporânea, as implicações e as mudanças ocorridas por meio dos
processos de planejamento estratégico implantado pelo FUNDESCOLA para a
gestão de recursos financeiros recebidos no âmbito da escola.

Não pretendemos esgotar a discussão, bem como entendemos que no interior das
escolas as medidas e projetos ganham formas diferentes por meio de seus estilos
peculiares de gestão, o que carece de um olhar atento e sensível para entender sua
dinâmica.
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1.2 Delimitação do campo de pesquisa

A escolha por uma escola da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador parte
do entendimento de que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer - SECULT apresenta um esforço político no sentido de implantação de
diretrizes de gestão democrática em suas escolas desde a década de 80, com as
eleições para gestores, com a criação dos conselhos escolares, que são ratificadas
em sua estrutura administrativa por um setor específico de promoção de ações de
fortalecimento da gestão democrática e participativa, a Subcoordenadoria de Gestão
Participativa – SGP.
A SGP está subordinada a Coordenadoria de Apoio e Gerenciamento Escolar –
GAGE e as suas funções estão diretamente ligadas à organização e fortalecimento
de processos de planejamento e fortalecimento de autonomia da gestão escolar:

a) planejar, coordenar e promover o processo de desenvolvimento da
gestão participativa nas escolas da Rede Pública Municipal;
b) planejar, coordenar, acompanhar e promover meios para
organização e funcionamento dos conselhos escolares;

a

c) planejar, coordenar e promover meios para o desenvolvimento de
programas e projetos de formação continuada dos gestores
escolares;
d) planejar, coordenar e promover meios para a realização das eleições
de diretores e vice-diretores das unidades escolares; e.
e) planejar, coordenar e monitorar a realização do curso de habilitação
dos professores, interessados em candidatar-se às eleições de
diretores e vice-diretores das unidades escolares da rede pública
municipal;
f) desenvolver estudos e pesquisas com vistas ao desenvolvimento de
programas e projetos de gestão participativa;
g) orientar as unidades escolares com vistas à interação escola –
comunidade;
h) orientar as unidades escolares na aplicação dos instrumentos
normativos de caráter técnico, administrativo e gerencial;
i) identificar, planejar, promover e coordenar apoio gerencial às
unidades escolares, em articulação com a Coordenadoria de Ensino
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e Apoio Pedagógico, com vistas ao plano de desenvolvimento da
escola. (SECULT, 2009, p. 12)

Isso nos sugere que as mudanças ocorridas por meio das políticas de metodologias
de planejamento e recursos financeiros para as escolas, puderam, aqui, se
desenvolver com mais facilidade por ter um setor próprio para promover apoio
técnico e formação em gestão escolar para o corpo dirigente das unidades
escolares, bem como por sua função de fomentar a gestão democrática e
participativa nas ações de melhoria aos procedimentos de gestão escolar.

Por ações da SGP as escolas municipais recebem orientações, formações e são
acompanhadas por uma equipe técnica para que possam promover uma gestão
escolar de forma democrática e participativa, apoiada aos diversos programas de
repasse de recursos financeiros à escola.

A Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador tem uma trajetória de história que
apontam medidas de fortalecimento da gestão escolar tomadas institucionalmente
pela SECULT, como a eleição de diretores, a implantação de Conselhos Escolares
com desenvolvimento de cursos de aprimoramento aos conselheiros, processos
formativos de gestores e um programa específico de repasse de recursos do
Programa de Autonomia para Manutenção e Melhoria Escolar – AMME, criado em
2005.

Outro indicador importante para escolha deste campo de pesquisa é o fato de ser
uma Rede onde os gestores, constituídos do corpo efetivo de professores e
coordenadores pedagógicos, possuem formação em graduação e pós-graduação, o
que parece ser um elemento facilitador das aprendizagens de novas práticas de
gestão escolar.

A Rede Municipal de Ensino de Salvador possui 423 unidades escolares,
distribuídas em 11 Coordenadorias Regionais de Educação - CRE4, regiões
administrativas da SECULT agrupadas por proximidade de bairros. As escolas
4

As coordenadorias são: Cabula, Cajazeiras, Centro, Cidade Baixa, Itapuã, Orla, Pirajá, São
Caetano, Subúrbio I, Subúrbio II.
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atendem a educação infantil, ensino fundamental e classes de educação de jovens e
adultos.

Segundo a SGP todas têm conselhos escolares implantados e com a orientação dos
técnicos elaboram planejamentos estratégicos independente de receberem recursos
financeiros diretamente. Esse é um procedimento utilizado para dar ciência a
SECULT das ações que serão desenvolvidas pela escola. Todas as escolas,
igualmente por um processo instituído pela SECULT, possuem um Plano de Gestão
onde os gestores eleitos ou pró tempore5 devem estabelecer objetivos e metas para
a gestão escolar no prazo de três anos.

O trabalho de campo desta pesquisa foi realizado na Escola Municipal Comunitária
de Canabrava, localizada no bairro de Canabrava. A escolha deste espaço teve
como motivações: 1 – a escola participou da implantação do Programa
FUNDESCOLA, em 1998; 2 – os profissionais responsáveis pela execução
financeira participaram de momentos de formação para a elaboração de
planejamento estratégico pelo FUNDESCOLA; 3 – a escola recebe atualmente
diferentes linhas de recursos financeiros, sendo um volume financeiro maior que a
época de implantação do FUNDESCOLA.

O olhar de observador da pesquisa é o de identificar quais os processos
consolidados de planejamento de recursos financeiros estabelecidos nessa escola e
as influências do planejamento estratégico em sua organização.

Conhecer a natureza desses processos no espaço da escola e buscar confrontar os
dados com o que encontramos na literatura acerca do planejamento e gestão
escolar é uma forma de compreender os desafios postos na gestão da escola
contemporânea,

com vistas ao

entendimento

das políticas públicas para

fortalecimento de autonomia por meio de planejamentos e uso de recursos
financeiros.

5

Professores habilitados ao cargo de gestores que assumem a direção escolar por indicação da
SECULT, em caso da Unidade Escolar não ter escolhido o gestor em processo de eleição.
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1.3 Metodologia da pesquisa

As mudanças que esta pesquisa analisa apontam à escola na direção de um novo
paradigma de organização e planejamento dos trabalhos já desenvolvidos por ela,
que são embasados por duas novas situações, primeiro o uso de uma metodologia
de planejamento e segundo o uso de recurso financeiro. O que ocasiona uma
delegação de responsabilidades aos diretores da escola que promovem o
desenvolvimento das ações.

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, à medida que procura analisar as
implicações desses novos modelos na gestão da escola, buscando compreender se
na prática os sujeitos responsáveis pela execução financeira de recursos financeiros
pensam e produzem documentos a partir da metodologia de planejamento
estratégico.

Pela natureza descritiva de desenvolvimento da pesquisa buscamos conhecer os
processos de organização da gestão de recursos financeiros por meio de um estudo
de caso, uma vez que para analisar a situação de mudança ocorrida nas formas e
procedimentos de como a escola planeja seus recursos financeiros é importante
investigar “um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de
vida real [...].” (Yin, 2010, p. 39). Em nosso caso específico, a Escola Municipal
Comunitária de Canabrava.

A perspectiva de promover uma análise das formas de organização da gestão de
recursos financeiros tomando como base a implantação de planejamento estratégico
do Programa FUNDESCOLA, no contexto de uma escola municipal, nos coloca
diante de pistas de como, de um modo geral, este mesmo fenômeno tem se
desenvolvido na Rede Pública de Ensino Municipal uma vez que “os estudos de
caso podem ser conduzidos e redigidos [...] de uma simples apresentação de casos
individuais ao desejo de chegar a ampla generalização baseada em evidência do
estudo de caso.” (YIN, 2010, p. 42)
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Direcionando para intenção da pesquisa, dialogamos com os representantes da
escola e os aportes teóricos já produzidos na área, verificando as contribuições da
apropriação da metodologia de planejamento estratégico na organização da gestão
de recursos financeiros, conhecendo as mudanças ocorridas e suas implicações na
gestão escolar.

Para análise das práticas em torno das formas de planejamento realizado pelos
diretores escolares, no tocante ao uso da metodologia de planejamento estratégico,
a investigação por meio de uma abordagem qualitativa possibilitou o emprego de [...]
diferentes estratégias de investigação e métodos de coleta, análise e interpretação
de dados. (CRESWELL, 2010, p. 206).

Nesta pesquisa foram utilizadas técnicas de observação, aplicação de questionário,
entrevistas complementares e análise de documentos escritos na escola, que se
configuram em uma forma de materialização de planejamentos de recursos
financeiros. Na descrição da análise, a partir dos dados coletados nos questionários
e nas entrevistas, os sujeitos da pesquisa são identificados como Pesquisado 1, 2 e
assim por diante.

A busca de confrontar as respostas colocadas nos questionários por meio de
entrevistas complementares e análise de documentos foi estratégia utilizada para
compreendermos que a natureza dos processos de gestão escolar ainda que
legitimados por atos legais e administrativos, possuem diferentes formas de se
materializar no espaço da escola, o que nos faz entender que:
[...] procedimentos qualitativos baseiam-se em dados de textos e
imagens, tem passos singulares na análise dos dados e se valem de
diferentes estratégias de investigação (CRESWELL, 2010, p. 206).

O objeto da pesquisa nos remete a necessidade de compreender como o
conhecimento em torno das novas ferramentas de trabalho da gestão escolar está
influenciando a sua forma de organização e quais efeitos positivos e negativos vem
se produzindo.
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Isso significa dizer, que no curso da pesquisa lidamos com a construção de um
conhecimento no espaço da escola pelos atores que vivem e convivem nos espaços
de discussão da gestão escolar.

Aqueles que respondem formalmente aos processos administrativos instaurados
pelos novos rumos das políticas públicas de fortalecimento da escola, o que carece
ser analisado a partir de articulações que nos façam perceber:

O conhecimento humano, assim, se constitui em base a processos
de totalização que se dão na esfera do pensamento formadoformante-formativo, pela reunião de tudo e pela distinção e definição
de todas as partes. Sempre, entretanto, por aproximações e por
relações localizadas espacio-temporalmente (GALEFFI, 2009, p. 27)

O lugar de investigação da pesquisa na organização da gestão escolar em torno da
sua forma de planejar, estudado aqui em uma unidade escolar, nos apontou a coexistência de diferentes modelos, não apenas aquele que nos propomos estudar
inicialmente que é O Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, que partem do
instituído e que materializam-se no espaço da gestão de formas diferentes.

Por um estudo de caso aqui apresentado, realizado em uma escola da Rede Pública
Municipal de Ensino de Salvador, buscamos ter olhares diferentes. O que nos exigiu
sensibilidade de observador e na escuta, para tentar entender as situações que as
subjetividades trazem à organização dos planejamentos na escola.

A pesquisa construída teve como sujeitos participantes aqueles que são
denominados pela metodologia de planejamento estratégico, implantada pelo
FUNDESCOLA, a liderança formal, constituída de diretor, vice-diretor e coordenador
pedagógico.

Por uma questão de orientação acerca da concepção da SECULT na organização
dos Conselhos Escolares, são sujeitos da pesquisa aqueles responsáveis perante a

28

legislação

pelo

acompanhamento,

fiscalização
6

e

pagamento

dos recursos

7

financeiros, o coordenador das APM´s e o tesoureiro .

Estes últimos sujeitos participantes da pesquisa são representantes legais que
respondem pelos processos participativos de tomada de decisão na organização dos
planejamentos para a execução do recurso financeiro recebido no âmbito da escola.

Para o delineamento da pesquisa traçamos o caminho metodológico por meio das
seguintes etapas:
1. Revisão Bibliográfica – com o estudo da literatura acerca do processo da reforma
da educação no Brasil na década de 90 e os fundamentos teóricos que norteiam as
políticas públicas de gestão da educação, especificamente a chegada de recursos
financeiros e suas articulações com o Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE e
a metodologia de planejamento estratégico.

2. Análise de conteúdo documental – com análise reflexiva e crítica dos
documentos formais construídos, encontrados no espaço da escola e que se
configuram em materialização de planejamentos da gestão de recursos
financeiros.

3. Aplicação de Questionários – com roteiros previamente organizados que
buscavam informação sobre cada sujeito escolhido para pesquisa, (função,
tempo de serviço, titulação acadêmica); dados sobre a função no conselho
escolar e perguntas sobre as formas de planejamento utilizadas para a gestão
de recursos financeiros. Para esclarecimentos das respostas e dúvidas na
análise dos dados realizamos entrevistas complementares com roteiros
estruturados.

6

Tem no Conselho Escolar a função de convocar reuniões para tomada de decisões sobre o uso do
recurso que chega a escola, fiscaliza e acompanha a aquisição e execução financeira.
7
Tem a função de junto ao coordenador assinar os cheques que pagam as aquisições realizadas,
fiscaliza e acompanha a documentação fiscal da escola.
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4. Análise e interpretação dos dados – a tabulação e cruzamentos de dados
nos possibilitaram analisar e interpretar confrontando as respostas expressas
nos questionários e entrevistas com as leituras teóricas.

Ao delinear a pesquisa, buscamos analisar fatores concretos que pudessem ajudar a
compreender a natureza dos processos de planejamento e uso de recursos
financeiros que se materializam no espaço da escola, em especial, os desafios
postos na contemporaneidade com a implantação do PDE e a metodologia de
planejamento estratégico na Escola Municipal Comunitária de Canabrava.
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CAPÍTULO 2 – CONTEXTO GERAL DA GESTÃO EDUCACIONAL E O
FUNDESCOLA

NA

REDE

MUNICIPAL

DE

ENSINO

DE

SALVADOR/BA

A década de 90 é caracterizada por uma ampla reforma do sistema educacional
brasileiro. Neste período, intensificou-se no país a implementação de propostas
educacionais consideradas inovadoras, preconizando à ampliação do atendimento e
melhoria dos indicadores de desempenho com eficiência, qualidade e promoção da
equidade dos sistemas de ensino.

A Reforma educacional não ocorre por acaso, mas seguindo direcionamentos de
políticas mais amplas nos anos 90, que segundo Bresser Pereira e Pacheco (2005)
ao analisar o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE8
compreendem três dimensões:
a) uma dimensão institucional, voltada para a reforma do quadro
jurídico-normativo do setor e a criação de novos formatos
organizacionais – as agências autônomas e as organizações
sociais, além das OSCIPS – organizações da sociedade civil de
interesse público;
b) a introdução de novos instrumentos de gestão (contratos de
gestão, contabilidade gerencial e de custos, planejamentos e
gestão estratégica, análise e melhoria de processos,
procedimentos de gestão pela qualidade, entre outros, para
viabilizar o par de atributos “autonomia X responsabilização” por
meio de concessões de flexibilidade administrativa aos gestores
públicos, combinados com as novas formas de controle (controle
social, controle por resultados, competição administrada) e canais
de accountability;
c) uma dimensão cultural, de mudança de mentalidades, visando
passar da desconfiança generalizada que pesa sobre os
administradores públicos a um grau de confiança, ainda que
limitado, combinado com maior compromisso com resultados;
aqui, a estratégia foi a da capacitação massiva e permanente de
gerentes e servidores públicos. (PEREIRA; PACHECO, 2005, p.
158-159)

8

Documento elaborado em 1995 pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado que
definia objetivos e estabelecia diretrizes para a reforma da administração pública brasileira.
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A política nacional na administração e reforma do Estado cria um novo modelo
(Administração Gerencial9) de gestão na esfera pública e muda a forma de relação
entre o Estado e os serviços prestados por ele:
Um dos princípios fundadores da reforma de 1995-1998 é o de que o
Estado só deve executar diretamente as tarefas que são exclusivas
de Estado, que envolvem o emprego do poder de Estado, ou que
apliquem os recursos do Estado. Entre as tarefas exclusivas de
Estado, porém, deve-se distinguir as tarefas de formulação e controle
das políticas públicas e da lei, a serem executadas por secretarias ou
departamentos do Estado, das tarefas de execução, que devem ser
descentralizadas para agências executivas e agências reguladoras
autônomas. (PEREIRA; PACHECO, 2005, p. 159-160)

Nesse contexto de Reforma da Administração Pública, o país tinha pressa em mudar
a realidade brasileira no que tange ao desenvolvimento econômico e os indicadores
sociais, buscando otimizar a chegada de recursos públicos de forma descentralizada
nas diversas áreas governamentais (saúde, educação, etc.).

A reconfiguração estabelecida pela Reforma do Estado segundo Novaes (2007, p.
62) “[...] transitam entre os mais variados setores – instituições e organizações
públicas e privadas – provocando tensões nos modelos de gestão administrativa”. E,
tratando-se do campo educacional essas reformas buscam investir em educação [...]
como forma de ganhar novo “significado político na formação do novo modelo
econômico” (Ibid., p. 62).

No campo específico da educação, a mudança na organização pública e na forma
como os investimentos são repassados seriam importantes para o crescimento
econômico e o desenvolvimento social:
A importância central do investimento público em educação para o
crescimento econômico nacional e o sucesso econômico individual
tem constituído um tema cada vez mais importante na teoria do
desenvolvimento [...]. Os economistas há muito argumentam que o
investimento em educação pode contribuir [...] para o crescimento
econômico. (PLANK, 2001, p. 11-12)
9

Rompimento com a administração Burocrática, transferência de responsabilidades para outras
esferas de poder e para a sociedade civil, racionalidade administrativa, planejamento e orçamento,
otimização de recursos públicos e controle de gastos e prestação pública por meio de controle social.
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Se a educação tem papel importante no processo de aceleração do crescimento
econômico e desenvolvimento social, o Brasil que convivia historicamente com o
analfabetismo, as dificuldades com o acesso a escola pública, a permanência dos
alunos na escola, o fracasso escolar, o baixo desempenho nos exames
internacionais e nos indicadores acadêmicos, carecia que no bojo de suas reformas
mudassem as formas de organização da educação e seus modelos de gestão para
alcançar melhores resultados e alavancar o crescimento econômico.

O Brasil diante da necessidade de alcançar o desenvolvimento social vê na melhoria
dos índices educacionais a possibilidade de crescimento econômico:
“O persistente atraso do sistema educacional brasileiro tem sido
reconhecido, analisado e discutido por mais de seis décadas. [...],
para que o Brasil alcance o patamar dos países desenvolvidos, serão
necessárias imensas melhorias no desempenho educacional e nas
conquistas escolares dos cidadãos brasileiros” (PLANK, 2001, p. 14)

Segundo Sander (2002) as forças econômicas que começam a mobilizar as
mudanças no Estado Brasileiro mudam também as formas de organização de outras
instituições, como por exemplo, a escola: “[...] forças econômicas e políticas
condicionam a formulação das políticas públicas e a gestão das instituições sociais,
incluindo a escola e a universidade” (Ibid, p. 57).

Nesse campo de tensão, não apenas as forças políticas designadas pelo Governo
se constituem em interesse a melhoria da educação brasileira, grupos e
representações organizadas10 historicamente se mobilizaram no sentido de buscar
novas formas de organização da educação, levantando movimentos educacionais de
luta por uma educação pública, gratuita, democrática e com garantia de melhoria do
acesso, permanência e sucesso dos estudantes.

Com o desenvolvimento das políticas de gestão democrática e participativa, abre-se
espaço para a constituição e ampliação da atuação de entidades de gestores
10

O Movimento dos Pioneiros da Educação Nacional, em 1932. O Movimento de Escolas
Comunitárias entre as décadas de 70 e 80. E o Fórum Nacional de Defesa da Educação Pública,
dentre outros movimentos organizados por ONG, sindicatos e associações.
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públicos da educação, o CONSED/Renageste – Conselho Nacional de Secretários
de Educação e a UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
com o intuito de fomentar discussões e disseminar experiências que viabilizem a
atuação das Secretarias de Educação para a reestruturação e consolidação de suas
propostas educacionais à luz da legislação em vigor.

Nesse breve quadro teórico que as políticas nacionais vão impulsionando
apresentamos as mudanças na gestão da educação no Brasil, de um lado o poder
público que busca a efetividade e, de outro, a sociedade civil que anseia participar e
contribuir para a melhoria da escola pública.

2.1 Contexto geral da Reforma educacional no Brasil

O primeiro marco legal que trará influências para as novas formas de organização
da educação no Estado Brasileiro é a Constituição Federal – CF de 1988:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida com à colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A promoção da educação, expressa pela CF/88 se apoia em princípios que irão
nortear as novas formas de organização das políticas em educação, dos sistemas
de ensino por cada ente federativo e, consequentemente, da escola:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V – valorização dos profissionais do ensino [...]
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII – garantia de padrão de qualidade.

A Constituição Federal – CF de 1988, aponta um dos primeiros aspectos a ser
considerado no movimento de Reforma da Educação, tratando da reorganização e
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redistribuição de responsabilidades no âmbito educacional entre os entes federativos
(União, Estados e Municípios).

Diante da redistribuição das responsabilidades as políticas brasileiras começam
apresentar em seu discurso o debate acerca da descentralização, sejam eles de
recursos financeiros ou de processos e responsabilidades, colocando no centro
dessa reorganização os municípios que passam a ser reconhecidos juridicamente,
estabelecendo recursos financeiros e responsabilidades dentre as mais diversas
áreas setoriais da gestão municipal e no nosso caso específico de estudo na
educação.

Após a Constituição Federal de 1988, o município passa a ter responsabilidade pela
educação infantil e o ensino fundamental. Cresce assim a oferta por parte dos
municípios do ensino fundamental para sua área populacional.

O reconhecimento do Município como ente federativo juridicamente constituído se
configura em uma inovação. “Nesta formulação fica explicita a inovação da
possibilidade de constituição de sistemas municipais de ensino, coerente com a
nova posição dos municípios como entes da federação” (FARENZENA, 2006, p. 76).

E este reconhecimento ocasiona a obrigatoriedade de alocação própria de recursos,
bem como de repasses financeiros, direto para os Municípios e responsabilidades
específicas, como por exemplo, a constituição do sistema próprio de ensino e a
oferta de educação infantil e ensino fundamental.

Em decorrência da Constituição Federal - CF de 1988, surge como força de lei para
a normatização da organização da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB, Lei n. º 9.394/96 e a Emenda Constitucional n. º 14/96, instituindo
novos mecanismos de colaboração entre os entes federativos.

Foram redistribuídas as responsabilidades entre União, Estados e Municípios quanto
às competências de cada um nos diferentes níveis e modalidades da educação
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nacional, bem como a manutenção, financiamento e gestão dos serviços
educacionais.

A redistribuição de responsabilidades a cada ente federativo por níveis e
modalidades de ensino, e os princípios fundamentais a serem promovidos viriam
repercutir em outros marcos legais, definindo as políticas públicas de implementação
das novas formas de gestão da educação no Território Nacional.

Os novos contornos assumidos com as políticas mudam a forma como os recursos
são distribuídos, as responsabilidades quanto à manutenção e desenvolvimento do
ensino, e o acompanhamento e controle dos instrumentos de política passam a ser o
centro das discussões.

Mas, as novas políticas presentes na agenda educacional brasileira têm influência
de acordos e pactos nacionais e internacionais, sejam por organismos do setor
social (UNICEF11, UNESCO12) ou por instituições financeiras (FMI, Banco Mundial)
com a finalidade de buscar o comprometimento pela qualidade com equidade social
da educação e/ou pela necessidade política de “[...] fixar as condições de
desenvolvimento econômico dos Estados” (CARNOY, 2003, p. 61).

Desta forma, o Brasil ao longo de toda a década de 90 buscou por meio de políticas
institucionalizadas promover a educação em âmbito nacional se ajustando a uma
ordem mundial de mudança na forma como se organizava suas políticas públicas
educacionais, assumindo para isso compromissos públicos: “Em todo o mundo,
governos nacionais tem assumido o compromisso de implementar as prescrições
dos organismos internacionais” (PLANK, 2001, p. 13).

A Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia em 1990,
esboçou declarações de intenções e recomendações aos países participantes,
dentre os quais o Brasil, no intuito de delinear novas estratégias para minimizar os
efeitos dos baixos índices de desenvolvimento educacional, abrindo espaço para
11
12

Fundo das Nações Unidas para a Infância
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a cultura.
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pensar nos objetivos básicos: cidadania e aquisição de conhecimentos; diretrizes
políticas; equidade e desempenho e ampla reforma institucional: integração e
descentralização.

O Seminário Nacional sobre Qualidade, Eficiência e Equidade na Educação Básica,
realizado em Brasília 1991, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA reforça o discurso da melhoria da qualidade da educação e
equidade sinalizando o papel das instâncias centrais de estabelecer diretrizes, e
avaliar os resultados para garantir o cumprimento dos compromissos firmados.

Em 1993, o Plano Decenal de Educação para Todos aponta a necessidade de
concentrar esforços em todas as esferas administrativas e agentes educativos para
“a luta pela recuperação da educação básica”. Entre as linhas de atuação, o Plano
Decenal salientou a importância de desenvolver novos padrões de gestão
educacional, com vistas à universalização do ensino público de qualidade e o
fortalecimento da autonomia dos diversos parceiros educativos (esferas do poder
público, escolas, professores e dirigentes escolares).

A Conferência Nacional de Educação para Todos, em 1994, realizada em Brasília e
promovida pelo Ministério da Educação – MEC enfoca, mais uma vez, a
necessidade de compor estratégias de melhoria da educação a partir do
fortalecimento dos organismos educacionais através de novos paradigmas de
gestão educacional que possam atender a nova demanda das políticas públicas no
cenário nacional.

Em 1995, é criado pelo Ministério da Educação (MEC) e gerenciado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o Programa do Dinheiro Direto
na Escola (PDDE), transferindo recurso direto às escolas, algo inovador, para
gerenciamento de ações que fortaleçam os serviços prestados pelas instituições,
promovendo assim a descentralização de recursos não apenas para o órgão central,
gestor das políticas públicas, o Município, mas também localmente dando à escola a
oportunidade da decisão do que fazer com o recurso.
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Ao ser promulgada a Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
deflagram-se as discussões e os debates nacionais em torno da redistribuição das
competências do sistema educacional; estabelece-se o foco da administração da
educação pública para a descentralização de recursos e responsabilidades aos
municípios com a prestação de assistência técnica por meio de programas que
visem o fortalecimento da gestão local.

Autonomia, gestão democrática e participação são conceitos que passam a fazer
parte dos textos legais, indicando que sua incorporação nos espaços educativos
poderia promover mudanças na qualidade da educação.

Por meio desses instrumentos legais, a autonomia pedagógica, financeira e
administrativa deve fundamentar a constituição da identidade, a proposta
pedagógica e a organização da escola, aumentando a participação de atores da
comunidade escolar e local, democratizando a gestão da unidade escolar.

A descentralização de recursos financeiros para manutenção do ensino fundamental
tem espaço de destaque na agenda das políticas públicas educacionais brasileiras
nos anos 1990 associada a novos padrões de gestão educacional com a definição
de princípios de municipalização do ensino, institucionalização dos sistemas
municipais de educação, autonomia administrativa, pedagógica e financeira, criação
dentro dos próprios sistemas de entidades escolares autônomas.
Com a elaboração do Plano Nacional de Educação – PNE, sancionado com força de
Lei nº. 10.172/2001, a vinculação da descentralização de recursos à manutenção do
ensino deve ser atribuída à concepção de cidadania e não econômica. É papel do
Poder Público financiar a educação a partir da transferência da gestão de recursos
financeiros com repasses direto aos órgãos gestores, com o argumento de que para
a melhoria dos níveis de qualidade de ensino é necessário descentralizar recursos
assegurando o destino fim, direcionando-o as escolas de modo a fortalecer sua
autonomia.
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O Plano Nacional de Educação - PNE em consonância com a Constituição Federal –
CF 1988, e do estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
assegura às unidades escolares integrantes do sistema de ensino progressivos
graus de autonomia administrativa, pedagógica e gestão financeira. A gestão de
qualidade é orientada pela gestão democrática da educação e do controle social
sobre os recursos públicos.

A Lei apresenta instrumentos básicos para o desenvolvimento da gestão
democrática, proposta pedagógica, regimento escolar e conselhos escolares, que
devem ter como referência os dispositivos legais, Plano Municipal de Educação,
Conselho Municipal de Educação, os conselhos de controle social: conselho da
merenda escolar e conselho do FUNDEF13, nos dias atuais conselho do FUNDEB14.

A forma como as políticas começam a se reorganizar no Brasil ao longo da década
de 90 aponta uma reforma da política educacional tendo a escola como principal
núcleo da gestão do sistema (OLIVEIRA, 1997), sendo entendida como parceira ou
cogestora para a melhoria dos indicadores de qualidade da educação.

A escola sendo um núcleo de gestão nos remete a uma discussão sobre como em
seu interior procedimentos de gestão serão desenvolvidos e apontam para uma
necessidade de constituição de novos mecanismos e instrumentos que possibilitem
no seu interior uma gestão democrática, entre eles: 1 – autonomia escolar; 2 –
constituição de unidades executoras; 3 – constituição e representatividade social
através de conselhos e colegiados; 4 – controle social da gestão educacional; 5 –
escolha, seleção e eleição de dirigentes escolares; execução de projetos e medidas.

Tais instrumentos e mecanismos dizem respeito às formas de organização
democrática da educação na gestão do sistema, bem como na gestão escolar
propriamente dita. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB no artigo 14
estabelece que a participação seja requisito essencial para atender aos princípios da
gestão democrática, especialmente, “a participação dos profissionais da educação
13
14

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério
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na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades
escolares e conselhos escolares ou equivalentes”. A legislação educacional
reconhece a escola como núcleo central da gestão e aponta a comunidade local
como parceira na tomada de decisão.

A política educacional, tendo como foco principal a gestão da escola, ganha força
com a elaboração de Projetos, Programas e Medidas que, de forma progressiva,
começam a transferir recursos financeiros e a tomada de decisão quanto à
administração de suas responsabilidades.

Primeiro com a descentralização da merenda escolar em 1994, através do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Segundo em 1995, com o Programa do
Dinheiro Direto na Escola – PDDE e a descentralização de recursos financeiros
repassados diretamente para as unidades escolares, através da constituição de uma
Unidade Executora – UEX, entidade sem fins lucrativos, tendo como integrantes
pessoas da comunidade com a participação na gestão financeira, administrativa e
pedagógica da escola.

Para atender aos pactos de ordem econômica, o Brasil buscou parceria com
agências financeiras internacionais no sentido de implementar novas formas de
organização da gestão educacional apresentando em seu bojo uma preocupação
com a racionalização dos “[...] princípios contábeis de eficiência, “calculabilidade”,
previsibilidade e controle da ordem empresarial reestruturaram o significado e o
propósito da educação” (GIROUX, 2003, p. 62).

Buscando, assim, estar de acordo com os imperativos políticos de ordem mundial
que ditavam a necessidade de melhoria de indicadores sociais e econômicos para
os países em crescente desenvolvimento, como era o caso do Brasil.

As políticas educacionais traçadas a partir de novas medidas de organização da
forma de gestão da educação, considerando a necessidade de dotar a escola de
autonomia de decisão sobre suas ações internas e de recursos financeiros, em 1998
é criado o Fundo de Fortalecimento da Escola – FUNDESCOLA, co-financiado entre
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Brasil e um acordo de empréstimo do Banco Mundial descentralizando recursos
financeiros diretos para a escola em conta específica para a UEX, e que preconizava
como maior objetivo garantir a melhoria dos indicadores acadêmicos com o
fortalecimento da gestão escolar.

As mudanças implantadas na década de 90 por mecanismos legais e por medidas,
programas e projetos que foram se delineando para atender as determinações
mudam as formas como se organiza a educação nacional num sentido amplo, as
finalidades, os princípios, a organização dos níveis e modalidades, a distribuição de
responsabilidades e recursos financeiros e trazem ao contexto da escola diferenças
na forma como se organiza e planeja suas ações.

2.2 Reforma educacional e a mudança no paradigma da organização da gestão
escolar

A Reforma educacional da década de 90 trouxe em seu bojo de políticas públicas
mudanças no que diz respeito à organização da gestão escolar, regulamentada
inicialmente pela CF/1988 no art. 206 “gestão democrática do ensino público, na
forma da lei”, posteriormente ratificadas pelos instrumentos legais, a LDB em 1996 e
nos objetivos e metas de gestão e financiamento da educação do PNE em 2001:
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos ou
equivalentes. (LDB/1996)
Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão democrática
do ensino público, com a participação da comunidade. (PNE/2001)

Gestão democrática e participação começam a ser matéria de discussão e interesse,
mas não se constituem apenas pelo mecanismo legal, outros instrumentos de
fortalecimento e garantia dessa democratização da gestão começam a fazer parte
do cotidiano da escola: 1 – a constituição dos Conselhos ou Colegiados escolares e
2 – a constituição das UEx.

41

No movimento inicial, a constituição das instituições dos conselhos e colegiados
escolares e a constituição das Unidades Executoras – UEX, darão legitimidade,
primeiro ao processo de gestão democrática e participação nas decisões tomadas
no interior da escola, e, segundo a possibilidade de criação de entidade financeira
com Cadastro Nacional de pessoa Jurídica – CNPJ, o que poderá possibilitar o
recebimento direto de recursos financeiros.

Passamos de uma escola que historicamente tem suas ações do ponto de vista de
organização da gestão escolar centralizada por processos e procedimentos
apontados pelos seus órgãos centrais de ensino (distribuição de materiais didáticos,
diretrizes pedagógicas, manutenção das instalações físicas, etc.), e, que começa
paulatinamente, segundo Novaes e Cunha (1999, p. 14) “no âmbito da educação,
sair de um período de autoritarismo e centralização e passar para um nível concreto
de participação [...]” a partir de dispositivos legais a receber novas responsabilidades
sejam elas pedagógicas, administrativas e/ou financeiras, evidenciadas mais uma
vez na LDB e no PNE:
Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira,
observadas as normas gerais do direito público. (LDB/96)
Editar pelos sistemas de ensino, normas e diretrizes gerais
desburocratizantes e flexíveis, que estimulem a iniciativa e a ação
inovadora das instituições escolares. (PNE/2001)

É por uma discussão de implantação de mecanismos de gestão democrática e ação
coletiva entre atores da comunidade escolar e local que caminha a efetivação, seja
do ponto de vista legal ou por desenvolvimento de debates teóricos que um novo
modelo de gestão escolar se delineia.

Esses novos modelos de gestão democrática se desenham ao longo das discussões
em torno da necessidade de pensar a escola como uma unidade de gestão da
educação, saindo de um processo de centralização para descentralização de
responsabilidades.
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Neste novo desenho, as escolas estão sendo envolvidas em processos e
procedimentos que não são da área pedagógica propriamente dita e que vão
transitar pelos conhecimentos acerca da administração e gerenciamento de recursos
financeiros, que nessa trajetória histórica de constituição de políticas em torno da
educação são apontados nos mesmos instrumentos legais:
I – Promover a autonomia financeira das escolas mediante repasses
de recursos, diretamente aos estabelecimentos públicos de ensino, a
partir de critérios objetivos
II – Desenvolver padrão de gestão que tenha como elementos a
destinação de recursos para as atividades-fim, a descentralização, a
autonomia da escola, a equidade, o foco na aprendizagem dos
alunos e a participação da comunidade.
III – Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das escolas
e ampliar sua autonomia financeira, através do repasse de recursos
diretamente as escolas para pequenas despesas de manutenção e
cumprimento de sua proposta pedagógica. (PNE/2001)

A organização da escola, a partir do debate implantado pelos mecanismos legais,
evidencia uma nova forma de organizar suas ações, tendo a necessidade de
planejamento, controle e avaliação de suas atividades por meio da descentralização
de responsabilidades que até então eram desenvolvidas exclusivamente pelo poder
público, órgão central do seu sistema de ensino.

A escola navega em um discurso institucional que aponta como importante, a
garantia da melhoria da qualidade de ensino, por meio da forma como ela se
organiza, planeja, toma decisões e usa os recursos financeiros a ela repassados. E,
“definiu a escola, depois do aluno, como o foco principal do sistema educacional”
(POLO, 2001, p. 282), buscando na estruturação de suas políticas fortalecer a
autonomia criando uma nova dinâmica de organização para desenvolver aspectos
pedagógicos, administrativos e financeiros:

[..] a transferência de responsabilidades da gestão para as próprias
escolas tornou-se uma das idéias mestras da administração escolar
dos dias atuais, não apenas por se constituir numa solução mais
democrática, mas também, porque responde às dificuldades
crescentes enfrentadas pelos sistemas de ensino para gerirem um
número de escolas que vem ultrapassando sua capacidade de
controle (VALERIEN; DIAS, 1992, p. 8)
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O contexto exercido nesse processo de mudança na gestão da escola é visto por
Lück (2007, p. 36) como:

[...] a lógica da gestão é orientada pelos princípios democráticos e é
caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação
consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a
orientação, organização e planejamento de seu trabalho [...]

Trata-se ainda, denominado por Lück, (2007, p. 35), de uma mudança paradigmática
porque nessa “perspectiva, analisa-se, portanto a mudança do paradigma que
estabelece uma mudança de enfoque” das formas como a escola se organizava e
como a natureza jurídica neste momento de transição.

Assim, a gestão da escola, considerando o princípio de gestão democrática e da
participação, se configura em um novo desafio a se enfrentar por meio das novas
políticas educacionais da década de 90, como afirma Novaes e Cunha (1999, p. 14):
“nesse contexto a questão da democratização e da descentralização da gestão do
ensino apresenta-se como um grande desafio no cenário dos principais assuntos
educacionais”.

Por força de lei, vão aos poucos sendo implantados programas, projetos e medidas
que, por sua vez, materializam a mudança de paradigma da gestão escolar à
medida que esses novos programas e projetos repassam responsabilidades e
decisões para a escola. “Está sendo ampliado o poder de decisão da escola,
instituindo-a como uma efetiva instância da administração pública da educação”
(WITMANN, 2000, p. 92).

Mas essa transição de paradigma não se esgota nas relações formais expressas
pelas leis, nem pelo poder governamental que elabora e implementa programas,
projetos e medidas, mas se constitui e se materializa no cotidiano da escola por
meio das pessoas que dão vida e vão garantir sua pertinência e formas de
execução.
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Dos anos 90 para os dias atuais vivemos em uma transição de modelo de
organização da forma como a escola administra suas ações. Mas o maior desafio
ainda é descobrir que (quais) modelo(s) de gestão deveríamos seguir no cotidiano
da escola.
2.3 Implantação do FUNDESCOLA no contexto de mudança de organização da
gestão escolar

O Ministério da Educação - MEC fazendo valer os indicativos previstos nos marcos
legais começa as primeiras experiências com repasse de recursos direto a escola
com o Programa do Dinheiro Direto na Escola – PDDE em 1995, descentralizando
pequenos recursos para despesas de manutenção e compra de materiais
pedagógicos, tendo a escola à oportunidade de pensar e decidir o que fazer com os
recursos:

[...] a escola não fique a mercê de procedimentos demorados de
liberação de recursos. O importante é que a escola possa responder
rapidamente a demanda simples, mas de grandes reflexos no seu
funcionamento, como a realização de reparos e conservação de suas
dependências físicas, de seus móveis e equipamentos, e possa
efetuar a comprar de determinados bens, inclusive materiais didáticopedagógicos, bem como contratar certos serviços, fundamentais para
que sua proposta pedagógica possa ser cumprida (POLO, 2001, p.
281)

Posteriormente, em 1998, o Ministério da Educação – MEC, em acordo de
financiamento com o Banco Mundial, apresenta o programa do Fundo de
Fortalecimento da Escola – FUNDESCOLA como eixo central dos esforços, “com
base nos princípios de equidade, efetividade e complementaridade, estabelece
como objetivo a melhoria do desempenho do ensino fundamental” (SOBRINHO,
2001, p. 15).

Em seu discurso de implantação o Programa FUNDESCOLA trazia uma abordagem
de fortalecimento de autonomia da gestão escolar apresentando à transferência de
uma tecnologia as escolas por meio de uma nova ferramenta de planejamento,
chamada planejamento estratégico, metodologia da teoria geral da administração –
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TGA, com linguagens, processos e procedimentos próprios e diferentes daqueles já
experimentados na vivência da gestão escolar.

Nesse novo cenário de mudanças na forma de organizar o planejamento da
educação no Brasil, o Programa FUNDESCOLA dizia inaugurar uma proposta de
organização da escola baseada no planejamento estratégico:

[...] as mudanças na forma de gerenciar a escola no Brasil, embora
gradativas e justificáveis num sistema educacional descentralizado,
são consistentes e que o FUNDESCOLA, por meio do Plano de
Desenvolvimento da Escola, ao apostar suas fichas na gestão
escolar, está contribuindo para o aprofundamento, agilização e
consolidação desse processo (SOBRINHO, 2001, p. 7)

Em seus fundamentos de organização, o Programa FUNDESCOLA apresenta que
por meio das novas políticas de gestão da educação que se delineiam na década de
90 de descentralização de responsabilidades, dando a escola papel importante,
visando à autonomia com a introdução de novos atores e processos de gestão
escolar, promovida por “três frentes: eleição de diretores, criação de conselhos e
colegiados escolares (...) e transferência de recursos para as escolas para atender
ás necessidades de manutenção” (SOBRINHO, 2001, p. 11).

Apresentando como foco o fortalecimento da escola por meio do aprimoramento da
gestão da escola, o Programa FUNDESCOLA se materializa no espaço da gestão
escolar por meio do Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE. “O PDE é um
processo gerencial de planejamento estratégico, coordenado pela liderança da
escola e desenvolvido de maneira participativa pela comunidade escolar”
(SOBRINHO, 2001, p. 15).
Para tanto, o FUNDESCOLA desenvolvia capacitação da equipe escolar em “como
elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE” e transferia recursos
financeiros às escolas, por meio de outro instrumento de planejamento chamado de
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Plano de Melhoria Escolar – PME15, para a execução das ações descritas em seus
planejamentos.

O FUNDESCOLA foi projetado para ser realizado ao longo de 13 anos, tendo três
grandes etapas:
Fundescola I – 1998 a 2001 – atuando nas regiões Norte e CentroOeste (10 estados e 181 municípios). Enfatizou as iniciativas de
fortalecimento da gestão escolar, o desenvolvimento de modelos
pedagógicos, a adequação de prédios escolares e o fornecimento de
mobiliário.
Valor total: US$ 125 milhões.
Fundescola II – 1999 a 2004 – atuando nas regiões Norte, Nordeste
e Centro Oeste (19 estados e 384 municípios). Manteve as ações da
primeira etapa e acrescentou ações de planejamento estratégico das
secretarias, construção de escola e mobilização social.
Valor total: US$ 204 milhões.
Fundescola III – 2002 a 2010 – com a nova política educacional, a
prioridade é a formação continuada de professores, que é uma ação
vinculada ao Sistema Nacional de Formação Continuada e
Certificação de Professores, instituído em junho de 2003 pelo MEC.
Esta ação prevê projetos e ações integradas com a 1.
FONTE: FNDE

Sua duração efetiva foi de 08 (oito) anos de disseminação do Programa
FUNDESCOLA (1998 – 2006), sua fonte de recurso, em 2007 se transformou no
PDE – Escola, também desenvolvido por meio da metodologia de planejamento
estratégico e com repasse de recursos financeiros à escola.

De 1998 para os dias atuais muitas mudanças ocorreram na forma como a escola
organiza e planeja a sua gestão escolar, seja na forma de usar os recursos
financeiros que recebe ou para a melhoria de suas atividades pedagógicas. O que é
interessante descobrir são as contribuições do Plano de Desenvolvimento da Escola
– PDE para as mudanças na forma como a escola organiza e planeja suas ações e
seus recursos financeiros recebidos diretamente.

15

PME – Plano de Melhoria Escolar apresentava as ações que envolviam uso de recursos
executados com o financiamento que seria repassado pelo FUNDESCOLA a Unidade Escolar.
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O FUNDESCOLA se configurou em uma forma de transferência de metodologia de
planejamento a escola com repasses de recursos financeiros, e, por ser uma política
pública teve a ela atrelada mecanismos legais e altos volumes de dinheiro para
concretizar seus objetivos.

Não sabemos ao certo o impacto do FUNDESCOLA para o fortalecimento da gestão
escolar. Uma pesquisa realizada pela Fundação LEMANN 16, apresenta o relato de
entrevistas a gestores de escolas que confirmam que o PDE melhora as formas
gerenciais de procedimentos no contexto da escola.

Mas o FUNDESCOLA atuou fortemente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste,
sendo importante saber se sua metodologia influenciou mudanças no espaço da
escola, uma vez que a possibilidade de receber recursos financeiros trazia em si um
incentivo, e, ainda que a escola tivesse dificuldades quanto ao uso da ferramenta de
planejamento estratégico, ter dinheiro e decidir o que fazer, é visto como algo
positivo:
Outro aspecto destacado diz respeito ao gerenciamento dos
recursos, isto é, ao fato de que o repasse do dinheiro é feito
diretamente para a escola e à liberdade que esta tem para elencar
suas prioridades e definir seu plano de aplicação de recursos a partir
dessas prioridades, implicando também a solução dos problemas
mais imediatos (PERONI; ADRIÃO, 2006, p. 355)

Atento ao seu objetivo, o FUNDESCOLA é lançado com diferentes linhas de ação,
executado por projetos e medidas que vão desde o fortalecimento da autonomia da
gestão escolar até a formação de professores. Essas linhas de ação segundo
Fonseca, Oliveira e Toschi, integram diferentes produtos17:
O FUNDESCOLA integra os seguintes “produtos”: Padrões Mínimos
de Funcionamento das Escolas; Levantamento da Situação Escolar;
Microplanejamento; Sistema de Apoio à Decisão Educacional;
Programa Dinheiro Direto na Escola; Projeto de Adequação dos
Prédios Escolares; Espaço Educativo; Mobiliário e Equipamento
Escolar; Atendimento Rural; Escola Ativa; PROFORMAÇÃO;
16

Pesquisa realizada pela Harvard Kennedy School, financiada pela Fundação LEMANN –
Vislumbres da Experiência da Reforma Educativa FUNDESCOLA, 2003
17
Produtos – ações do FUNDESCOLA que são desenvolvidas por meio de projetos. (MOIP, 2002)
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Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar; Projeto de Melhoria
da Escola; Informatização; Plano de Carreira; Desenvolvimento
Institucional – PRASEM; Programa de Apoio aos Secretários
Municipais de Educação; Justiça na Educação; Encontro dos
Conselheiros do FUNDEF; Comunicação; Plano de Desenvolvimento
da Escola (PDE) (FONSECA, OLIVEIRA e TOSCHI, 2005, p. 132)

O foco central desse estudo é o projeto de fortalecimento da autonomia escolar
intitulado de Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, entendido por Fonseca,
Oliveira e Toschi, (2005, p. 132), como “o carro-chefe do FUNDESCOLA” que trazia
em seu discurso transferência de uma nova ferramenta de gestão a escola com a
apresentação da metodologia de planejamento estratégico.

O PDE é um processo gerencial de planejamento estratégico, [...].
Seu objetivo é aprimorar a gestão da escola para que possa
melhorar a qualidade do ensino que oferece e garantir maior
eficiência e eficácia nos processos que desenvolve. (SOBRINHO,
2001, p. 15)

Por meio da elaboração dos planejamentos estratégicos, as escolas deveriam de
forma participativa definir objetivos, metas e estratégias de melhoria de suas
atividades e para implantá-las recebiam repasse de recursos financeiros, vinculando
a aprendizagem de uma nova ferramenta de planejamento, também a aprendizagem
de gestão de recursos financeiros, conforme descrito por Fonseca, Oliveira e Toschi
(2005, p. 132):
Nesse processo, a escola é tida como responsável pela melhoria da
qualidade de ensino e o projeto visa a modernizar a gestão e
fortalecer a autonomia da escola, segundo um processo de
planejamento estratégico coordenado pela liderança da escola e
elaborado de maneira participativa.

O Programa FUNDESCOLA por meio do PDE se estrutura em três pilares: 1)
fortalecimento de autonomia; 2) transferência de uma ferramenta de gestão –
planejamento estratégico e 3) repasse de recursos financeiros.

O PDE muda o paradigma de planejamento no espaço da escola, apresentando
novas formas de organização com procedimentos próprios, específicos da teoria
geral da administração – TGA, com elementos, rotinas de processos e linguagem
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diferentes daqueles até então utilizados pela escola em suas experiências de
planejamento.

O FUNDESCOLA foi projetado para uma década de trabalho de 1998 à 2008.
Empregou um total de U$$ 1, 3 bilhão (Fonte: MOIP, 2002). Um esforço grande do
ponto de vista financeiro e também do ponto de vista técnico, pois o FUNDESCOLA
apresentava em sua organização a necessidade da capacitação das equipes
técnicas nas secretarias estaduais e municipais, bem como, as diversas
capacitações realizadas por equipes técnicas do próprio FUNDESCOLA para os
profissionais, chamados de liderança formal das escolas participantes do programa.

Pelo volume de recursos envolvidos e pela natureza da formação das equipes
escolares na aprendizagem de uma nova ferramenta de planejamento, devemos
pensar de que forma esses novos processos de gestão passaram a fazer parte do
cotidiano da escola e de que forma seus profissionais estão conseguindo dar conta
das demandas internas, as solicitadas pelos seus órgãos centrais e pelos novos
procedimentos que começam a fazer parte da rotina de gestão da escola via os
projetos que exigem planejamento e gestão de recursos financeiros.

Quando o PDE é implantado na escola são poucos os recursos financeiros
destinados diretamente e, ainda que apresentado um novo modelo de planejamento,
a escola, por sua vez, já conhecia uma forma de planejar e se viu atrelada a uma
nova metodologia com linguagens, procedimentos e processos diferentes de suas
experiências de planejamento, mas, por outro lado, era envolvida pela perspectiva
de recebimento de recursos financeiros.

No decorrer de uma década a realidade financeira das escolas é diferente. As
escolas possuíam pequenos recursos e foram chamadas aos poucos para exercer
um discurso de autonomia com base na necessidade de construir seus próprios
projetos e de pouco em pouco estão participando da descentralização de recursos
financeiros. O que nos faz pensar se atualmente pelo fato de possuir mais recursos
financeiros, aspecto motivador a participação, a escola utiliza na organização de sua
gestão escolar o planejamento estratégico.
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Em pesquisa no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
verifica-se que em 1998, ano de implantação do Programa FUNDESCOLA, as linhas
de recursos financeiros, direto a escola, eram resumidas ao Programa do Dinheiro
na Escola – PDDE e os primeiros repasses a partir da elaboração do Plano de
Desenvolvimento da Escola - PDE. O próprio recurso disponibilizado pelo
FUNDESCOLA era pequeno e não subsidiava todas as ações da escola.

PROGRAMAS
Programa de dinheiro direto na escola (PDDE)
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola)
Quadro 1 – Recursos financeiros recebidos diretamente pela escola/1998.
FONTE: FNDE

Realizando a mesma pesquisa no ano atual vemos que existem diversas linhas de
recursos financeiros que podem ser repassados diretamente para a escola, inclusive
com valores superiores aos transferidos à época pelo FUNDESCOLA, com as mais
diversas finalidades e formas de execução das suas atividades. Mas, comum a
todos temos a necessidade de que a gestão escolar planeje de que forma o projeto
será executado no interior da escola com graus maiores ou menores de exigências
de organização de planejamentos.

PROGRAMAS
Programa de dinheiro direto na escola (PDDE)
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE
Escola)
Programa Ensino Médio Inovador
Funcionamento nos finais de semana (Escola
Aberta)
Programa escola acessível
Programa Mais Educação 2010 – educação
Integral
Programa Mais Educação 2010 – para reforma,
ampliação e construção de cobertura de
quadras esportivas ou espaços destinados ao
lazer
Apoio para realização de atividades educativas
e pedagógicas coletivas requeridas pela oferta
de turmas organizadas sob a forma de
multisseriação.

LEIS E DECRETOS QUE AMPARAM
Lei 11.947/2009
Resol. 03_01042010
Res. 03_01042010
Res. 03_01042010
Res. 03_01042010
Res. 10_13052010
Res. 03_01042010
Res. 03_01042010

Res. 61_30112009

Quadro 2 – Recursos financeiros recebidos diretamente pela escola/2011.
FONTE: FNDE
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Para cumprir os princípios de fortalecimento e autonomia da gestão escolar por meio
da

elaboração

de

planejamentos

e

repasse

de

recursos

financeiros,

o

FUNDESCOLA empreendeu uma série de esforços institucionais, legais e
financeiros ao longo dos anos de trabalho.

Esses esforços se caracterizam por um contexto de implicações que modificam ou
deveriam modificar a forma como a escola se organiza, planeja e usa os recursos
financeiros. O que nos sugere um processo de transição ao longo dos últimos anos
na organização da gestão da escola por duas ações propostas pelas políticas
públicas da educação – a implantação de uma metodologia de planejamento e o
repasse de recursos financeiros direto a escola:

Implantação da Metodologia de Planejamento Estratégico
FUNDESCOLA

Escola sem repasse
direto de recursos
financeiros

Processo de transição

Escola com repasse
direto de recursos
financeiros

Repasse de Recursos Financeiros Direto a Escola

Quadro 3 – Transição entre recebimento de recursos e implantação da metodologia de planejamento
estratégico.
Fonte: Elaboração da autora.

Esses esforços foram descartados ao longo dos anos? Não. O Ministério da
Educação por meio do desenvolvimento do PDE/Escola prossegue com as
orientações de utilização da metodologia de planejamento para o uso de recursos
financeiros.

E a intenção desta pesquisa é analisar se após as mudanças na forma de gestão da
escola com a implantação do PDE no formato do FUNDESCOLA, as escolas estão
ainda utilizando essa metodologia, como utilizam e quais contribuições ela deixou
para o planejamento da escola e a gestão financeira de recursos.
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É importante salientar que o PROGRAMA FUNDESCOLA, foi extinto em 2007,
último ano de repasse de recursos financeiros as unidades escolares, mas que a
disseminação da metodologia de planejamento estratégico, materializado pela
elaboração do PDE é realizada pelo MEC até os dias atuais.

Em 2007, instituído através da Portaria Normativa nº. 27 de 21 de junho de 2007, o
PDE/Escola, substituiu as ações do extinto FUNDESCOLA, transferindo recursos
financeiros para escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
– IDEB18.

O formato de trabalho para o desenvolvimento das ações do PDE/Escola seguia as
orientações do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE/FUNDESCOLA e o
processo de elaboração do planejamento em três etapas: o diagnóstico da escola, a
síntese do diagnóstico e o plano de ação.

Após as etapas de elaboração do planejamento a própria equipe escolar se
responsabilizava em inserir os dados da escola e acompanhar os processos de
aprovação e liberação de recursos no Sistema Integrado de Monitoramento e
Controle do Ministério da Educação – SIMEC19.

No ano de 2011 as ações do PDE/Escola permanecem ativas, desta vez atendendo
a dois grupos de escolas:
 Escolas cujo IDEB 2009 foi igual ou inferior a 4,4 para os Anos Iniciais e 3,7
para os Anos Finais, exceto aquelas que já receberam as duas parcelas dos
recursos entre os anos 2008 a 2010; e,
 Escolas que não receberam uma ou as duas parcelas dos recursos para
execução do seu Plano de Ação entre os anos 2008 e 2010.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, criado em 2007 mede a qualidade da
escola e da Rede de Ensino. É calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa – INEP e em taxas de aprovação. O índice é medido a cada
dois anos.
19
O Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC é
um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento das propostas
on-line do governo federal na área da educação.
18
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Ainda aqui nas ações de desenvolvimento do PDE/Escola, o MEC atribui ao Plano
de Desenvolvimento da Escola uma metodologia inovadora que poderá trazer
melhorias ao desempenho da gestão escolar:
O PDE Escola é um programa de apoio à gestão escolar baseado no
planejamento participativo. Seu objetivo é auxiliar as escolas públicas
a melhorar a sua gestão e, para as escolas priorizadas pelo
programa, o MEC repassa recursos financeiros destinados a apoiar a
execução de todo ou parte do seu planejamento (BRASIL, MEC,
2012).

No ano de 2012, o MEC lança o PDE interativo, considerado um marco e que
representa a solicitação das secretarias que gostariam que em toda sua Rede de
Ensino as escolas, independente de repasse de recursos financeiros, tivessem essa
ferramenta de planejamento disponibilizada:

A ferramenta utilizada pelas escolas para realizar o seu planejamento
é o PDE Interativo, um módulo disponível no SIMEC. O PDE
Interativo foi desenvolvido com base na metodologia do PDE Escola,
mas a partir de 2012, todas as escolas públicas do país poderão
utilizá-lo – mesmo aquelas que não foram priorizadas pelo PDE
Escola, ou seja, que não receberão recursos federais desse
programa.
O PDE Interativo vem atender às solicitações encaminhadas por
diversas secretarias de educação que desejavam utilizar a
metodologia de planejamento do PDE Escola em toda a sua rede,
independente do repasse de recursos federais. (BRASIL, MEC,
2012)

Por essas afirmações oficiais do Ministério da Educação, podemos perceber que
ainda que o PDE assuma formas diferentes de elaboração está disponível a toda
escola pública do Brasil que deseje utilizar uma ferramenta de planejamento.
2.4 FUNDESCOLA e o planejamento na Rede Pública Municipal de Ensino de
Salvador

No âmbito municipal e em especial na Rede Pública Municipal de Ensino de
Salvador é, também, nesse movimento de descentralização de recursos financeiros
e a implantação do FUNDESCOLA que as escolas começam a organizar seus
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planejamentos para a utilização dos recursos financeiros que timidamente vão
chegando à escola.

É curioso entender de que forma esse processo de descentralização se desenvolve
nas escolas municipais de Salvador por, de forma pioneira, terem iniciado processos
de democratização de ações num período que antecede as discussões e marcos
legais da década de noventa, uma vez que desde 1986 já realizavam eleições para
gestores escolares e definiam atribuições para a gestão escolar, bem como
instituíram seus conselhos escolares, regulamentados como APM`s (Associação de
Pais e mestres), em 1995, “Tal procedimento efetivou-se com a implantação de
eleições para diretores no ano de 1986 e, em 1995, com a estruturação dos
conselhos escolares” (MUTIM; FREITAS, 1999, p. 103).

Quanto a elaboração de planejamentos, a Rede Pública de Ensino Municipal de
Salvador, desde a década de 80 já consolidava ações para que as escolas
elaborassem seus projetos políticos pedagógicos, regimentos escolares e, como o
processo eleitoral para diretores, já realizavam planos de gestão, requisito
necessário para a candidatura as eleições.

E, de outra parte os planos de gestão, por uma orientação da SECULT, deveriam
estar todos alinhados ao PDE: “Elaborar e implementar o Plano da Gestão Escolar
alinhado ao PDE, Proposta Pedagógica, Regimento Escolar e Diretrizes do Sistema
Municipal de Ensino, discutindo com a comunidade escolar e incorporando as
contribuições” (SMEC, 2003, p. 5).

Os novos modelos de gestão escolar que se delineiam no cenário nacional
baseados nos princípios de gestão democrática e garantia de fortalecimento de
autonomia pedagógica, administrativa e financeira, se materializam na Rede
Municipal de Ensino de Salvador e começam a fazer parte dos procedimentos
pedagógico-administrativos com a implantação de:

A autonomia administrativa da escola da Rede Pública Municipal está
garantida pela eleição dos Gestores Escolares, constituição dos
Conselhos Escolares, organizações associativas de pais e de alunos
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e pela formulação, aprovação e implementação do Plano de
Desenvolvimento da Escola – PDE, do Regimento Escolar, do Plano
de Gestão da Escola e Avaliação de Desempenho dos Servidores,
nos termos da legislação em vigor.
A autonomia financeira da escola municipal está assegurada pela
administração dos recursos financeiros nela alocados, em
consonância com a legislação vigente. (SMEC, 2003)

E no que se refere à gestão dos recursos financeiros a Rede Municipal de Ensino já
estabelecia que a escola poderia receber recursos oriundos do Tesouro Municipal
repassados pelo Fundo Municipal da Educação – FME, por convênios firmados com
o MEC, e sinalizava o FUNDESCOLA por meio do PDE como um importante
recurso, e o PDDE.

Dentre as atribuições dos diretores publicadas pela SECULT em 2003 expressava
que a gestão escolar era responsável pela melhoria do desempenho acadêmico de
seus alunos e para a elaboração de suas ações deveria considerar “que o PDE é um
processo gerencial de planejamento estratégico para a melhoria da qualidade do
ensino e da aprendizagem” (SMEC, 2003, p. 3).

E diante desses modelos que se implantam, a Rede Municipal de Ensino de
Salvador coloca como uma premissa no trabalho do diretor escolar a realização de
planejamentos e o desenvolvimento com competência para a gestão de recursos
financeiros (SMEC, 2003).

Essa premissa se ratifica em documentos mais atuais, no Plano Municipal de
Educação – PME (2010 – 2020) a necessidade de planejar e gerir recursos
financeiros, por meio da elaboração de planejamentos estratégicos volta a ser
expressa pela SECULT como sendo necessária a gestão escolar e coloca como
meta até 2020 “assegurar repasse financeiro, 100% das unidades escolares”.

Ainda como mecanismos de uma gestão democrática, as escolas
possuem o PDE - Plano de Desenvolvimento da Escola, implantado
na Rede em 1999, o Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE,
e o Programa de Autonomia para Melhoria e Manutenção da Escola
– AMME. Esses instrumentos promovem a autonomia das unidades
escolares para implementarem ações e realizarem as aquisições
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necessárias para o alcance dos objetivos e metas planejadas por
meio dos recursos obtidos. (SECULT, 2010, p. 119)

A SECULT, pelos documentos utilizados como orientação para o trabalho do diretor
escolar, aponta em seu discurso uma mudança na organização da gestão da escola
entendendo que por meio da metodologia do PDE, implantado pelo FUNDESCOLA,
e o investimento de recursos financeiros seria ponto fortalecedor da gestão escolar
e, consequentemente, poderá trazer mudanças significativas ao ambiente escolar,
desde as questões pedagógicas, as administrativas e financeiras.

Também, no âmbito municipal há uma diferença entre os anos de 1990, época de
início da descentralização de recursos a escola e os dias atuais. Na época de
implantação e estruturação do FUNDESCOLA na Rede Municipal de Ensino de
Salvador as escolas possuíam pequenos recursos financeiros, os disponibilizados
pelo próprio FUNDESCOLA e o PDDE.

Atualmente as escolas recebem valores superiores ao vinculado ao FUNDESCOLA.
O PDDE ao ser repassado tem um volume maior de recursos e existem novos
projetos que envolvem o repasse direto de recursos a escola a exemplo do PDEESCOLA, Programa Mais Educação e Escola Aberta. Assim sendo é possível
perceber que ao longo desse tempo existem mudanças na forma como a gestão
escolar organiza seus planejamentos e usa os recursos financeiros.
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CAPÍTULO 3 – ESCOLA, GESTÃO RECURSOS FINANCEIROS E
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A elaboração de planejamentos na escola não é uma situação nova, e, mesmo antes
das perspectivas de recebimento de recursos financeiros, a escola já elaborava
planejamentos para a articulação das ações administrativo-pedagógicas, como é o
caso dos planos de ensino, planos de curso, projetos políticos pedagógicos.

Dentro de uma perspectiva ampla de processos educacionais, tratando-se aqui da
gestão educacional a tendência em se conceber planejamentos também não é uma
situação nova:

O esforço no sentido de se estabelecer uma conjugação entre
planejamento e a educação, se apresenta como algo muito em voga
no cenário educacional, embora esse esforço pareça conter raízes
históricas. A constituição Federal de 1934, [...] estabelecia como
competência da União fixar um Plano Nacional de Educação [...]. A
partir desta Constituição todas as demais, com exceção da Carta
Magna de 1937, definiram implícita ou explicita a necessidade de se
adotar planos de educação (NOVAES, 2007, p. 64-65).

O processo de transição que se delineia e muda o paradigma da gestão escolar, a
partir das novas políticas educacionais nos propõe a indagação sobre qual
perspectiva teórica queremos analisar a escola e suas especificidades, e quais as
implicações de novos modelos de planejamento que chegam a ela.

Com os novos contornos na organização da gestão escolar o conceito de
planejamento extrapola o conhecido pelos educadores em sua formação
pedagógica. O que significa que, por sua vez, poderá trazer mudanças às formas de
trabalho no espaço da escola, como diz Oliveira (2004) traz mudanças significativas
ao trabalho docente.

No desenvolvimento dessa pesquisa orientamos nosso trabalho buscando
compreender se a escola é entendida como uma organização administrativa, as
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formas de entrada de recursos financeiros e as relações dessa visão com a
metodologia de planejamento estratégico, implantada pelo FUNDESCOLA com a
elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE.
3.1 Escola como organização

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, na tentativa de reconhecer no espaço da
escola as formas e procedimentos utilizados pelos membros da gestão escolar para
a execução de recursos financeiros buscando compreender se estão baseados ou
não numa metodologia de planejamento estratégico, tivemos que nos remeter aos
conceitos

de

organização

e

planejamento

estratégico,

implantados

pelo

FUNDESCOLA, quando em formação com as equipes escolares e das secretarias
municipais de educação.

O primeiro conceito advindo com o FUNDESCOLA e a necessidade da construção
de planejamento estratégico, tendo como forma de materialização a elaboração do
Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE seria o reconhecimento da escola como
uma organização:

[...] a construção de escolas de qualidade não pode prescindir de
procedimentos e instrumentos de gerenciamento eficazes, devendo
ser administrada como uma organização viva e solidária em seus
objetivos, voltada para o atendimento das necessidades e
expectativas de seus alunos, pais, comunidade e sociedade
(FUNDESCOLA, 2006, p.11).

O FUNDESCOLA chamava a atenção de que a escola como outros espaços
organizacionais possuem procedimentos e processos próprios, tem finalidades,
administra insumos (recursos humanos, financeiros, físicos e materiais) e a forma
como desenvolve esses processos poderia influenciar em seus resultados:
[...] a escola como organização é um sistema, um conjunto
organizado de partes interdependentes que se relacionam em busca
de objetivos comuns. Como sistema, cada componente – currículo,
pessoal, material escolar e didático, instalações etc. – contribui para
o bom funcionamento do outro (FUNDESCOLA, 2006, p.11).

59

A partir dessa perspectiva apresentada pelo FUNDESCOLA é importante buscar
compreensões teóricas sobre a escola como uma organização, qual é a sua
natureza, e no que ela se aproxima ou se distancia das demais organizações.

Parece-nos importante compreender a natureza da organização que a escola
representa para entender como após o término das ações oficiais do FUNDESCOLA
as escolas estão construindo seus planejamentos para a execução de recursos
financeiros.

Para Novaes (2006, p. 44), ao transportarmos o conceito de planejamento e/ou
utilizá-lo na área educacional, se faz necessária à busca de entendimentos de que a
escola é uma organização administrativa. Esse entendimento da escola como uma
organização nos aproxima de estudos na área da Administração.

E, ainda que busquemos nos aproximar da área da Administração para conhecer a
natureza do fenômeno que por meio de planejamentos mudam o paradigma de
gestão escolar, mas não podemos perder de vista que a escola teria uma natureza
diferente das demais organizações administrativas.

Se partirmos do pressuposto de que a escola pode ser considerada
uma organização administrativa, devemos também considerar que a
escola possui características próprias que lhe diferenciam de outras
organizações. [...] A despeito de possuir um tipo de organização
diferenciada das empresas, a organização escolar reúne várias
características extraídas da mesma fonte, ou seja, das organizações
administrativas. (NOVAES, 2006, p. 44)

Souza (2006) apresenta que a “gestão escolar é um conjunto de aspectos de
natureza técnica, com campos de conhecimentos delimitados: a administração e a
pedagogia”, remetendo a aspectos que a configuram com um caráter administrativo
voltado as organizações:
[...] à luz da teoria clássica da administração ou das teorias das
escolas que a substituíram (das teorias burocráticas), a gestão
escolar como um fenômeno administrativo através do qual os
recursos são utilizados através das técnicas disponíveis para o
alcance dos objetivos e fins da organização (Ibid, 2006, p. 130).
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Os estudos de Souza (2006) corroboram com os estudos de Novaes (2006), à
medida que analisam a escola como uma organização e suas relações com Teoria
Geral das Organizações Administrativas, buscando campos de aproximação entre
elas:
Os estudos dos teóricos das organizações são voltados a identificar,
analisar e compreender as formas pelas quais elas se constituem e
são conduzidas no alcance de seus objetivos e, em particular,
dedicam-se também a apresentar as formas através das quais essas
organizações podem equacionar os seus problemas e atingir seus
fins, [...] (SOUZA, 2006, p.130).

Uma organização para Maximiano (2000, p. 91) é “uma combinação de recursos que
procura deliberadamente realizar algum tipo de objetivo, (ou conjunto de objetivo)”.
Prossegue dizendo que “estão por toda parte. [...] As organizações são muito
diversificadas quanto a tamanho e forma, produtos e serviços, recursos e áreas de
atuação” (Ibid, 2000, p. 91).

Por este conceito de organização apontado por Maximiano (2000), que Novaes
(2006) situa a natureza da organização escolar, por desenvolverem objetivos e
pertencerem a uma área específica de produção de serviço, no caso a educação.
Uma organização se estabelece pelo desenvolvimento de “um sistema [...] todo
complexo e organizado, formado de partes ou elementos que interagem para
realizar um objetivo explícito” (Maximiano, 2000, p. 91), ao que Novaes (2006, p. 44)
irá dizer que: “como organização administrativa, a escola integra um complexo
sistema composto de diversos objetivos”. E, no contexto deste sistema “a
organização escolar figura como principal responsável por promover à educação”.

Por essas aproximações teóricas quanto a objetivos, finalidades e necessidades de
administração das diversas organizações que Novaes (2006, p. 44) conclui que “[...]
a escola possui algumas (muitas) das características inerentes às organizações
administrativas”.
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De outra parte, se podemos estabelecer similaridades teóricas com a organização
escola e as demais organizações administrativas devemos então compreender a
natureza específica da organização escola: “[...] a escola é uma organização é uma
organização profissionalmente orientada, isto é, os membros da escola estão
preocupados com a realização de objetivos manifestos – a educação de crianças e
jovens [...]” (SERGIOVANNI; CAVER, 1976, p. 153).

Ao estabelecer as relações teóricas entre organização escolar e o conceito de
organização para a área da Administração conseguimos pistas que nos remetem ao
estudo da chegada de planejamento estratégico na escola por meio do Programa
FUNDESCOLA. O que parte de uma visão que se estabelece em documentos
oficiais20 e que vão aos poucos fazendo parte do cotidiano de gestão da escola.

Se por um lado a organização administrativa de uma escola se aproxima de uma
empresa, por outro se distancia à medida que:

[...] escola e empresa são instituições bastante diversas e para as
quais procedimentos administrativos não podem se pautar sobre a
mesma racionalidade, ignorando- se o universo próprio que é
composto por cada uma delas. (SOUZA, 2006, p. 69)

Para Arroyo (1979, p. 41), essas relações teóricas já se faziam manifestas e aos
poucos as novas políticas de transferência de mecanismos administrativos
demonstravam essa aproximação de conceitos: ”[...] entre a escola e a empresa há
sem dúvida relações profundas e a transferência de mecanismos semelhantes de
administração vem confirmar tais relações”.

Sendo importante não perdermos de vista a natureza formal da organização escola,
por outro lado, precisamos então buscar compreensões de como os processos
organizativos se materializam no espaço da escola, analisando-a “[...] confrontada
com outros tipos de racionalidade e com outras concepções de legitimidade” (LIMA,
2008, p. 45).

20

Plano de Educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
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À medida que a pesquisa se delineava buscávamos entender qual é esse espaço de
organização e como as atividades ligadas ao planejamento dos recursos financeiros
se aproximavam da metodologia de planejamento estratégico. A ideia é encontrar
aportes teóricos que ajudem na compreensão da natureza dessa organização e
suas formas de materialização.

Lima (2008, p. 15) caracteriza a ação organizativa da escola entendendo que ela
tem modelos organizativos que frequentemente dificulta o entendimento pelos
pesquisadores em educação por se apresentarem em modelos normativos e
modelos teóricos explicativos.

Os estudos acerca da escola como uma organização e suas formas diferentes de
implantação de modelos de planejamento e em nossa análise do Plano de
Desenvolvimento Estratégico – PDE orientado pela metodologia de planejamento
estratégico se fundamentam a partir da análise de Lima (2008, p 15) que diz:

[...] é importante concentrar este estudo num número limitado de
propostas teóricas com o objetivo de selecionar um modelo,
eventualmente uma síntese de modelos, como ponto de partida para
a construção de um quadro conceptual adequado ao estudo da
escola como organização.

Como dito pelo próprio autor não poderemos atender “ao elevado número de
modelos de análise, e aos seus desdobramentos, que seria teoricamente possível
apresentar e considerar” (LIMA, 2008, p. 15-16)

Assim entendido, investigamos se ao elaborar planejamentos para a execução de
recursos financeiros os sujeitos responsáveis pela gestão escolar utilizam
contribuições da metodologia de planejamento estratégico implantada pelo
FUNDESCOLA e utilizando, ou não, teria alguma ligação ao quadro organizativo
proposto por Lima (2008).

Partindo de estudos desenvolvidos por Ellström (1983) que apresenta modelos da
escola como uma organização: racional, político, de sistema social e anárquico,
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Lima (2008), então, centra sua análise utilizando um quadro conceitual entre os
modelos: racional e anárquico (ver quadro 4)21.

Quadro 4 – Modelos de análise utilizados sobre a escola como uma organização por Lima (2008)

Ao descrever estes dois modelos não é nossa intenção situar a escola de pesquisa
em um ou em outro modelo, mas destacar nuances teóricas de compreensão da
forma como a escola se organiza enquanto um espaço de gestão.

Como modelo racional, Lima (2008) nos direcionará ao caráter normativo, prescritivo
e de rigor legal a que uma organização estará submetida e, no caso específico da
escola, as normas legais e processos que devem cumprir por meio das diretrizes,
portarias e resoluções educacionais.

Ao propor uma análise de modelo racional o autor aborda a perspectiva burocrática
a qual poderá estar submetida uma organização. Burocrática no sentido weberiano
onde uma organização é um complexo sistema com estrutura hierárquica, jurídico21

Quadro teórico apresentado por: LIMA, Licínio C. A escola como uma organização educativa: uma
abordagem sociológica. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 48.
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formal, que atua em um nível de racionalidade clássica – a dominação legal “[...] é,
de um ponto de vista puramente técnico, capaz de alcançar o mais alto grau de
eficiência e é, neste sentido, o meio formalmente mais racional de promover o
controlo imperativo sobre os seres humanos” (WEBER, 1964, p. 337, apud LIMA,
2008, p. 21).

É por esta linha de estudo que Lima traz a escola posicionada nessa dimensão
racionalista como uma modelo de organização: “E, neste sentido, a escola como
qualquer outra organização [...] é burocrática ou [...] apresenta padrões de
comportamento mais ou menos estáveis, baseados numa estrutura de papéis”
(LIMA, 2008, p. 28).
No modelo racional e suas relações com a organização escola espera-se “encontrar
a racionalidade e o planejamento rigoroso” (LIMA, 2008, p. 29). O que poderá ser
demonstrado pela necessidade premente de elaboração de planejamentos no
interior da escola para execução de suas ações: “o modelo burocrático, quando
aplicado ao estudo das escolas, acentua a importância das normas abstractas e das
estruturas formais, os processos de planejamento e de tomada de decisões [...]”
(LIMA p. 29)

De outra parte, o modelo anárquico apresentado por LIMA (2008) se constitui por
uma metáfora e não significa que seja uma hipótese de considerar “má organização
ou desorganização” (p. 46), mas que “desafia o modelo bem instalado da burocracia
racional [...], por procurar competir com ele na análise de certos fenômenos e de
certos componentes das organizações.” (p. 35)

A ambiguidade é uma característica marcante na análise desse modelo na
organização escola, pois entre posições normativas há arranjos22 no interior da
escola no sentido de responder as demandas da gestão escolar, uma espécie de
“anarquia organizada” (LIMA, 2008, p. 46).

22

Por arranjos entende-se que são as formas organizacionais que foram desenvolvidas no interior da
organização pelos seus atores, tendo como objetivo atender as demandas normativas, mas sem
necessariamente seguir a racionalidade instituída.
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Em relação à escola, Lima (2008) analisa que se faz sobre o modelo anárquico é
que traz vantagens a organização no sentido de promover formas de gozar de certa
autonomia ainda que com instituições normativas:
poderá ter a vantagem de nos fazer lembrar que, por mais poderosos
que os controlos político-administrativo possam ser, mesmo no
contexto de uma administração burocrática centralizada, os actores
educativos gozam sempre de uma certa margem de autonomia
(LIMA, 2008, p. 35)

O modelo anárquico se caracteriza por “pressupor a existência de elementos
organizacionais relativamente independentes ou desligados uns dos outros” (LIMA,
2008, p. 33).

E a escola por sua necessidade de articular ações de diversos setores
(administrativo, pedagógico, financeiro), segundo Lima (2008) pode ser vista como
uma organização onde “seus elementos são desligados, se encontram relativamente
independentes, em termos de intenções e de ações [...]” (p. 33).

A concretude do estudo dos modelos não nasce da posição de investigar se a
escola é uma organização racional ou anárquica, mas da necessidade de
estabelecer “os contributos do modelo racional e do modelo anárquico [...]
procurando operar uma articulação que embora se apresente relativamente difícil,
valerá a pena tentar em razão dos benefícios” (Lima, 2006, p. 36) de compreensão
das formas de gestão da escola, em particular nesta pesquisa das formas de
planejamento para a gestão de recursos financeiros.

No interior da escola, ainda que juridicamente reconhecida e estabelecida por
práticas normativas e prescritivas, os estilos de gestão vão dentro dos conflitos e
tensões surgidos pela necessidade de diálogo e controle social construindo formas
de organização com momentos que articulam entre racional e anárquico. “A escola
não será, exclusivamente, burocrática ou anárquica. Mas não sendo exclusivamente
uma coisa ou outra poderá ser simultaneamente as duas” (LIMA, 2008, p. 47).
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Nesse ponto de conflito e jogo de articulação, a organização escola desenvolve
modelos racionais ou anárquicos que podemos tecer caminhos de compreensão de
como, e, em que medida os atores responsáveis pela gestão da escola utiliza
procedimentos de planejamento estratégico para executar recursos financeiros.
3.2 Escola, recursos financeiros e planejamento estratégico

A implantação do FUNDESCOLA e o repasse de recursos financeiros destinados
como incentivo as escolas que elaborassem o Plano de Desenvolvimento da Escola
– PDE trouxe ao centro da discussão o reconhecimento da escola enquanto uma
organização administrativa. E quanto a isso trouxemos anteriormente algumas
contribuições teóricas.

Mostra como perspectiva a escola enquanto uma organização administrativa por
apresentar que para otimizar resultados, até então descritos na esfera pedagógica
como, por exemplo, o desempenho acadêmico dos alunos, seria necessário a
organização de planos gerencias que articulassem as ações da escola, os recursos
físicos, financeiros, materiais e humanos.

Do ponto de vista das macro-políticas educacionais os planejamentos tem raízes
históricas (Novaes, 2007), porque já se trazia ao centro das ações administrativas a
necessidade de elaborar planejamentos, o que podemos evidenciar com a
construção dos planos, programas e diretrizes que ficam cada vez mais presentes
na elaboração das Leis e políticas públicas da educação no Brasil desde 1990 até os
dias atuais.

No entendimento de Novaes (2006), a evidência em desenvolver planejamentos nas
ações mais amplas da esfera educacional, começa a se tornar ainda mais forte no
Brasil a partir da Conferência Mundial de Educação Para Todos, em 1990, Jomtien,
Tailândia:

Um marco do novo processo de planejamento no Brasil decorre da
Conferência Mundial de Educação Para Todos realizada em 1990,
em Jomtien, Tailândia. Já devidamente explorado por muitos autores,
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a Conferência passou a influenciar as políticas educacionais dos
países em desenvolvimento. No caso do Brasil, tal influência ficou
devidamente identificada a partir do amplo processo de debates,
encontros e seminários que dariam suporte à elaboração do Plano
Decenal de Educação para Todos (NOVAES, 2006, p. 48).

A partir dos acordos selados internacionalmente o Brasil começa a promover
debates em torno dos objetivos propostos na Conferência Mundial de Educação
para Todos, em Jomtien. Na leitura do capítulo 2 é apresentado um breve resumo
histórico dos desdobramentos, no Brasil, com o desenvolvimento de conferências
nacionais e elaboração de planos de educação a partir da Conferência de Jomtien.

E por meio dessa concepção de que seria necessário desenvolver planejamentos na
esfera da educação a tendência que se fundamenta a partir da Conferência de
Jomtien é de que no Brasil:
Os programas educacionais implementados na década de 1990 são
ancorados pelas orientações difundidas na Conferência Mundial de
Educação para Todos (Jomtien, 1990) e na Declaração de Nova
Delhi (1993) e têm colocado a gestão das políticas educacionais
como eixo fundamental das reformas, com vista a promover uma
educação de qualidade para todos. Partem do princípio de que as
políticas educacionais nos países em desenvolvimento passam por
uma crise advinda da má administração dos recursos a elas
disponibilizados. (SCAFF, 2007, p. 339)

O planejamento, segundo Oliveira (1997), em meio aos compromissos assumidos na
Conferência de Mundial de Educação para Todos, Jomtien, estabelecidos na
configuração da reforma educacional de 1990, “passa a ser visto como necessário e
indispensável ao desenvolvimento social. Era preciso planejar. Definir objetivos,
traçar metas, sem o que não seria possível desenvolver-se” (p. 66). E no contexto
brasileiro, desenvolvimento e crescimento econômico, associado às melhorias de
desempenho educacional.

Barros e Mendonça (1997) apresenta que essa tendência em pensar a construção
das políticas públicas em educação fortalecendo ações de planejamento parte do
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princípio de que o Brasil para melhorar as taxas de desempenho acadêmico 23,
deveria mudar a forma como administrava os recursos financeiros para a educação,
buscando eficiência nos gastos públicos, principalmente quando comparado a outros
países da America Latina:
Quando comparamos os gastos públicos em educação no Brasil
(cerca de 4% do produto interno bruto) com os dos demais países da
América Latina com níveis de renda semelhantes, chegamos a
conclusão de que o Brasil não gasta pouco. Assim, o fraco
desempenho educacional brasileiro deve estar ligado a ineficiência
com que tais recursos são utilizados (BARROS; MENDONÇA, 1997,
p. 2).

Assim, o Brasil, para conseguir atingir índices melhores de escolarização, com
permanência e sucesso dos alunos, associado à melhoria de crescimento
econômico deveria mudar a forma como planejava e organizava o sistema
educacional:

Em decorrência dessa concepção, a solução proposta pelas [...]
ancora-se na mudança do modelo de gestão das políticas
educacionais, por meio de reformas que visam transferir a lógica de
gerenciamento de empresas privadas para a educação pública,
focalizando a ação institucional local [...] (SCAFF, 2007, p. 339).

Nessa perspectiva, as novas políticas de educação em 1990, no Brasil, segundo
Barros e Mendonça (1997), colocará que essa ineficiência do sistema educacional é
atribuída a escola, e, seria a forma de gestão da escola, o primeiro aspecto da
mudança que o Brasil deveria empreender: “Uma das razões da ineficiência do
sistema educacional brasileiro encontra-se na forma de gestão escolar”(IBID, p. 2)

Ainda na visão de Barros e Mendonça (1997, p. 2) há uma associação entre a
melhoria do desempenho educacional e a forma de gestão da escola “uma relação
estreita entre formas de gestão escolar e desempenho educacional”.

No bojo das transformações que se delineiam com a reforma educacional na década
de 90, temos então um novo entendimento da forma como o sistema educacional vê
23

Entende-se por desempenho acadêmico, melhoria das taxas de escolarização e aprovação,
diminuição das taxas de abandono e reprovação.
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a escola e sua ação nesse processo de construção de melhorias do desempenho
acadêmico.

O entendimento construído sobre a forma de gestão da escola encontra
fundamentos quando, em busca de melhorias do sistema educacional, começa-se a
pensar que: “o planejamento central parece não responder mais às expectativas do
momento. Ao contrário as metodologias de planejamento agora devem balizar-se na
realidade local” (Oliveira, 1997, p. 97) e no caso específico, a escola passa a ser
compreendida como um “núcleo da gestão” (Id, 1997) educacional.

No âmbito escolar, para Barros e Mendonça (1997), a reforma educacional advinda
na década de 90, no sentido de transformar a gestão da escola, tiveram políticas,
sejam elas, em caráter federal, estadual ou municipal, centradas em três aspectos:
“(i) transferência direta de recursos para as escolas, (ii) eleição de diretores,(iii)
implantação de colegiados.” (p. 2). Esses três aspectos associados segundo os
autores contribuíram para a “difusão de inovações em gestão escolar” (Id, p. 2)

Na dimensão desta pesquisa a relação que buscamos compreender é a forma de
gestão escolar com base na implantação de planejamentos estratégicos e a gestão
dos recursos financeiros recebidos pela escola.

Na investigação teórica pudemos compreender que a escola é uma organização e
que sendo assim carece estabelecer objetivos, organizar ações em busca de
melhores resultados, que no caso da escola é a aprendizagem dos alunos.

Pensado a partir da perspectiva de Barros e Mendonça (1997) que descreve por
seus estudos que a característica de transformação dos modos de gestão escolar
está associado a transferência de recursos financeiros direto à escola, não
poderíamos estranhar que o planejamento começasse a fazer parte do debate em
torno da melhoria do desempenho no âmbito da organização escola.

Se a escola é uma organização e a ela chegam fontes de recursos recebidos
diretamente com o objetivo de responsabilizar os profissionais da educação pela
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administração e utilização com base nas atividades desenvolvidas para promover
melhorias no desempenho educacional, o binômio planejamento e recurso financeiro
necessitaria ser considerado.

Nos estudos dos autores, a transferência de recursos financeiros diretos a escola se
configura em uma inovação ao modo de gestão escolar pela natureza de construção
de autonomia financeira. “Apesar da diversidade qualitativa das experiências
inovadoras em gestão escolar [...] temos as inovações que têm por finalidade
estimular a autonomia financeira das escolas via, fundamentalmente, a transferência
de recursos” (BARROS; MENDONÇA, 1997, p. 4).

Por meio da alocação de recursos diretos a escola começaria a planejar suas ações
localmente e poderia decidir melhor sobre o que fazer no espaço da escola, “se
responsabilizando por fazê-lo.” (Id, 1997, p. 4)

A ação promovida no espaço da escola por meio do recebimento de recursos
financeiros faz com que os atores que a administram mudem a organização de suas
tarefas no espaço da escola, além das atividades específicas a docência, precisam
lidar com rotinas e procedimentos de gestão de dinheiro, controlar contas, cotar
produtos e executar compras, atividades estas até então não realizadas no espaço
da escola:
Tradicionalmente, a autonomia da unidade escolar limitava-se à
eleição de suas prioridades. A escola não recebia recursos
monetários e, portanto, não tinha conhecimento da sua verdadeira
restrição orçamentária, na medida em que não conhecia nem o
volume de recursos disponível nem o preço dos vários insumos
(BARROS; MENDONÇA, 1997, p. 4).

De outra parte, a estratégia de conceder a transferência de recursos financeiros
direto à escola, apesar de representar uma ação inovadora tem restrições para se
configurar em uma ação de autonomia financeira:

As restrições a que a escola está sujeita são de dois tipos básicos.
Em primeiro lugar, não é permitido utilizar esses recursos com o
pagamento de pessoal (salário, gratificações ou outros incentivos
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monetários). Em segundo lugar, parte dessas transferências são
vinculadas à projetos específicos que podem ser tanto de iniciativa
da escola (por exemplo, uma reforma do prédio) como da Secretaria
de Educação. Neste caso, estes recursos só podem ser gastos com
atividades e insumos necessários ao desenvolvimento do projeto
específico a que estão vinculados (BARROS; MENDONÇA, 1997, p.
4).

O

PDDE

e

os

recursos

transferidos

pelo

FUNDESCOLA

na

ação

de

desenvolvimento do PDE são exemplos dessas restrições, pois ambos apresentam
normativas sobre a alocação de recursos financeiros no espaço da escola.

No caso específico das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Salvador, na época
de implantação do PDDE e PDE existiam apenas essas duas linhas de transferência
de recursos financeiros direto à escola.

Atualmente, o volume de recursos aumentou e as escolas contam com recursos
financeiros advindos da esfera federal e municipal. Além do PDDE, as escolas
municipais de Salvador, foco de nossa pesquisa, gradativamente vêm de 1995 (ano
de criação do PDDE) aos dias atuais, ampliando a chegada de outros programas
federais e municipais que tratam do recebimento de recursos financeiros
diretamente. São exemplos dessa ampliação de recebimento direto de recursos
financeiros:
 O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial n.º
17/2007 realizado pelo Ministério da Educação – MEC, Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD em parceria
com outros Ministérios Federais24, criado como uma ação do Governo Federal
para a ampliação do ensino fundamental em horário integral.
 O Programa Escola Aberta, criado pela RESOLUÇÃO/CD/FNDE/Nº 052, de
25 de outubro de 2004, que abre as escolas nos fins de semana para a
realização de cursos e oficinas de lazer e profissionalizantes para a
comunidade local25.
24

Ministérios da Cultura, do Esporte, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome, da Ciência e da Tecnologia, da Secretaria Nacional de Juventude e da Assessoria Especial da
presidência da República.
25
Comunidade local são as pessoas que moram no bairro onde a escola está situada.
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 PDE/Escola, instituído através da Portaria Normativa n.º 27 de 21 de junho de
2007, o PDE/Escola, substituiu as ações do extinto FUNDESCOLA,
transferindo recursos financeiros para escolas com baixo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.
 E, em nível municipal o Programa de Autonomia para a Manutenção e
Melhoria Escolar – AMME, para a aquisição de material didático-pedagógico e
contratação de pequenos serviços.

Com essa tendência em transferir recursos financeiros direto à escola, que se
evidência a partir de 1995 com a implantação do PDDE, e que vem gradativamente
por meio de outros projetos e programas aumentando o volume de dinheiro, outro
aspecto que começamos a pensar é de que forma esses recursos são executados,
como a escola se planeja e se organiza para gerir o dinheiro que chega diretamente
á sua administração.

Partimos de uma discussão teórica de entendimento de que a escola é uma
organização e que por esta perspectiva os desafios a ela postos seguem no sentido
de convergência entre o estabelecimento de seus objetivos e melhoria do
desempenho escolar.

Mas, entendendo a escola como uma organização e sabendo da natureza das suas
ações, e uma vez que tradicionalmente não possuíam alocação de recursos
financeiros,

seria

necessária

a

construção

de

novos

mecanismos

e

o

desenvolvimento de planejamentos, que antes eram elaborados para as atividades
pedagógicas, começam a mudar de linguagem, forma e rigor metodológico.

Assim como nos aspectos ligados as macro-políticas educacionais, também ao
promover a escola como um núcleo de gestão do sistema educacional, os
programas desenvolvidos buscarão construir no espaço da escola novas formas de
gestão escolar baseada na elaboração de planejamentos.

Pelo estudo realizado na exposição teórica da pesquisa, se partimos do pressuposto
da escola enquanto uma organização e que no seu espaço se desenvolvem ações
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reconhecidas como organizacionais, a ineficiência de sua ação para a melhoria dos
resultados acadêmicos, seria a má administração dos recursos disponíveis. E para
transformação da ineficiência em eficiência de resultados, a elaboração de
planejamentos seria uma premissa.

No entanto, nos cabe interrogar em que medida os novos modelos de planejamento
da gestão escolar que passam a ser discutidos teoricamente atendem ao
planejamento que a escola possa efetivamente utilizar.

Novaes (2007) aponta que ainda que em pertinência com os compromissos
assumidos para a melhoria do desempenho educacional no Brasil, na instituição
escolar os planejamentos seguem tendências tradicionais e que o planejamento
necessário a atual administração da escola não poderia ser uma mera “formalidade
técnica”.

Nessa trajetória histórica há, todavia, um obstáculo a ser superado
no universo do planejamento em educação, trata-se de livrar-se dos
resquícios tradicionais que denotam o planejamento educacional
como lago meramente tecnocrata (NOVAES, 2007, p. 65).

Para o autor, quando a “estratégia de planejamento é desenvolvida de forma externa
ao ambiente” (Novaes, 2007, p. 65) podem se configurar em ferramentas ineficientes
e não atingirem os objetivos necessários à ação na escola e que “perde sua
essencialidade e apropriação como instrumento de gestão escolar” (Id, p. 65).

Essa afirmação nos faz pensar acerca das formas como o planejamento tem sido
direcionado as escolas e de que forma as equipes responsáveis pela gestão da
escola estão se apropriando de uma nova forma de trabalho, bem como se ao
chegar no espaço da escola os novos modelos de planejamento estão
representando a real dimensão de suas necessidades.

Scaff (2007, p. 339) diz que no bojo das políticas de melhoria do desempenho do
sistema educacional por meio do fortalecimento da gestão escolar há uma
perspectiva, que é uma tendência mundial e difundida pelos agentes financiadores
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internacionais, de modernização da gestão pública, e nessa perspectiva ao ser
transportado para a escola, o modelo de planejamento estratégico apresenta um
enfoque técnico-pedagógico.

A autora aponta que ao ser transportado para a escola o modelo de planejamento
estratégico com um “enfoque técnico-pedagógico visa elevar a produtividade do
sistema educacional” (Id, p. 340).

Considerando a analise de Scaff (2007), a forma como o FUNDESCOLA implanta a
metodologia de planejamento estratégico materializado no espaço da escola pelo
PDE, supõe-se que se caracterize por um enfoque técnico-pedagógico. “Essa
proposta de planejamento vem sendo instituída nas escolas públicas brasileiras por
meio de programas de cooperação internacional, entre os quais o de maior
abrangência é o FUNDESCOLA [...]” (SCAFF, 2007, p. 340).

A metodologia de planejamento estratégico implantada pelo FUNDESCOLA segue o
conceito estabelecido pela área da administração:
É o processo contínuo de, sistematicamente e com maior
conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que
envolvam riscos; organizar sistematicamente as atividades
necessárias à execução dessas decisões; e, através de uma
retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas
decisões em confronto com as expectativas alimentadas.
(DRUCKER, 2002, p. 136)

Enquanto

um

processo

de

planejamento

orientado

pela

metodologia

de

planejamento estratégico segue o desenvolvimento de três etapas: Análise
Situacional (diagnóstico da unidade escolar); Definição da Visão Estratégica e o
Plano de Suporte Estratégico, trazendo para a ação planejadora da escola que
segundo Drucker (2002) é “[...] trabalho sistemático e propositado com vistas a
alcançar objetivos” (p.139) e análise do presente para propor melhorias futuras:
“planejamento consiste em tomar decisões atuais com conhecimento do seu
conteúdo futuro” (Id, p. 138).
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O Plano de Desenvolvimento da Escola em seu processo de elaboração descreve
uma metodologia de planejamento estratégico por ser caracterizado em um plano de
médio ou longo prazo, com a realização de ações no presente, mas para alcançar
objetivos no futuro: “O longo prazo é o período durante o qual a decisão inicial deve
permanecer razoavelmente válida [...] para que a decisão inicial tenha sido certa.”
(DRUCKER, 2002, p. 137-138)

Assim, o FUNDESCOLA ao direcionar as ações de fortalecimento da gestão escolar
considerando que os modelos de gestão até então realizados não traziam
contribuições a melhoria do desempenho do sistema educacional buscou estratégias
para que o PDE pudesse ser utilizado pelas escolas públicas.

Considerando importante aprimorar a gestão da escola e apresentar uma
metodologia de planejamento estratégico o FUNDESCOLA cria linguagens,
processos e procedimentos diferentes, criando novas crenças e valores sobre a
prática de planejamento a escola, e para tanto executa com todas as escolas
envolvidas processos de formação em “Como Elaborar o PDE”.

Ao realizar essas formações o FUNDESCOLA apresenta um conceito de
planejamento estratégico advindo de teorias da área da administração criando uma
ideia de que por meio deste planejamento seria possível aprimorar a competência
técnica dos sujeitos responsáveis no interior da escola pela gestão escolar e criar
melhores condições educacionais, quanto aos resultados de desempenho
acadêmico.

Mas conforme Scaff (2007), o planejamento assume características técnicopedagógicas sendo desenvolvido passo a passo e de acordo com as instruções
contidas no Manual de “Como Elaborar o PDE”.

A preparação do Programa FUNDESCOLA, no sentido de mobilizar as pessoas para
a chegada do Plano de Desenvolvimento na Escola – PDE é um aspecto importante
para se analisar, uma vez que ao trazer uma nova forma de pensar o planejamento
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para profissionais que tradicionalmente possuíam outros modos de organizar suas
rotinas e procedimentos, careceriam de formação e motivações para participar.

As promessas de que por um processo novo de planejamento com transferência de
recurso financeiro garantiria conhecer o presente e prever o futuro, com vistas à
resolução de problemas no espaço da escola para a melhoria dos indicadores de
desempenho necessitaria de um processo de mobilização para o envolvimento dos
profissionais da escola e para a participação da comunidade.
Scheinvar (2009) nos chama a atenção acerca do caráter de “feitiço da política
pública” que as políticas assumem para que os sujeitos se motivem, queiram
participar e passem a acreditar que por meio das novas estratégias haverá
mudanças positivas:
[...] são capturados como compromissos, como verdades a serem
cumpridos [...] é uma forma de produção de subjetividades, ou seja,
é um processo – entre outros – de relacionamento, de conhecimento
no e do mundo. [...] produções em redes de conexões produtoras das
diferentes perspectivas que nortearão a prática dos sujeitos,
diferentes formas de pensar, de desejar, de agir (SCHEINVAR, 2009,
p. 31-32)

A ordem dos recursos investidos no FUNDESCOLA para se tornar uma política
pública e buscar mudar valores e crenças ligadas à gestão escolar foi de U$$ 1, 3
bilhão (Fonte: MOIP, 2002). Um esforço financeiro significativo e com o objetivo de
mudar o modelo de gestão escolar até então realizado pelas escolas.

Nossa investigação é movida pelo desejo de compreender como a escola vem
realizando seus planejamentos de gestão de recursos financeiros, uma vez que a
política implantada pelo FUNDESCOLA por meio da elaboração dos PDE tinha
como objetivo a transferência de planejamento.

Uma política pública que movia sujeitos no sentido de mudanças de crenças quanto
sua forma de planejar e com a intenção de mudanças de resultados no desempenho
do sistema educacional potencializando a forma de gestão escolar.
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Não sabemos quais os rumos, mas é importante conhecer quais as contribuições
desta metodologia as práticas atuais de gestão de recursos financeiros no âmbito da
escola.
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E INTREPRETAÇÃO DOS DADOS DA
PESQUISA

O presente trabalho de pesquisa utiliza como estratégia para a investigação a
possibilidade de diálogo entre a organização da gestão na Escola Municipal
Comunitária de Canabrava à luz de aportes teóricos produzidos no campo da gestão
escolar, apresentado uma análise descritiva acerca da forma de gestão de recursos
financeiros recebidos diretamente pela escola.

É uma análise descritiva e qualitativa com o cruzamento de informações descritas
nos questionários e entrevistas realizadas, buscando compreender como o
conhecimento, quanto à metodologia de planejamento estratégico, materializada
pelo PDE vem trazendo mudanças para a gestão dos recursos financeiros no âmbito
da escola. Se o PDE ainda faz parte das rotinas de gestão da escola ou que outras
formas de organização são utilizadas no interior da escola para a execução dos
recursos financeiros.

Para nortear a análise do estudo organizamos os instrumentos de coleta de dados
(questionário e o roteiro de entrevista) de forma que nos conduzissem a descrever: a
caracterização dos sujeitos da pesquisa, o entendimento desses sujeitos sobre
planejamento e planejamento estratégico, o mapeamento dos recursos financeiros
recebidos diretamente pela escola e o levantamento sobre as formas de gestão dos
recursos financeiros.

4.1 Unidade escolar e sujeitos da pesquisa
4.1.1 – Unidade escolar

A Escola Municipal Comunitária de Canabrava foi fundada no ano de 1979, em meio
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aos movimentos sociais de escolas comunitárias26 ligadas a luta pela educação
escolar nos bairros periféricos de Salvador.

A Escola está situada no bairro de Canabrava, zona periférica de Salvador, antigo
local de aterro sanitário do Município. Tem uma população composta: [...] por
pessoas desfavorecidas sócio-econômica e culturalmente marcada pelo estigma de,
alguns anos atrás, ter um aterro sanitário, no bairro, sendo que eles, moradores
conviviam lado a lado com o lixo [...] (ESCOLA MUNICIPAL DE CANABRAVA, 2009)

Sua primeira estrutura física foi construída pela própria comunidade. Alguns anos
depois de sua fundação a escola foi estadualizada27, mas não existem registros na
escola do ano em que isso ocorreu.

Em 1998, a Escola Municipal Comunitária de Canabrava foi municipalizada e seu ato
de criação 049/1998, publicado em Diário Oficial do Município – DOM de 27 de
março de 1998 manteve a nomenclatura de Escola Comunitária.

Ao longo dos anos, o prédio escolar foi ampliado e atualmente são 10 salas de
aulas, cozinha, laboratório de informática, sala de coordenação, direção, secretaria,
sanitário de alunos, depósito de merenda, depósito de materiais, pátio coberto que
abriga o refeitório e uma quadra poliesportiva.

A Escola é caracterizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer – SECULT de porte grande especial28, funciona em três turnos e atende as
modalidades de Ensino Fundamental I e Segmento de Educação de Jovens e
Adultos – SEJA I. Por ser de porte especial conta com um diretor, três vice-diretores
(um em cada turno) e duas coordenadoras pedagógicas.

26

O Movimento de escolas comunitárias surgiu em Recife, em 1942, pela falta de oferta de serviços
educacionais pela sistema oficial de ensino para atender crianças e adolescentes, especialmente em
bairros periféricos. RODRIGUES (2006) apud. GOHN (2009).
27
Passou a fazer parte da esfera pública Estadual do Estado da Bahia, através Rede Estadual de
Ensino da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.
28
Porte é a forma como as escolas municipais são caracterizadas na Rede de Ensino cruzando
dados de quantitativos de alunos, número de salas e turnos de funcionamento. Elas podem ser de
porte: pequeno, médio, grande e grande especial.
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Tem equipe de direção escolar eleita e empossada através da Portaria 205, DOM de
28/05/2010. Encontram-se este ano em final de mandato, sendo o pleito eleitoral
para novos diretores em 2013.

Esta peculiaridade da escola ter sido fundada em meio a um movimento comunitário
e por isso ser influenciada pelo aspecto da necessidade de democratização do
espaço e de busca constante de ações para o reconhecimento na comunidade como
um espaço de convivência.

Essa perspectiva faz como que a escola promova diferentes atividades, sejam as
relacionadas à prática pedagógica nas classes oficiais de ensino com as crianças
matriculadas na Rede Pública, sejam pelas atividades desenvolvidas pelo Programa
Mais Educação com ações complementares à escola, e o Programa Escola Aberta
que nos finais de semana recebem pessoas da comunidade para participar de
diversos cursos e atividade de lazer.

4.1.2 Sujeitos da pesquisa

Os sujeitos da pesquisa são os responsáveis diretos pelo funcionamento e
desenvolvimento das ações de gestão escolar no espaço da escola: diretor, vicediretor, coordenador pedagógico.

E do ponto de vista da metodologia do planejamento estratégico implantado pelo
FUNDESCOLA para a elaboração do PDE, estes sujeitos, correspondem à liderança
formal29, as pessoas que vão compor o grupo de sistematização responsável por
convocar rodadas de negociação e buscar consenso nas decisões quanto aos
objetivos, metas e estratégias para o uso do recurso financeiro.

Também foram escolhidos como sujeitos da pesquisa, pela natureza da organização
da SECULT quanto aos dispositivos de gestão dos Conselhos Escolares, os

29

Para o FUNDESCOLA na elaboração do PDE, liderança formal são as pessoas que no espaço da
escola respondem formalmente pela gestão escolar.
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responsáveis legais em gerir o recurso financeiro: coordenador do conselho e o
tesoureiro.

Os sujeitos da pesquisa referente ao Conselho Escolar na esfera administrativa
municipal são os responsáveis pela execução financeira de recursos. São as
pessoas que possuem a função específica de acompanhar, convocar as reuniões,
deliberar e executar as decisões quanto ao uso do recurso financeiro.

Essas funções da liderança formal, como diretor, vice-diretor e coordenador
pedagógico e as do Conselho Escolar de coordenador do conselho e tesoureiro,
podem ser exercidas simultaneamente. E no nosso caso específico o coordenador
do Conselho Escolar é o diretor da unidade e o tesoureiro a vice-diretora do turno
noturno.

E um terceiro elemento, que se constituiu sujeito da pesquisa no desenrolar dos
trabalhos, é uma fundadora da escola, membro do Conselho Escolar e coordena as
ações do Programa Escola Aberta. Neste programa a escola recebe recursos
financeiros diretamente para a execução das ações e achamos pertinente ouvi-la
para saber se participa de algum momento de planejamento no espaço da escola.

O questionário foi aplicado no universo de 6 pessoas pesquisadas, que como dito
acumulam atividades na escola entre a liderança formal (diretor e vices) e a ação no
Conselho Escolar (Coordenador do Conselho e Tesoureiro).

Foram distribuídos 6 questionários, destes apenas um dos pesquisados não aceitou
responder. Entre os sujeitos que responderam aos questionários, dois foram
posteriormente entrevistados.

Por autorização do diretor da unidade escolar o nome da Escola Municipal
Comunitária de Canabrava pôde ser identificado na pesquisa, mas os nomes dos
sujeitos pesquisados permanecem em anonimato, e na descrição da análise dos

82

dados suas respostas serão identificadas como Pesquisado 30 1, Pesquisado 2 e
assim consecutivamente.

Na pesquisa achamos prudente levantar dados sobre os sujeitos da pesquisa no que
tange a sua forma de ingresso e tempo no serviço público, tempo de atuação na
Escola Municipal de Canabrava, bem como sua titulação quanto à formação
acadêmica.

Isso se justifica pela necessidade de compreender a época de implantação do PDE
(1998), se estes sujeitos faziam parte do serviço público, nesta ou em outra unidade
escolar pública. Parece-nos relevante porque desta forma teriam conhecimentos
oficiais sobre o PDE por parte do FUNDESCOLA e na mobilização da Secretaria
Municipal de Ensino.

Dos sujeitos pesquisados que responderam ao questionário, profissionais da
liderança formal, 100% possuem titulação de pós-graduação em nível de
especialização.

Os dados revelam que todos os sujeitos pesquisados, com exceção da fundadora da
Escola, que é contratada por uma empresa que presta serviços terceirizados, são
efetivos do corpo do magistério do serviço público, tendo como forma de ingresso o
concurso público.

Quanto ao tempo de serviço público os sujeitos pesquisados, profissionais efetivos
do serviço público, possuem entre 9 à 12 anos e na escola da pesquisa o tempo de
atuação tem a média entre os pesquisados de 5 à 8 anos. O que nos ajuda a
depreender que quando o FUNDESCOLA implantou o PDE esses sujeitos já faziam
parte do serviço público, que participaram das etapas iniciais de elaboração do PDE
nesta escola e tiveram a possibilidade de ter contato com as ações de elaboração do
plano.

30

Foram combinadas na análise as respostas dos questionários e das entrevistas realizadas.
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Junto ao dado acerca do tempo de serviço público e atuação na escola, quando
perguntamos aos sujeitos pesquisados se haviam participado de formações
promovidas pelo FUNDESCOLA sobre PDE, todos se posicionaram afirmativamente.
O que significa dizer que os sujeitos envolvidos na pesquisa conhecem a
metodologia de planejamento estratégico implantada pelo FUNDESCOLA.
4.2 Recursos financeiros recebidos diretamente pela unidade escolar.

A escola Municipal Comunitária de Canabrava por ter sido fundada num movimento
social de escolas comunitárias conserva em sua organização articulações com
lideranças comunitárias e, por isso, tem um potencial para captação de recursos,
sejam financeiros, materiais ou pelo estabelecimento de parcerias com ONGs e
outras instituições educativas:
Pesquisado 3:
Nós conseguimos com um empresário local o material de construção
para a construção da quadra e começamos a levantar com ajuda de
voluntários da comunidade, mas não pudemos levar adiante, e agora
o Secretário nos colocou no programa de construção de quadras e
ela será concluída e inaugurada.

No período de observação e coleta de dados para a pesquisa estava sendo
realizado na unidade escolar um bazar beneficente. A partir da ação de pessoas da
comunidade local e dos professores que doaram roupas, sapatos e utensílios
domésticos, a escola fez uma comercialização a preços simbólicos abrindo as portas
a toda comunidade.

Com os recursos arrecadados no bazar foi organizada uma feijoada para voluntários
da comunidade que participaram de um mutirão na unidade escolar no final de
semana para a colocação de pisos cerâmicos numa área externa as salas de aula.
Sobre a atividade o Pesquisado 3 responde: “Realizamos com o apoio da
comunidade frequentemente atividades como essa, ajuda as pessoas para
comprarem objetos que precisam e ajuda a escola”.
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As parcerias estabelecidas são com o Instituto Miguel Calmon – IMIC, que apoia a
escola com o suprimento de materiais e equipamentos de informática, realiza
oficinas de alfabetização digital com a comunidade local e promove formação com o
corpo docente da escola.

Não é possível por meio da análise dos questionários afirmarmos que a mobilização
se dá pela especificidade da unidade escolar ter sido fundada pela comunidade, mas
nas entrevistas pudemos perceber que a escola é reconhecida e respeitada pela
comunidade pelas atividades que desenvolve e que participam de momentos de
apoio e ajuda:
Pesquisado 2:
[...] o trabalho que a gente faz aqui a gente leva para a comunidade
também, a comunidade tem que saber tudo que acontece aqui
dentro, a gente faz questão que eles fiquem sabendo, [...] eles
ajudam a gente quando a gente precisa, quando precisa de um
mutirão, sábado vai ter um [...], para colocar o piso na área que tá
precisando [...]
[...] é tão importante, tão importante você ter pessoas aqui dentro
dessa escola e chegar aqui fora e ver que essa escola não é
pichada, não é depredada, não tem vandalismo aqui dentro [...] é
muito importante, muito importante essa escola aqui [...] todo esse
trabalho para gente.

Quanto aos recursos financeiros recebidos diretamente, a escola começou a receber
um ano após sua municipalização. Em 1999, com a constituição do Conselho
Escolar elaboraram o primeiro PDE e no ano de 2000 receberam o primeiro repasse
de recursos.

De 1998, ano da municipalização da unidade escolar, para o ano de 2011, a escola
ampliou sua instalação física e sua capacidade de atendimento a alunos, o que a
caracteriza como de porte grande especial. Com esse aumento de demanda foi
também ampliada a sua participação em projetos e programas oficiais de órgãos
governamentais (União e Município) de repasses de recursos financeiros.

Realizamos dois levantamentos de dados quanto ao repasse de recursos financeiros
de ordem governamental da escola, mapeando os recursos por ela recebidos. No
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primeiro buscamos informações do montante de recursos recebidos pela escola na
implementação do PDE – FUNDESCOLA (ver quadro 5) e no segundo as atuais
fontes de recursos financeiros recebidos, considerando um série de 2008 à 2011.
ANO
2000

VALOR DO RECURSO
19.200,00

2002
2005
TOTAL

4.340,00
3.100,00
26.640,00

Quadro 6 – Recursos disponibilizados pelo PDE - FUNDESCOLA
FONTE: FNDE31

Nos anos iniciais de implantação do FUNDESCOLA a unidade escolar também
utilizava recursos do PDDE, que aqui não foram contabilizados por dois motivos: 1 –
o valor é menor em relação ao valor repassado pelo FUNDESCOLA; 2 – para a
nossa análise não teria relevância uma vez que para o uso do PDDE não havia
obrigatoriedade de elaboração de planejamentos.

O mapeamento dos dados de recebimento de recursos financeiros entre os anos de
2008 e 2011proporcionou analisar a diferença em valores do montante de recursos
recebidos, com a implementação do FUNDESCOLA as atuais linhas de recursos
financeiros recebidos diretamente pela escola (ver quadro 6) para verificarmos a
natureza do aumento do volume de dinheiro repassados para a unidades escolar.

Tipo de Recurso

2008

2009

PDDE
PDDE – Suplemento Educação Integral
PDDE – Educação Integral
PDDE – Parcela Extra Urbana
PDE - Escola
PDDE – Escola Aberta

4. 164,60
20. 000,00
23. 727,50
2. 082,30
16. 000,00
22. 675,00
88. 678,80

10. 883,70

11. 046,10

7. 863,30

38. 347,10

50. 953,10

50. 123,10

18. 000,00
21. 190,00
88. 420,80

14. 090,00
76. 089, 20

10. 240,00
68. 226.40

Total

2010

2011

Total
26. 877,70
20. 000.00
163. 150, 80
2. 082,30
34. 000,00
90. 870,00
336. 980,80

Quadro 6 - Fontes de Recebimento de Recursos da Escola Municipal de Canabrava de 2008 à 2011
32
FONTE: FNDE

31

Disponível em: https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc. Acesso em:
23 mar. 2012.
32
Disponível em: https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc. Acesso em:
23 mar. 2012.
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O levantamento de dados acerca dos recursos financeiros recebidos diretamente
pela escola nos revela que a unidade escolar ao longo de uma sequência histórica
obteve um aumento em volume de recurso financeiro de 1.264%.

Parece-nos significativa a diferença de valores recebida pela unidade escolar.
Analisando sob a ótica de uma mudança de paradigma da gestão escolar,
considerando que receber recurso financeiro é um indicador de inovação da forma
de gestão da escola (BARROS; MENDONÇA, 1997).

Para, além disso, o mapeamento ao retratar uma diferença de 1.264% no aumento
do recurso financeiro nos aponta um aspecto importante da transição de mudança
da gestão na escola: até 20 anos atrás a escola não recebia recurso financeiro e
hoje recebe recursos na ordem de R$ 336. 980,80.
Para o FUNDESCOLA, “O PDE é uma ferramenta gerencial utilizada com o
propósito de auxiliar a escola a realizar melhor o seu trabalho” (FUNDESCOLA,
2006, p. 27) e para que as escolas participantes da implantação do programa
concretizassem as ações constantes no PDE repassava recursos diretamente: “O
FUNDESCOLA repassa recursos diretamente às escolas para financiar ações que
constam do PDE” (SOBRINHO, 2001, p. 21).

Se o FUNDESCOLA parte de uma combinação de transferência de uma
metodologia de planejamento aliada ao recebimento de recursos financeiros,
significaria dizer que hoje a escola recebendo um maior volume de recurso deve
estar realizando planejamentos para sua execução.

Ao longo da pesquisa descobrimos que o Ministério da Educação por meio das
ações do PDE/Escola, recurso do qual já falamos anteriormente, lançou em 2012 o
PDE interativo.

O PDE interativo é uma ferramenta gerencial disponibilizada online no SIMEC, onde
as escolas públicas de todo o país poderão continuar utilizando a metodologia de
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planejamento ainda que não estejam contempladas com recursos financeiros do
PDE/Escola.

O PDE interativo é visto como incremento a gestão escolar, e sua ampliação da
demanda de atendimento foi realizada para atender as solicitações das Secretarias
de Educação (BRASIL, MEC, 2012.)

Analisando a diferença percentual em volume de recursos financeiros recebidos
diretamente pela escola e as ações institucionais divulgadas pelo MEC podemos
depreender que há a intenção de ampliação de descentralização de recursos à
escola e apoia a implantação de processos de gestão escolar.

Essa é uma análise do ponto de vista da política pública instituída e disseminada,
confrontada com o mapeamento dos recursos financeiros, mas instiga conhecer de
como o instituído ganha forma em seu espaço de concretização, a escola pública:

[...] há um conjunto de questões relativas à organização geral do
sistema educacional que incide diretamente sobre a implementação
de programas que visam melhorar o funcionamento das escolas, tais
como a avaliação do sistema e das escolas, os agentes externos de
mudança ou as iniciativas institucionais para melhorar as escolas. No
Brasil, essas ações provêm principalmente do Governo Federal e dos
governos locais e revestem-se de particular importância para o
adequado funcionamento das escolas (FUNDESCOLA, 2006, p. 8).

Boneti (2006, p. 61) apresenta que “um enfoque muito discutido quando se refere às
políticas públicas, diz respeito a uma análise mais avaliativa, quantitativa dos
investimentos públicos realizados [...] o gerenciamento dos recursos públicos [...]”, e
por meio desta análise podemos inferir que houve uma diferença significativa de
investimentos públicos destinados a uma unidade escolar num prazo de implantação
de uma política pública de 13 anos de existência.

Elaboração de planejamento X recebimento de recursos financeiros são elementos
centrais que nesta investigação serão foco de análise por meio das respostas
apresentadas pelos sujeitos da pesquisa, tendo as seguintes questões norteadoras
para guiar o nosso estudo:
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 Na gestão dos recursos financeiros é utilizada a metodologia de planejamento
estratégico estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento da Escola –
PDE/FUNDESCOLA?
 Em caso positivo, quais as práticas, procedimentos e documentos evidenciam
esse uso?
 Em caso negativo, quais os procedimentos de planejamento de gestão dos
recursos financeiros são utilizados pela escola?
4.3 Percepções dos sujeitos sobre planejamento e planejamento estratégico

Os questionários e os roteiros de entrevistas foram organizados para levantamento
de dados acerca do conceito de planejamento e planejamento estratégico, tendo
como objetivo saber e compreender as percepções dos sujeitos envolvidos na
pesquisa sobre essas temáticas.

A análise das percepções sobre planejamento e planejamento estratégico não fez
parte da entrevista realizada com a fundadora da escola. Aqui estão registradas
análises realizadas com a liderança formal e os representantes do Conselho
Escolar.

Organizamos a análise dos dados quanto às percepções dos sujeitos sobre
planejamento e planejamento estratégico considerando quatro blocos de perguntas:
Bloco 1 – O que sabia sobre o FUNDESCOLA
Bloco 2 – O que sabia sobre PDE
Bloco 3 – O que é planejamento
Bloco 4 – O que é planejamento estratégico

Os dados mostram que todos os sujeitos pesquisados sabem o significado do
FUNDESCOLA enquanto uma sigla, Fundo de Fortalecimento da Escola, e não
houve manifestações acerca dos objetivos, metas e/ou linhas de atuação. Apenas
um sujeito da pesquisa acrescenta a descrição da sigla, um objetivo expresso pelo
FUNDESCOLA.
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Sobre o PDE temos um dado curioso, entre os pesquisados três responderam que é
uma forma de organização e planejamento da escola, mas dois pesquisados
apontam que é uma forma de recebimento de recurso.

A curiosidade desse dado é que o olhar dos sujeitos sobre o PDE, como uma
ferramenta de planejamento, ou como um aporte de recursos, traz à frente uma
compreensão sobre o porque do uso ou não da metodologia na íntegra atualmente
no espaço da escola quando os sujeitos vão organizar a execução financeira de
recursos.

Se o PDE é concebido como um aporte financeiro e uma vez que não há mais
disponibilidade deste recurso na escola, não poderá ser reconhecido pelos sujeitos
como uma possibilidade de planejamento.

Quanto ao conceito de planejamento as respostas apresentadas se complementam
entre um sujeito pesquisado e outro:
Pesquisado 1:
É um processo de reflexão, tomada de decisão sobre ação, visando
a concretização de objetivos.
Pesquisado 3:
Definição dos objetivos, a serem atingidos e decidir as ações
adequadas que deve ser executadas.

Na questão referente ao planejamento estratégico obtivemos como respostas:
Pesquisado 3:
É a tomada de decisões sobre qual o padrão administrativo e
pedagógico que a escola pretende adotar para seu bom
funcionamento.
Pesquisado 4:
Determina rumos ou formas de atingir objetivos.

A descrição desses conceitos no questionário demonstra que entre os sujeitos
pesquisados as idéias desenvolvidas pelo PDE apresentadas em suas respostas
condizem com os conceitos e linguagem utilizada pela área da administração acerca
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de planejamento e planejamento estratégico: tomada de decisão, atingir objetivos,
adotar padrões.

Ao que podemos inferir que os sujeitos pesquisados possuem informações e/ou
conhecimentos e que por seu tempo de serviço público obtiveram essas informações
por meio de formações do FUNDESCOLA ou por participarem na escola por
processos de elaboração do PDE.

4.4 Organização para a gestão dos recursos financeiros recebidos diretamente
pela unidade escolar

Antes de iniciarmos a descrição e análise dos dados quanto à forma que a Escola
Municipal Comunitária de Canabrava vem desenvolvendo a gestão dos recursos
financeiros é importante, para situar a leitura, entender de que ponto partimos para
dar início a esta pesquisa.
O Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, instrumento apresentado pelo
FUNDESCOLA no ano de 1998, trazia no bojo de suas ações um novo
entendimento de organização do planejamento na escola. Essa mudança estaria
situada na necessidade da busca de resultados com o conhecimento da metodologia
de planejamento estratégico.

Nos capítulos iniciais deste trabalho apresentamos as condições de implantação do
PDE na Rede de Ensino e em especial na Rede Pública Municipal de Salvador, mas
cabe neste momento descrever, de forma breve, as etapas de elaboração e os
procedimentos básicos de desenvolvimento da metodologia de planejamento
estratégico materializada no âmbito da escola pelo PDE e que são veiculados por
meio do Manual Como Elaborar o PDE.

É necessário trazer esses elementos acerca do processo de construção do PDE na
escola para compreendermos em que medida essa metodologia está ou não
presente no cotidiano de gestão de recursos financeiros.
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As etapas de elaboração do PDE são:
 A preparação – quando a escola mobiliza a comunidade escolar e a
comunidade local para socializar os trabalhos criando um espaço
motivador para a construção do PDE.
 A análise situacional – quando a escola realiza o levantamento de
diagnósticos sobre sua realidade, desempenho acadêmico, condições
das instalações físicas e a avaliação dos pontos positivos e negativos
que possuem.
 A definição da visão estratégica e do plano de suporte – quando a
escola define a missão, a visão de futuro, os valores, objetivos
estratégicos. No plano de suporte a escola define estratégias, metas e
o plano de ação.

Para desenvolver o trabalho na escola se faz necessário organizar alguns
procedimentos que são assim descritos:
 Constituir um Grupo de Sistematização
 Realizar Rodadas de Reuniões

As orientações do FUNDESCOLA conduzem o processo de planejamento a uma
organização que começa com o conhecimento sobre a realidade, levantando
diagnósticos situacionais, avaliando os pontos positivos e negativos da escola para
propor objetivos que serão alcançados no futuro. E assim se fundamenta em:
“elaborar uma estratégia, com base na análise do ambiente e nos sistemas internos
da organização” (MAXIMIANO, 2000, p. 203).

Por uma definição de planejamento estratégico de onde as lições nos chegam da
área da administração, a proposição de elaboração do PDE na escola tem como
importância que seus profissionais conheçam sua realidade, proponham objetivos
sabendo otimizar os recursos que dispõe: “[...] definiram objetivos pensando em
aplicar recursos para aproveitar oportunidades [...] (MAXIMIANO, 2000, p. 203).

92

A metodologia apresentado no Manual do PDE descreve que o planejamento
estratégico é um processo de longo prazo que compreende: “planejamento,
implementação e controle da execução da estratégia” (MAXIMIANO, 2000, p. 203)

O PDE tem em sua estrutura teórica a metodologia de planejamento estratégico
sugerindo uma elaboração participativa:

O PDE pode ser considerado, assim, como um processo de
planejamento estratégico que a escola desenvolve para a melhoria
da qualidade do ensino. É elaborado de modo participativo com a
comunidade escolar (equipe escolar, pais de alunos e outras partes
interessadas) (FUNDESCOLA, 2006, p. 22).

É um processo de planejamento participativo e sua elaboração deve ser coordenada
pela liderança formal da escola, “para o alcance de uma situação desejada, de uma
maneira mais eficiente e eficaz, com a melhor concentração de esforços e de
recursos”. (FUNDESCOLA, 2006, p. 22)

Apresentadas as considerações em torno da forma como o PDE, segundo o Manual
deveria ser elaborado, começamos a análise de investigação da organização do
planejamento a partir das impressões da observação do ambiente escolar.

Quem adentra aos portões da Escola Municipal Comunitária de Canabrava encontra
descrito na parede, ao lado da direção, a missão e a visão de futuro da escola.
Missão
“Trabalhar com técnicas inovadoras nas áreas pedagógicas e administrativas, com o
objetivo de desenvolver os alunos de forma integral para que eles sejam capazes de
construir seu próprio conhecimento ampliando a formação de atitudes, valores e se
transformando em cidadãos críticos e conscientes”.

Visão de Futuro
“Ser uma escola reconhecida pela qualidade do ensino que oferecemos, pelo
atendimento que proporcionamos a toda comunidade escolar e pelas ações
inovadoras desenvolvidas na busca de aproximar a família da escola”.
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A missão e visão de futuro segundo o pesquisados 3: “Foi elaborada quando
construímos o primeiro PDE, mas já sofreu modificações para atender os nossos
objetivos”.

Na entrevista perguntamos se a missão e visão de futuro exposta na escola eram
consideradas para a construção do planejamento dos recursos financeiros:
Pesquisado 3:
São... são consideradas. Porque todo o trabalho que a gente faz é
visando a comunidade o aluno, temos essa consciência que
deveremos estar sempre atento a nossa missão, a nossa visão de
futuro... esse tempo todo... esses seis anos de gestão a gente tem
feito isso pra garantir essa visão, né a toa que a escola tá assim.

Na

metodologia de planejamento

estratégico desenvolvida pelo

Programa

FUNDESCOLA e propagada no Manual do PDE, a missão e visão de futuro são
elementos constitutivos do pensar estrategicamente e a escola por meio desses dois
elementos, define propósitos ou sua razão de ser e estabelece o perfil de sucesso
que a escola deseja ser no futuro.

Ter na entrada da escola a missão e visão de futuro descrita seria um indicador que
a metodologia de planejamento do PDE ainda estaria sendo utilizada pela escola.

Levando em conta a primeira observação registrada no ambiente da escola, por
estar escrita, exposta e representar uma declaração de intenções da escola
acreditávamos que tecer essa pesquisa seria o mesmo que encontrar o óbvio e
constatar que nas escolas a metodologia do PDE é utilizada para a execução do
recurso financeiro.

Mas conhecer a complexidade com que as políticas públicas são desenvolvidas no
interior de uma escola, considerando os diferentes momentos históricos (Boneti,
2006) e compreender os diferentes modelos que pode assumir enquanto “lócus de
produção de políticas” (Lima, 2002, p. 33) não é uma tarefa fácil e não seria possível
sem cruzar as informações nos instrumentos de coleta de dados.
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Nesse sentido foi necessário que além dos questionários fossem realizadas
entrevistas com os sujeitos da pesquisa para encontrarmos as pistas que nos
aproximassem das questões que propusemos.

Perguntamos aos sujeitos pesquisados se a SECULT orienta os diretores escolares
para o uso do PDE. Todos afirmam que a SECULT orienta o uso da metodologia e
que segue o Manual de elaboração do PDE: Pesquisado 3: “[...] a secretaria orienta
que faça, que siga.”

Vale ressaltar, que o Ministério da Educação por meio do PDE interativo divulga que
todas as escolas podem utilizar a ferramenta de planejamento online e que essa foi
uma solicitação das Secretarias de Educação. E por meio dessa afirmativa podemos
inferir que as Secretarias de Educação estariam disseminando esta metodologia
como uma ferramenta para que em sua Rede de Ensino tivesse um “novo modelo de
gestão das escolas” (LIMA, 2002, p. 36).

Assim, perguntamos se a escola utilizava a metodologia do PDE para a gestão dos
recursos financeiros recebidos. Esse questionamento é respondido em um primeiro
momento afirmativamente.

E diante dessa afirmação positiva perguntamos as contribuições que o PDE trouxe
para o planejamento dos recursos financeiros:
Pesquisado 4:
Disciplina as ações, decisões, guiando os caminhos com foco no
futuro.
Pesquisado 3:
Traçar prioridades, definir objetivos, atingir metas.

As respostas nos sugerem que há uma uniformidade do entendimento sobre o
significado do PDE, enquanto um instrumento sistematizador de ações para alcançar
objetivos, e as expressões utilizadas são marcadas por uma linguagem que reforça
o que escrevemos acerca das percepções sobre o conceito de planejamento e
planejamento

estratégico.

Os

sujeitos

participantes da

pesquisa

possuem
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conhecimento, ou utilizam terminologias que no indicam que possuem esses
conhecimentos.

Boneti (2006, p. 64) diz que uma política pública pode assumir uma concepção
etnocêntrica, as ideias científicas que movem a sua ação têm uma centralidade e se
vertem no sentido de garantia de homogeneidade, precisando ser disseminadas e
conhecidas: “É o mesmo que dizer que existe um centro no qual as idéias ditas
científicas se encontram e dele nascem e impõem um padrão homogêneo a partir do
qual devem se adaptar as singularidades.”

Assim, palavras como padrão de qualidade, tomada de decisão, definição de
objetivos, metas e estratégias expressas e disseminadas no Manual do PDE, são
palavras expressas e disseminadas nas formações realizadas pelo FUNDESCOLA e
no Manual do PDE, antes não conhecidas, em sua gênese de conceito, pelos
educadores passam a fazer parte do vocabulário usual dos sujeitos responsáveis
pela gestão da escola.

Uma vez que a linguagem propagada pela metodologia faz parte do vocabulário
usual dos sujeitos, para sabermos a natureza das contribuições de conhecer essas
terminologias e, consequentemente, a metodologia; questionamos os sujeitos sobre
o que mudou na ação de planejamento.

Para os sujeitos da pesquisa as mudanças são aquelas ligadas diretamente a forma
de planejar. Revelam que PDE trouxe para sua atuação, como responsáveis por
ações

financeiras,

o

reconhecimento

da

importância

do

planejamento

e

conhecimentos sobre como planejar as ações da escola. A resposta de um dos
sujeitos pesquisados demonstra essa análise:
Pesquisado 3:
[...] principal benefício foi o... a importância do planejamento. [...]
PDE ele é bom nisso. Nos orienta muito bem como planejar as ações
né? Tanto pedagógicas como financeira.
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A fala dos sujeitos pesquisados revela que o PDE proporcionou a gestão escolar
uma orientação quanto ao desenvolvimento de planejamentos, o que nos faz
compreender que um dos objetivos do FUNDESCOLA que é a promover uma
mudança de crenças quanto a visão da escola como uma organização, estaria
sendo alcançado: A escola para ser administrada como uma organização, como um
sistema, precisa planejar, organizar-se [...] (FUNDESCOLA, 2006, p. 11)
Ao buscar instrumentalizar a escola “[...] o foco do programa parece estar mais
voltado ao planejamento e à gestão da escola” (Scaff, 2007, p. 339). E ao
analisarmos as respostas apresentadas pelos pesquisados percebemos que do
ponto de vista do discurso que utilizam em suas falas, reconhecem a importância de
possuir uma diretriz que oriente a ação de planejamento no espaço da escola.

No decorrer da pesquisa solicitamos aos pesquisados documentos elaborados a
partir do processo de planejamento desenvolvido na escola para a gestão de
recursos financeiros.

Apesar dos sujeitos participantes da pesquisa apresentarem respostas positivas
sobre o uso do PDE, não encontramos as evidências, um documento que
salientasse o uso da metodologia do PDE: um plano e instrumentos de levantamento
de diagnóstico, avaliação, plano de suporte estratégico com os objetivos, metas,
estratégias e ações.

Procuramos, então, saber se utilizavam a metodologia de planejamento estratégico
em seu formato original, passando por todas as etapas de elaboração conforme o
Manual do PDE:
Pesquisado 3:
Na verdade nós não fazemos todas as etapas. O que nós fazemos
são as reuniões com o grupo docente, né? Onde definimos em
reunião quais são as prioridades da escola em relação ao uso do
recurso.

Não encontramos evidências e diante da assertiva de que não realizavam todas as
etapas estabelecidas no Manual do PDE buscamos conhecer os passos utilizados
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pelos sujeitos para o planejamento do recurso financeiro. Em todas as falas o
primeiro procedimento é realizar reunião com o Conselho Escolar.

Pedimos que descrevessem passo a passo quais procedimentos utilizavam para o
planejamento do recurso financeiro:
Entrevista 5
Reunião com o Conselho Escolar para apresentar o recurso e definir
as prioridades.
Reunião com os professores que definem as prioridades para o
trabalho de sala de aula.
Levantamento dos materiais e serviços
Realizar cotações de preços
Adquirir o material ou realizar o serviço
Pesquisado 1:
As reuniões com os professores, definição das prioridades, saída
para a cotação, dar o retorno dessa cotação e finalmente definir o
que é prioridade.

O PDE como uma ferramenta de planejamento apresenta a necessidade de
sistematizar as etapas que vão sendo realizadas, chamada de acompanhamento e
controle, que para a metodologia de planejamento estratégico permite ter uma
sequência de análise das decisões tomadas e a possibilidade de no decorrer do
trabalho poder tomar novas medidas para a solução de problemas surgidos nesse
percurso (MAXIMIANO, 2000).

Considerando que os sujeitos reconhecem o PDE como uma ferramenta de
planejamento e não realizam em sua forma genuína as etapas de elaboração do
PDE, buscamos as evidências de como as definições de prioridades estabelecidas
nas reuniões com o Conselho Escolar e professores, bem como as ações que
definem para executar o recurso financeiro, são registradas: Pesquisado 3: “Ata. É
registrada em ata.”

O PDE é um processo de planejamento gerencial e um produto à medida que
apresenta o registro do que foi planejado sistematizando todas as etapas.
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Diante da asserção de que elaboravam planejamentos, mas não seguiam todas as
etapas, pedimos uma evidência que indicasse um documento que sistematizasse as
ações da escola. Como documento que registra os objetivos, metas e intenções da
escola os sujeitos pesquisados apontam o Projeto Político Pedagógico – PPP:
Pesquisados 5:
Nós temos o PPP, Projeto Político Pedagógico da escola, pronto... ali
nós definimos todas as estratégias, ações que a escola tem que
estar fazendo, desenvolvendo...

Analisamos o PPP e lá encontramos descritas a missão e a visão de futuro conforme
o que estava exposta na entrada da escola e também a definição de objetivos,
metas, estratégias e ações.

Esse é um ponto interessante da pesquisa, pois o PPP é um documento que na
literatura pedagógica Veiga (2001), Vasconcellos (2006), Alarcão (2001) é
apresentado como o planejamento central de uma escola e que tem como objetivos
descrever a identidade e declaração de intenções quanto aos aspectos
pedagógicos.

Verifica-se que o PPP, que historicamente na concepção pedagógica é considerado
um instrumento de planejamento das ações, reflexões filosóficas, representações e
diretrizes educativas, se revela como um documento que concede legitimidade a
organização da escola.

Na escola não conseguimos ver o PDE. Os documentos anteriores não foi possível
ler. Tivemos como justificativa que seria complicado no momento encontrá-lo. Mas o
PPP estava à disposição para ser lido e analisado.

Para Scaff (2007), o modelo de planejamento apresentado pelo PDE tem um
“enfoque técnico-pedagógico” e com uma abordagem gerencial ganha na dimensão
da escola o “[...] elo final de uma complexa cadeia que se monta para a concretude
de uma política [...]” (AZEVEDO, 2004, p. 59)
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Os sujeitos na elaboração dos planejamentos não têm como sistematização o PDE,
mas, constroi um elo de ligação entre uma política instituída pelo FUNDESCOLA
com a disseminação de uma ferramenta de planejamento e um documento que a
escola tem como legitimo enquanto instrumento de declaração dos objetivos a
serem alcançados.

Mas, segundo o FUNDESCOLA o PDE não é o mesmo que PPP. Tem concepções
e funções diferentes no espaço da escola e não substitui a proposta pedagógica:
Ponto frequentemente mal entendido é a relação entre PDE e
proposta pedagógica. O PDE não é um substituto da proposta
pedagógica e com ela não se confunde. O PDE vê a escola como um
todo em sua perspectiva estratégica, não apenas em sua dimensão
pedagógica. É uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a
definir suas prioridades estratégicas, a converter as prioridades em
metas educacionais e outras concretas, a decidir o que fazer para
alcançar as metas de aprendizagem e outras estabelecidas, a medir
se os resultados foram atingidos e a avaliar o próprio desempenho
(FUNDESCOLA, 2006, p. 13)

Desta forma, o uso do PPP com elemento do PDE representa o elo entre o que está
instruído oficialmente pelo FUNDESCOLA e a realidade do cotidiano dos
professores em suas ações pedagógicas.

Na fala, na descrição dos questionários e os documentos examinados evidenciam
que a escola segue um procedimento de planejamento diferente daquele que a
secretaria da educação orienta, adaptando etapas definidas no PDE, reorganizam o
instituído confrontando “com outros tipos de racionalidade e com outras concepções
de legitimidade” (Lima, 2008, p. 45). E por ser uma instituição pedagógica o PPP
carrega essa legitimidade.

Ao analisar o PPP e perceber a presença de elementos pertinentes ao PDE,
podemos aferir que existem contribuições da metodologia para as práticas de
organização da escola e os próprios sujeitos pesquisados relatam isso quando
dizem o PDE orienta ao planejamento das ações.
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Mas porque não fazem uso da metodologia na íntegra, seguindo as etapas definidas
no PDE? Os pesquisados atribuem ao caráter burocrático do PDE: Pesquisado 3:
“Muito burocrático...[...] o PDE é muito burocrático, exige o envolvimento de todos e
nem todos se envolvem...”

Ao dizer que não utilizam o PDE em seu formato original e atribuir as questões
burocráticas a justificativa do não uso da metodologia, os pesquisados evidenciam
nas falas e respostas dos questionários como principal argumento o pouco tempo
dos professores para se envolveram no trabalho de elaboração e execução:
Pesquisados 3:
[...] mesmo com as questões de tempo... ainda mais nas séries
iniciais, o professor não tem intervalo, o professor fica na sala quatro
horas de aula, quando tem intervalo, é intervalo de recreio tem que
estar atento ao movimento, então na prática não funciona muito bem,
as professoras termina dando mais prioridade aos seus afazeres de
sala do que as suas ações definidas no PDE.

O que podemos depreender da afirmação do pesquisado é que no cotidiano da
escola a utilização da metodologia do PDE e a correria para dar conta de todas as
ações atrapalham o envolvimento na elaboração.

O não envolvimento dos professores está ligado diretamente ao que produz
legitimidade no espaço da escola, as questões pedagógicas. Eles não se envolvem
com o PDE porque estão envolvidos com o tempo pedagógico de aprendizagens
dos alunos.

Além de responderem que os professores não se envolvem pela falta de tempo
diante do “corre-corre da escola”33 dizem que as ações do PDE recaem sobre a
figura do diretor e do coordenador pedagógico:
Pesquisado 3:
[...] na verdade se resume mais na figura do diretor, da direção, da
coordenação... as execuções, principalmente as financeiras [...]

33

Fala do Pesquisado 6.
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Ao iniciarmos a pesquisa e ter como questões norteadoras o uso do PDE e suas
formas de utilização na gestão do recurso financeiro, acreditávamos que o caráter
burocrático da metodologia fosse um ponto a ser revelado pelos sujeitos da
pesquisa, não pela falta de envolvimento do corpo docente e sim pelos processos
que são exigidos para desenvolver etapa por etapa.

O caráter burocrático não foi expresso pelos sujeitos pesquisados pelos processos
determinados pela metodologia do PDE encontrados na “racionalidade e o
planejamento rigoroso” (LIMA, 2008, p. 29).

Na análise das respostas apresentadas, o caráter burocrático encontra-se na
necessidade de envolver as pessoas que não fazem parte do grupo de
sistematização de ações administrativas da escola, nesse caso a execução
financeira, por não terem tempo de participar diante de suas funções pedagógicas.
Como o corpo docente não pode se envolver na construção do processo de
elaboração e execução do PDE essas atividades recaem sobre as pessoas que
segundo o Manual representa a liderança formal da escola.

A disseminação da metodologia implantada pelo PDE remete o processo de
elaboração do planejamento de forma participativa e atribuí à liderança formal
(diretor, vice e coordenador pedagógico), a responsabilidade de coordenar e
sistematizar as ações que serão desenvolvidas. Essa fundamentação encontra
origem na metodologia de planejamento estratégico: “organizações participativas
promovem o envolvimento de seus funcionários dos mais diferentes níveis nesse
processo” (MAXIMIANO, 2000, p. 203).

A escola não utiliza o PDE, mas possui um PPP e o declara como sendo o eixo
central de planejamento na escola. O PDE se apresenta como um instrumento de
gestão participativa, e, o PPP em sua origem é também um instrumento que deve
ser construído de forma coletiva, ou seja, com a participação de toda comunidade
escolar (VEIGA, 2001).
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Se tanto um documento quanto o outro exigem uma elaboração e execução que é
coletiva, o caráter burocrático não estaria no envolvimento, conforme foi relatado
pelos sujeitos pesquisados.

Na forma como inicialmente os sujeitos declaram nas respostas, que realizam
planejamento para a gestão dos recursos financeiros e descrevem os passos que
cumprem para essa tarefa, são apresentadas reuniões com Conselho Escolar e
professores para definirem o que vão adquirir.

Essas reuniões na metodologia do PDE são chamadas de rodadas de reuniões para
definir com base no consenso o que a escola pretende realizar. Nas respostas
apresentadas pelos pesquisados as reuniões com o Conselho e os professores são
realizadas passo a passo da execução financeira, buscando o consenso para a
definição do que será realizado com o recurso financeiro:
Pesquisado 3:
As professoras citam as prioridades, aí de acordo com o que temos
em caixa definimos o que comprar, mas antes de definir o que
comprar, nós fazemos a cotação de preço, para saber os custos,
apresentamos as vezes as professoras apresentam uma relação de
compra muito grande, aí o dinheiro não dá para comprar tudo aí eu
volto dizendo, Oh, mandei fazer a cotação o preço deu vamos supor
10 mil, e só tem no caixa 5 mil, 6 mil então nós temos que readaptar,
temos que cortar e dar prioridade mesmo ao que é necessário de
extrema necessidade na sala de aula.

Nas respostas dos sujeitos pesquisados são evidenciadas formas de envolvimento
dos professores na escolha do que vão comprar. Como descreveram, realizam
reuniões para decidirem com o Conselho Escolar e com os professores o que vão
realizar com os recursos financeiros recebidos.

Essa análise nos remete a uma reflexão. Saber de qual envolvimento os
pesquisados estão falando.

Se por um lado, o PDE é burocrático e de difícil envolvimento de todos nas ações
que são definidas, por outro, a forma como a escola vem gerindo o recurso mostra
que buscam o consenso por meio de reuniões para definir prioridade e decidir o que
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vão comprar: realizam reuniões com o Conselho e com os professores, definem
prioridades, fazem a cotação de preços, voltam as reuniões para dar retorno dessa
cotação, verificar se podem comprar tudo o que decidiram e, finalmente, definir o
que efetivamente será executado.

Os dados coletados nos fazem analisar que em verdade, diante da realidade e
dificuldades quanto ao ofício que é próprio dos professores, a regência de sala de
aula e os conhecimentos que passam a ser agregados quando os educadores se
apropriam de concepções da área da administração, mas que no momento histórico
atual são relevantes à prática de gestão escolar, reorganizam as práticas a partir das
condições e instrumentos que dispõem.

Envolvimento reclama participação. Bordenave (1994) fala que existem diferentes
modos e graus de participação. Esse é o ponto crucial apresentado pelas falas.
Realizar reuniões, definir prioridades e decidir o que comprar, não indica
participação dos envolvidos?

Ao analisar as respostas percebemos que não é a participação o fator burocrático
que impediria que o planejamento fosse elaborado, e sim, o significado entre os
sujeitos do que seja participar e em que grau ou modo é essa participação.

As formas encontradas pela escola para definirem o que vão realizar com o recurso
indica algum modo ou grau de participação.
Para Bordanave (1994) existem diferentes maneiras de participação, a voluntária: “o
grupo é criado pelo próprio participante, que definem sua própria organização e
estabelecem seus objetivos” (p. 28) e a participação concedida “onde a mesma viria
ser a parte de poder ou de influência exercida pelos subordinados e considera como
legítima por eles mesmos e seus superiores” (p. 29).

Sobre a participação concedida Bordanave (1994) chama a atenção que os órgãos
oficiais ao institucionalizar planejamentos participativos: “frequentemente não é mais
que um tipo de participação concedida” (p. 29). E pensando numa perspectiva de
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que o PDE nasce como uma política institucional para mudar a forma de gestão
tendo um lócus externo para sua concretização, a escola, traz a participação como
“necessária para o exercício do projeto de direção [...]” (BORDANAVE, 1994, p. 29)

E nessa análise de Bordanave, reside o eixo crucial do entendimento do que seria o
envolvimento que os sujeitos pesquisados descrevem em suas falas. A forma como
a metodologia do PDE apresenta uma participação que é concedida e por meio das
etapas que definem no Manual pretendem garantir os mecanismos de participação.

Mas, no interior da escola o que se espera é uma participação voluntária, mas a
forma como ela se delineia, ou mesmo se desenvolve pode assumir diferentes
contornos que se reorganizam de acordo com a realidade e condições efetivas de
trabalho dos professores.

Vale ressaltar, que a gestão democrática das escolas é um princípio legal
estabelecido na LDB (1996), arts. 14 e 15, e, que suas formas de estabelecimento
precisam ser desenvolvidas por meio de instrumentos e processos participativos no
âmbito da escola.

Essas forças que se cruzam entre as necessidades de responder as normativas e
prerrogativas legais, a execução dos programas e medidas que chegam à escola e
as formas que encontram para reorganizar as ações no seu interior produzem
“desconexões” (Lima, 2008) que representam uma ruptura com o que é instruído e
que “desafia o modelo bem instalado da burocracia racional, não por procurar
sobrepor-se-lhe, mas por competir com ele” (Id, 2008, p. 35)

A partir das formas como se reorganizam os sujeitos estão realizando
planejamentos: Pesquisados 3: “Nós fazemos o planejamento... sentamos. [...] nós
planejamos onde vamos gastar e planejamos principalmente em função do nosso
aluno”.
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Mas um elemento importante é que a organização que os sujeitos pesquisados
apresentam nesta pesquisa é do planejamento dos recursos financeiros que são
disponibilizados diretamente a escola.

Um fato analisado na pesquisa é a diferença em pontos percentuais de volume de
recursos financeiros que a escola atualmente recebe diretamente e tem a função de
gerenciar. Dos anos iniciais, na implantação do PDE até o ano de 2011, a escola
teve um aumento financeiro de 1.264% conforme descrevemos no mapeamento dos
recursos financeiros recebidos.

A forma como são desenvolvidos os processos de decisão da utilização do recurso
financeiro demonstram que os sujeitos valorizam a possibilidade entre seus pares de
definir o que fazer com seus recursos.

Para os pesquisados a forma como desenvolvem os procedimentos para a execução
do recurso financeiro é uma possibilidade de autonomia financeira e isso é
evidenciado quando perguntamos quais os pontos positivos e negativos da escola a
possibilidade de planejar a execução dos recursos financeiros recebidos
diretamente.

Os pontos positivos dizem respeito a autonomia financeira, gestão democrática e
melhor definição de prioridades, uma vez que podem decidir o que comprar:
Pesquisado 1:
Autonomia financeira e maior participação no controle dos recursos
promovendo uma gestão democrática.
Pesquisado 3:
A escola tem autonomia para gastar os recursos com o que é
realmente necessário, realiza serviços que facilita o trabalho
pedagógico e seleciona melhor o que é preciso.

Entre os pontos negativos os sujeitos pesquisados relatam mais uma vez a
burocracia, a demora no repasse dos recursos, curto tempo para a execução e
valores insuficientes:
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Pesquisado 1:
A burocracia nas prestações de contas, tempo limitado para o uso
dos recursos.
Pesquisado 3:
Demora nos repasses, valor insuficiente, dificuldade para compras
nas grandes lojas, dificuldades para a realização de serviços de
manutenção devido ao pouco recurso recebido.

A análise descrita ao longo deste texto não aponta verdades categóricas. Constituise num esforço de trazer um retrato de um aspecto da gestão escolar: as formas de
gestão dos recursos financeiros.

Mostram os caminhos que percorremos e as compreensões possíveis de um
fenômeno cada dia mais presente na gestão escolar: a prática de elaboração de
planejamentos e uso de recursos financeiros.

Não esgotamos as discussões e não temos como apontar soluções, e, não era essa
a intenção, mas a seguir apresentamos as conclusões que dispomos.
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CONCLUSÃO
É comum ouvirmos através de diálogos entre profissionais da educação e “leigos” 34
em geral, que a educação caminha a passos lentos e que não existem mudanças
significativas nas práticas e formas de organização escolar.

No ensaio teórico dessa pesquisa, situando o histórico das reformas educacionais e
na análise das políticas implantadas da década de 1990 ao período atual podemos
verificar que por meios legais, novos procedimentos, instrumentos, processos e ou
debates estabelecidos nacionalmente tivemos mudanças na Lei de Organização da
Educação, na ampliação do Ensino Fundamental, aumento do acesso da população
a escola pública.

No que tange especificamente ao campo da pesquisa, as políticas públicas que se
estabeleceram com o foco na melhoria do desempenho apontando a escola como
um núcleo importante de gestão educacional trouxeram: espaços de democratização
da gestão, com a criação de conselhos escolares, os processos de eleição de
diretores, o reconhecimento da participação da comunidade, a descentralização de
recursos financeiros.

E se não pudermos chamar de mudanças, parafraseamos (GATTI, 2011) chamando
de anos de grandes mutações e de focos em inovações.

Na perspectiva de mudar as ações educacionais, buscando crescimento econômico
por meio da melhoria do desempenho do sistema educacional e cumprir os
compromissos estabelecidos em acordos internacionais, o Brasil seguiu a ordem de
modernização da gestão pública e as implicações dessas mudanças ganharam o
espaço da escola, modificando o paradigma da gestão da escolar.

Mudar um paradigma de uma escola que antes não recebia diretamente recursos
financeiros, que dependia das ações centralizadas do órgão superior, neste caso, as
34

Aqui chamamos de leigos, pessoas que não possuem conhecimentos sistematizados das questões
pertinentes a educação e em especial sobre gestão escolar.
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Secretarias de Educação paulatinamente passam a decidir internamente com seus
pares, o que fazer, como fazer, com que fazer, quando fazer e com que recursos
financeiros, não é uma tarefa de curto tempo.

Curto tempo é uma lição que o planejamento estratégico utiliza como justificativa
para iniciar a ação, porque segundo a metodologia para a mudança de crenças e
valores temos que prever hoje o que queremos alcançar no futuro: “O planejamento
estratégico prepara [...] para o futuro.” (Drucker, 2002, p. 141) e o que é feito em um
curto espaço de tempo são: ”o curto prazo é a série de decisões” (Id, p. 131) que
precisam ser imediatamente tomadas.

Se a própria metodologia que é uma tendência nos planejamentos educacionais no
Brasil aponta que crenças e valores mudam em um longo prazo, não poderíamos
ser pessimista acreditando que não temos mudanças na gestão da escola.

Na construção dessa pesquisa podemos evidenciar que ao longo de duas décadas
(1990 à 2011) as formas de organização escolar, e, aqui especificamente quanto ao
campo da gestão escolar tivemos mudanças que trouxeram ao espaço da escola
diferentes formas de ver, pensar e agir.

Para essa afirmação levamos em conta nossos estudos quanto à trajetória das
mudanças na legislação e nas políticas públicas implantadas ao longo destes anos
buscando novas formas de gestão escolar e as análises desenvolvidas com a
pesquisa.

O impacto delas é difícil de medir, seja pelo aspecto da descontinuidade das
políticas, ou mesmo pela forma aligeirada como elas são desenvolvidas, mas
também pela especificidade que as relações são estabelecidas no espaço da escola.

Sabemos que no espaço da escola as políticas e diretrizes educacionais assumem
diferentes formas, seguindo os estilos de gestão que as equipes, ou “liderança
formal” (conforme descreve o FUNDESCOLA), acabam por desenvolver para que

109

possam cumprir as exigências normativas e dar conta das atividades diárias que
uma escola precisa lidar.

Assim sendo, não podemos descrever conclusões finais, mas sim propor o começo
de um diálogo que carece ser ampliado no sentido de conhecer como a escola de
acordo

com Lima

(2008)

consegue

articular

ações

de

diversos

setores

administrativo, pedagógico, financeiro, entendendo que todas elas são importantes e
quais são suas vias de planejamento.
Duas realidades são constadas pela análise da pesquisa: 1 – o PDE, pelo Órgão
Oficial da Educação, o MEC ainda é considerado um instrumento de gestão escolar
e um uma ferramenta de gerenciamento das ações da escola com vista à melhoria
do seu desempenho; 2 – o aumento no montante de recursos da escola na ordem
de 1.264% no ano de 2011, comparado ao que recebia diretamente até o ano de
2006.

E essas duas realidades representam mudanças no âmbito da escola, não nos
interessa medir a intensidade do uso do PDE, mas compreender que enquanto uma
política possui o seu feitiço “o uso de um discurso [...] de produção de
subjetividades, ou seja, é um “processo de relacionamento, de conhecimento [...]”
(Scheinvar, 2009, p. 32) e ainda que não utilizado em sua íntegra, está de uma
forma ou de outra trazendo influências as formas de organização da gestão escolar.

De outra parte, se o PDE encontra resistências em sua realização pelo caráter
burocrático com se configurou ao longo desse tempo, a diferença quanto ao aporte
financeiro descentralizado diretamente a escola é um indicador de mudança que
caminha em duas direções: 1 – temos aumento do volume de recursos financeiros e
2 – o recebimento do recurso se configura em uma autonomia financeira, levando
em consideração que com o PDE havia uma obrigatoriedade de elaboração do
planejamento. Atualmente os repasses consideram a prestação de contas, mas não
exigem planejamentos prévios.
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Na análise da pesquisa, o caráter burocrático atribuído a ele recai sobre a dinâmica
da escola que não consegue desenvolver as etapas definidas no Manual envolvendo
os professores da unidade escolar e, no seu interior, reorganizam as formas de
gestão implementadas institucionalmente para promover as ações que lhe são
próprias: as ações pedagógicas.

Aqui talvez resida o ponto sobre o qual precisamos refletir melhor. Não há
resistência para planejar, mas há que se pensar que modelo de planejamento
poderá ser realizado na escola. Novaes (2007) ao falar da tendência de articular
planejamento a educação ressalta que há um obstáculo a superar, os resquícios
tradicionais e os aspectos tecnocratas que poderiam assumir:

Nesta trajetória há, todavia, um obstáculo a ser superado no universo
do planejamento em educação, trata-se de livrar-se dos resquícios
tradicionais que denotam o planejamento educacional como algo
meramente tecnocrata. (NOVAES, 2007, p. 65)

Se as políticas públicas que adentram ao espaço da escola ainda carregam essa
característica tecnocrata, nas articulações dos sujeitos que a administram, são
criadas outras formas de organização.

À guisa de conclusão trazemos três aspectos que procuram responder a questão
básica formulada para orientar a pesquisa.

O primeiro aspecto relevante é a gestão democrática e participativa no âmbito da
escola. A LDB em seus art. 14 e 15, tem como princípio legal que a gestão da escola
seja democrática e participativa, contando com o apoio da comunidade escolar e
local para a tomada de decisões.

Esse princípio legal está aqui evidenciado pelas rodadas de reuniões com as
equipes de professores, funcionários e Conselho Escolar registradas em ata, que
são realizadas na escola quando há o depósito de um recurso financeiro na conta
corrente do Conselho Escolar.
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É importante ressaltar que a metodologia de planejamento estratégico implantada
com o PDE pelo FUNDESCOLA tinha como base de democratização da gestão
escolar estar periodicamente reunindo as equipes para socialização, discussão e
deliberação de novas ações. Essas reuniões periódicas são chamadas no PDE de
rodadas de reuniões.

Isso nos parece importante evidenciar porque a literatura acerca da gestão escolar
(NOVAES e COUTO, 1999), (OLIVEIRA, 1997), (MUTIM, ALMEIDA e ROSA, 2000),
traz em seu estudo que a gestão democrática é um princípio legal, uma tendência
política e um mecanismo de participação da comunidade escolar e local.

De um modo ou de outro, mesmo sem utilizar a mesma denominação (rodadas de
reunião), sem executar com o rigor metodológico da proposta de planejamento do
PDE, a equipe escolar tem como procedimento realizar encontros e definir,
registrando em ata, o que será adquirido e feito com o recurso financeiro.

Um segundo aspecto é a concepção de utilização do recurso financeiro como uma
possibilidade de exercer uma autonomia financeira. A LDB e o Plano Nacional de
Educação apresentam como princípio de qualidade educacional que as escolas
possam progressivamente ter graus de autonomia administrativa, pedagógica e
financeira.

A oportunidade de poder gerir a partir das decisões tomadas com sua equipe escolar
sobre o que poderá ou não adquirir para suas ações no espaço da escola, ainda que
atendendo normas prescritivas e por vezes burocráticas com preenchimentos de
formulários; gerir as formas de execução da compra é considerado pelos sujeitos da
pesquisa como uma possibilidade de exercício de autonomia.

Polo (2001), Peroni e Adrião (2006) Santos e Ferreira (2012) apresentam que
possibilidade de receber diretamente um recurso financeiro se constitui em um
exercício de autonomia financeira, mas, sobretudo é um “auxílio pelo fato dos
Municípios não conseguirem suprir de maneira eficiente toda a sua Rede de Ensino
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na questão da manutenção e desenvolvimento da educação” (SANTOS e
FERREIRA, 2012, p. 267-268).

E, o terceiro aspecto que compreendemos como relevante na pesquisa encontra
fundamentos em Lima (2008) ao nos apresentar que para analisar as formas como
os atores estão na escola desenvolvendo sua ação quanto à gestão escolar, se faz
necessário pensar nos modelos racionalista burocrático e anarquia organizada.

No desenvolvimento da pesquisa podemos notar que o conceito de planejamento e
planejamento estratégico, bem como sua importância para a realização e melhoria
de resultados na escola, sejam eles de desempenho acadêmicos, relações pessoais
e aproximação com a comunidade local, é conhecido por todos que estão a frente da
gestão escolar.

Os sujeitos pesquisados sabem o que é PDE, reconhecem a importância de
construir um planejamento e apontam que a metodologia de planejamento
estratégico trouxe benefícios à ação da gestão escolar, mas não há utilizam na
íntegra.

Não utilizam em sua forma genuína, a metodologia de planejamento estratégico do
FUNDESCOLA porque acham que é um mecanismo burocrático e que toma o tempo
das ações pedagógicas que os atores da escola precisam cumprir.

Uma reclamação recorrente entre os sujeitos pesquisados é que planejam em um
ano e pela natureza de organização do Orçamento Público, recebem o recurso
financeiro no ano seguinte, o que dificulta a realização do que antes havia sido
planejado.

Mas por outro lado, conhecer a metodologia implantada pelo FUNDESCOLA trouxe
contribuições para as questões contábeis, antes não realizadas por profissionais no
âmbito da escola, a execução financeira propriamente dita, como, por exemplo, a
cotação de preços, a escolha do menor preço e a execução final da compra.
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Para além deste aspecto contábil, ter controle das ações desenvolvidas não
registrando da mesma forma que o PDE apresentava, mas por meio de atas na
escola. É interessante ressaltar que aqui há uma percepção do PDE com um
recurso e não como uma ação de planejamento. Porque eles utilizam os formulários
contábeis para a execução financeira, mas não utilizam os documentos técnicopedagógicos de diagnóstico e proposição de objetivos.

Ao longo do trabalho desenvolvido como supervisora de gestão do FUNDESCOLA,
promovendo apoio técnico com formações e orientações aos diretores escolares de
demais professores responsáveis pela elaboração do PDE dois aspectos na
observação

empírica,

chamavam

atenção

e

aqui

nesta

pesquisa

foram

evidenciados:
1 – A relevância do significado em ter recursos financeiros diretos diz respeito
ao antigo anseio em poder decidir o que fazer;
2 – A resistência à metodologia de planejamento, que era considerada
burocrática e não podendo ser realizada em sua íntegra para não
comprometer os professores com outras atividades que não eram de sua
rotina pedagógica.

É interessante notar que após treze anos de existência da ação do FUNDESCOLA,
ao voltarmos à escola para ouvir os seus atores e conhecer as implicações da
transferência de uma ferramenta de planejamento, que do ponto de vista de uma
política pública foi disseminada em larga escala, percebemos que tanto um aspecto
quanto outro permanece presentes na gestão escolar.
A transição entre um modo de gestão da educação centralizada num órgão oficial 35
e que paulatinamente vem mudando o paradigma da gestão escolar, a partir das
novas políticas educacionais, traz indagações sobre qual perspectiva teórica
queremos analisar a escola, suas especificidades e quais as implicações de novos
modelos de planejamento que chegam a ela.
35

Órgãos Federais, Estaduais e Municipais responsáveis pelos sistemas de ensino, através do
Ministério da Educação e Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.

114

O que significa dizer que no interior da escola com conflitos e tensões surgidos na
ação entre as atividades cotidianas que tem como objetivo desenvolver e a resposta
às demandas externas (desenvolvimento de projetos e programas oficiais), a gestão
escolar busca articular uma situação e outra para poder garantir o seu
funcionamento. O que nos aproxima do pensamento de Lima (2008, p. 47) que diz:
“A escola não será, exclusivamente, burocrática ou anárquica. Mas não sendo
exclusivamente uma coisa ou outra poderá ser simultaneamente as duas”.

Não tivemos a intenção estabelecer uma análise a partir do que poderia ser certo ou
errado quanto às formas da gestão escolar e seus modos de organizar e planejar a
gestão dos recursos financeiros, mas de encontrar caminhos para o entendimento
de como vem sendo construída a relação entre planejamento e uso de recurso
financeiro no âmbito da escola; procuramos focar nossa atenção em observar como
efetivamente na escola, vem sendo desenvolvida essa relação entre planejamento e
uso de recurso financeiro que traz “uma complexidade que envolve a dinâmica da
formulação e da operacionalização das políticas públicas, considerando os
diferentes momentos históricos, em especial o da contemporaneidade. (BONETI,
2006, p. 61)

Na organização da gestão escolar, o conceito de planejamento utilizado pelo PDE
extrapola o conhecido pelos educadores em sua formação pedagógica, traz
efetivamente mudanças na ação docente, como bem diz Oliveira (2004). O que nos
permite concluir que na experiência viva da escola, utilizando ou não na íntegra, os
conhecimentos adquiridos durante as capacitações, os sujeitos (diretores das
escolas) adaptam a metodologia, no sentido de criar mecanismos capazes de ajudálos na execução do recurso financeiro.
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Apêndice – A
QUESTIONÁRIO APLICADO AO DIRETOR ESCOLAR, COORDENADOR DE
CONSELHO E TESOUREIRO
Prezado (a) Professor (a), _______________________________________
Convido-o a contribuir para a coleta de dados da pesquisa de mestrado “o Plano de
Desenvolvimento da Escola e a gestão dos recursos financeiros: mudanças ocorridas
após a implantação da metodologia de planejamento estratégico do Programa
FUNDESCOLA em uma escola da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador –
BA”, do Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB.
Esta pesquisa tem a intenção de dialogar com os sujeitos envolvidos no processo de gestão
dos recursos financeiros recebidos diretamente pela escola, tendo como objetivo: Conhecer
as mudanças ocorridas na gestão dos recursos financeiros após a implantação da
metodologia de planejamento estratégico pelo FUNDESCOLA.
Para a coleta estão descritas perguntas que servirão de análise para a pesquisa. Solicito
que sejam respondidas levando em consideração a forma como esses recursos são geridos
pela escola.
Ao aceitar contribuir com a pesquisa, estará autorizando que as respostas coletadas façam
parte da análise dos dados da dissertação, e consequentemente, na veiculação e
divulgação de resultados em publicações, congressos e encontros científicos. As respostas
serão utilizadas para esta finalidade e seu uso será mantido em anonimato.
Obrigada pela valiosa contribuição!
Ana Márcia Lima Santos
_____________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO
Eu _____________________________________________, autorizo a análise e uso das
minhas respostas ao questionário da pesquisa “o Plano de Desenvolvimento da Escola e
a gestão dos recursos financeiros: mudanças ocorridas após a implantação da
metodologia de planejamento estratégico do Programa FUNDESCOLA em uma escola
da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador – BA”, aplicado pela professora
mestranda Ana Márcia Lima Santos em sua pesquisa de Mestrado no Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB, ficando claro que meu nome e
minhas respostas serão mantidas em anonimato.
Salvador, _____/_____/2012.
____________________________________________
Assinatura do Professor (a)
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QUESTIONÁRIO APLICADO AO DIRETOR ESCOLAR, COORDENADOR DE
CONSELHO E TESOUREIRO
1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
SEXO: ( ) Masculino
IDADE: (

( ) Feminino

) Até 20 anos

(

) Entre 21 e 30 anos

(

) Entre 31 e 40 anos

(

) Entre 41 e 50 anos

(

) Entre 51 e 60 anos

(

) 61 anos ou mais

CARGO DE CONCURSO: (

) Professor (a)
(

) Coordenador (a) pedagógico (a)

(

) Área administrativa da escola

TEMPO DE SERVIÇO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:
(

) Menos de um ano

(

) Entre 2 e 4 anos

(

) Entre 5 e 8 anos

(

) Entre 9 e 12 anos

(

) Entre 13 e 16 anos

(

) Entre 17 e 20 anos

(

) Entre 21 e 24 anos

(

) 25 anos ou mais

2 – DADOS SOBRE TITULAÇÃO E FORMAÇÃO
NÍVEL DE ESCOLARIDADE:
(

) Ensino Fundamental Incompleto

(

) Ensino Fundamental Completo

(

) Ensino Médio Incompleto

(

) Ensino Médio Completo

(

) Ensino Superior Incompleto

(

) Ensino Superior Completo

(

) Pós-Graduação

FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO:
(

) PEDAGOGIA

(

) LICENCIATURA DE ÁREA ESPECÍFICA DO CONHECIMENTO

ÚLTIMA TITULÇÃO:
(

) ESPECIALIZAÇÃO
ÁREA:____________________________________________________

(

) MESTRADO
ÁREA:____________________________________________________

(

) DOUTORADO
ÁREA:____________________________________________________

(

) PÓS-DOUTORADO
ÁREA:____________________________________________________
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3 – DADOS SOBRE ATUAÇÃO NA ESCOLA

TEMPO DE SERVIÇO NESTA ESCOLA:
(

) Menos de 2 anos

(

) Entre 2 e 4 anos

(

) Entre 5 e 8 anos

(

) Entre 9 e 12 anos

(

) Entre 13 e 16 anos

(

) Entre 17 e 20 anos

(

) Entre 21 e 24 anos

(

) 25 anos ou mais

FUNÇÃO QUE OCUPA NA ESCOLA:
(

) Diretor (a)

(

) Vice - diretor (a)

(

) Professor (a)

(

) Coordenador (a) Pedagógico (a)

(

) Secretário (a) Escolar

(

) Área Administrativa

4 – QUESTÕES
1) Você conhece ou já ouviu falar sobre o FUNDESCOLA? Escreva em síntese o que
ouviu sobre o FUNDESCOLA.
( ) Sim
( ) Não
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________
2) Se está no serviço público há mais de 10 anos responda. Você participou da
implantação do PDE – Plano de Desenvolvimento da Escola do Programa
FUNDESCOLA?
( ) Sim, nesta mesma escola.
( ) Sim, mas em outra escola da Rede Municipal.
( ) Sim, mas em outra escola da Rede Estadual.
( ) Não participei.
3) É do seu conhecimento que a escola Municipal Comunitária de Canabrava participou
da implantação do PDE – Plano de Desenvolvimento da Escola do Programa
FUNDESCOLA?
(
(

) Sim. Em que ano fez o primeiro PDE? _________
) Não.

4) Você fez a formação específica realizada pelo FUNDESCOLA de “Como elaborar o
PDE”?
( ) Sim
( ) Não
5) Participou de alguma outra formação realizada pela SECULT sobre o PDE?
( ) Sim.
( ) Não.
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6) A SECULT orienta a escola quanto ao planejamento do uso do recurso financeiro?
Qual a orientação recebida pela SECULT?
( ) Sim. Planejamento Estratégico no modelo do PDE – FUNDESCOLA.
( ) Sim. Planejamento Estratégico seguindo modelo do PDE – FUNDESCOLA, mas
adaptado pela SECULT.
( ) Sim. Usa outro tipo de planejamento. Qual? ________________________
( ) Não, não há uma orientação da SECULT quanto ao planejamento do uso de
recursos financeiros.
7) Os conhecimentos aprendidos na formação e com a orientação da SECULT foram
agregados ao dia a dia da gestão dos recursos financeiros da escola?
( ) Sim
( ) Não
De que forma?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8) Ao organizar os procedimentos de gestão de recursos financeiros, vocês utilizam a
mesma metodologia de planejamento apresentada pelo PDE?
( ) Sim
( ) Não
Por quê? _______________________________________________
9) Você reconhece a metodologia de planejamento estratégico como importante para o
desenvolvimento dos procedimentos de gestão dos recursos financeiros da escola?
( ) Sim
( ) Não
Por que?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10) Em poucas palavras, diga o que é para você planejamento e planejamento
estratégico.
Planejamento:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Planejamento Estratégico:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11) Há contribuições da metodologia de planejamento estratégico a forma de
planejamento de execução de recursos financeiros em sua prática de gestão?
(

) Sim

(

) Não
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Por que?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12) Quais os procedimentos de gestão dos recursos financeiros são utilizados pela
escola? Descreva, em síntese, como vocês organizam a execução do recurso
financeiro.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13) Na sua atuação como gestor escolar, na Rede Municipal, é necessário à elaboração
de um plano de gestão. Ao elaborar seu plano de gestão leva em consideração os
recursos financeiros recebidos diretamente pela escola?
14) O fato da escola receber recursos financeiros diretamente apresenta aspectos
positivos e negativos? Cite três aspectos positivos e três negativos por ordem de
importância.
Positivos
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Negativos
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

15) Quais as fontes de recursos financeiros recebidos diretamente pela escola?
2008

FONTES/Tipo de Recurso
PDDE
PDDE – Suplemento Educação Integral
PDDE – Educação Integral
PDDE – Parcela Extra Urbana
PDE - Escola
PDDE – Escola Aberta

Total

2009

2010

2011

Total
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Apêndice – B
ENTREVISTA APLICADA COM DIRETOR ESCOLAR, COORDENADOR DE
CONSELHO E TESOUREIRO
Prezado (a) Professor (a), _______________________________________
Convido-o a contribuir para a coleta de dados da pesquisa de mestrado “o Plano de
Desenvolvimento da Escola e a gestão dos recursos financeiros: mudanças ocorridas
após a implantação da metodologia de planejamento estratégico do Programa
FUNDESCOLA em uma escola da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador –
BA”, do Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB.
Esta pesquisa tem a intenção de dialogar com os sujeitos envolvidos no processo de gestão
dos recursos financeiros recebidos diretamente pela escola, tendo como objetivo: Conhecer
as mudanças ocorridas na gestão dos recursos financeiros após a implantação da
metodologia de planejamento estratégico pelo FUNDESCOLA.
Para a coleta estão realizaremos uma entrevista complementar ao questionário aplicado no
sentido ampliar o entendimento as respostas fornecidas.
Ao aceitar contribuir com a pesquisa, estará autorizando que as respostas coletadas façam
parte da análise dos dados da dissertação, e consequentemente, na veiculação e
divulgação de resultados em publicações, congressos e encontros científicos. As respostas
serão utilizadas para esta finalidade e seu uso será mantido em anonimato.
A entrevista será gravada para nos ajudar no mento de análise dos dados, recorrendo às
informações de forma mais fiel possível.
Obrigada pela valiosa contribuição!
Ana Márcia Lima Santos
_____________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO
Eu _____________________________________________, autorizo a análise e uso das
minhas respostas a entrevista da pesquisa “o Plano de Desenvolvimento da Escola e a
gestão dos recursos financeiros: mudanças ocorridas após a implantação da
metodologia de planejamento estratégico do Programa FUNDESCOLA em uma escola
da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador – BA”, aplicado pela professora
mestranda Ana Márcia Lima Santos em sua pesquisa de Mestrado no Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB, ficando claro que meu nome e
minhas respostas serão mantidas em anonimato.
Salvador, ___/_____/2012.
______________________________________________
Assinatura do Professor (a)

129

QUESTÕES PARA ENTREVISTA COM DIRETOR ESCOLAR E COORDENADOR DO
CONSELHO ESCOLAR

1) No questionário foi respondido que a escola utiliza a metodologia de planejamento
estratégico para a gestão dos recursos financeiros. Vocês fazem uso dessa
metodologia seguindo o formato metodológico apresentado pelo Manual “Como
Elaborar o PDE”?
2) Porque, se for o caso, não utilizam com o mesmo formato metodológico do PDE?
3) Quais os passos de elaboração do PDE vocês ainda seguem na escola?
4) Na entrada da escola ainda podemos ver a visão e missão, dois elementos
encontrados numa das etapas de elaboração do PDE, a Definição da Visão
Estratégica. Até hoje quando vocês vão se reunir para planejar a execução dos
recursos financeiros a visão e a missão são considerados?
5) Para a metodologia de planejamento estratégico é uma ferramenta de planejamento
para resultados em médio ou longo prazo. Por sua experiência na escola, o
desenvolvimento do PDE trouxe bons resultados? Quais?
6) Há um produto final, um plano, um documento, ainda que não igual ao PDE, que
expresse que objetivos, metas, estratégias e ações a serem desenvolvidas na
execução dos recursos financeiros?
7) O montante que atualmente a escola recebe é significativo se considerarmos que
outras escolas não possuem, você acredita que para gerir os recursos da escola é
importante planejar?
8) E quais contribuições o PDE trouxe para sua ação de planejador dos recursos
financeiros da escola?
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Apêndice – C
ENTREVISTA APLICADA A FUNDADORA DA ESCOLA – REPRESENTANTE DA
COMUNIDADE LOCAL
Prezado (a) Professor (a), _______________________________________
Convido-a a contribuir para a coleta de dados da pesquisa de mestrado “o Plano de
Desenvolvimento da Escola e a gestão dos recursos financeiros: mudanças ocorridas
após a implantação da metodologia de planejamento estratégico do Programa
FUNDESCOLA em uma escola da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador –
BA”, do Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB.
Esta pesquisa tem a intenção de dialogar com os sujeitos envolvidos no processo de gestão
dos recursos financeiros recebidos diretamente pela escola, tendo como objetivo: Conhecer
as mudanças ocorridas na gestão dos recursos financeiros após a implantação da
metodologia de planejamento estratégico pelo FUNDESCOLA.
Para a coleta estão realizaremos uma entrevista para conhecer a história de constituição da
Escola antes do processo de municipalização.
Ao aceitar contribuir com a pesquisa, estará autorizando que as respostas coletadas façam
parte da análise dos dados da dissertação, e consequentemente, na veiculação e
divulgação de resultados em publicações, congressos e encontros científicos. As respostas
serão utilizadas para esta finalidade e seu uso será mantido em anonimato.
A entrevista será gravada para nos ajudar no mento de análise dos dados, recorrendo às
informações de forma mais fiel possível.
Obrigada pela valiosa contribuição!
Ana Márcia Lima Santos
_____________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO
Eu _____________________________________________, autorizo a análise e uso das
minhas respostas a entrevista da pesquisa “o Plano de Desenvolvimento da Escola e a
gestão dos recursos financeiros: mudanças ocorridas após a implantação da
metodologia de planejamento estratégico do Programa FUNDESCOLA em uma escola
da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador – BA”, aplicado pela professora
mestranda Ana Márcia Lima Santos em sua pesquisa de Mestrado no Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB, ficando claro que meu nome e
minhas respostas serão mantidas em anonimato.
Salvador, _____/_____/2012.
______________________________________________
Assinatura
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM MÁRCIA – FUNDADORA, MERENDEIRA DA ESCOLA
E COORDENADORA DO ESCOLA ABERTA

1) Como se deu o nascimento da Escola?
2) Qual sua atribuição na Escola Municipal Comunitária de Canabrava?
3) Quais outras atribuições você exerce na Escola Municipal Comunitária de
Canabrava?
4) Qual a importância da Escola Municipal Comunitária de Canabrava para a
comunidade?
5) O que você espera, quais as perspectivas da Escola Municipal Comunitária
de Canabrava?
6) Você participa de algum planejamento para decidir o que será realizado com
o recurso financeiro recebido?
7) Tem o documento de planejamento elaborado? Pode ser consultado?
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ANEXOS

