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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre aspectos da gestão pública na 

qualificação do espaço escolar, considerando os aspectos normativos inerentes as 

responsabilidades das diferentes esferas de poder no atendimento das demandas educacionais 

das redes de ensino. O estudo realizado se pauta por pesquisa documental ancorada em 

bibliografias que versam sobre os temas abordados. Nesse sentido, considera-se que perpassa a 

escola uma gama de questões que envolvem aspectos condicionados por mecanismos de gestão, 

participação, cooperação e indiscutivelmente aporte de recursos (investimento financeiros) para 

construção, readequação e manutenção do espaço escolar. As considerações empreendidas ao 

longo do estudo, apontam que o aporte de recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento 

da educação, aliados a um processo de gestão participativa, configura-se como um dos 

elementos potencializadores da ampliação da qualidade do espaço escolar, das relações escola-

comunidade, assim como dos objetivos pautados no âmbito da legislação educacional.  
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INTRODUÇÃO  
   

O presente estudo focaliza o espaço escolar enquanto ambiente relevante ao 

desenvolvimento dos processos pedagógicos, das relações, dos resultados, das perspectivas de 

qualificação da escola pública, uma vez que, cotejados (tais processos pedagógicos) por gestão 

qualificada, participação, comprometimento e investimentos (financiamento) que permitam a 

materialização dos objetivos previstos no arcabouço normativo (CF, LDB, PNE, PME). 

As conquistas conferidas à área educacional, a partir da promulgação da Carta 

Constitucional de 1988, reverberam atualmente no arcabouço legal que, além de corroborar 

com a garantia da educação como um direito, aponta para a universalização do acesso, ancorado 

na qualidade. Tal pretensão encontra amparo legal na legislação pertinente ao tema - Lei 
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12.796/2013, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI, 9394/1996), dentre outras, 

no Plano Nacional de Educação (LEI, 13005/2014).  

Conforme Pinto (2010), o Financiamento da educação, situa-se no “campo de estudo 

que analisa as fontes de recursos financeiros destinados à educação, assim como o padrão de 

gastos desses recursos”. Por esse viés, ao abordar tal tema adentra-se na seara de 

operacionalização dos recursos que possibilitam o desenvolvimento do ensino custeado pelo 

Estado, como também o papel deste acerca das políticas e nuanças que perpassam a viabilidade 

prática do processo educativo. 

No que se refere às origens dos recursos que financiam a educação pública, temos como 

principais as vinculações Constitucionais (CF/1988). Marco que estabelece que a União 

aplicará, anualmente, nunca menos 18 %, e os Estados, o DF os Municípios 25 % no mínimo, 

da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 

CF/1988, art. 212).  

No rol dos recursos que são redistribuídos pelos entes federados, mas que são de origem 

privada, o Salário Educação recolhido com base na alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento 

das empresas, figura como fonte adicional de recursos para o financiamento da educação básica 

(CF/1988, art. 212 § 5º. DECRETO nº 6003/2006). 

Ao mesmo tempo em que a legislação educacional reforça as principais fontes de 

recursos, constata-se que reitera-se a disposição Constitucional contidas no artigo 212, e que a 

LDB não contempla perspectivas de novos recursos. Por esse viés, deflagra-se uma 

problemática no âmbito da mesma Lei, quanto esta foi alterada, pelas Lei 12.796/2013 e Lei 

13005/2014, regulamentando a universalização do acesso compulsório à educação básica dos 4 

aos 17 anos.  

No que se refere ao financiamento da educação básica, as pesquisas nesse campo, 

possibilitam afirmar que o advento das Políticas de Fundos de Financiamento (Fundef e 

Fundeb) contribuíram para significativos avanços no acesso ao direito à educação, uma vez que 

operacionalizaram os recursos vinculados constitucionalmente em uma perspectiva de 

redistribuição.     

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB (Lei 11.494/2007), formado a partir da retenção 

automática de 20% dos recursos de impostos e transferências intergovernamentais vinculadas 

à educação. Inaugura a ampliação dos percentuais em relação ao antigo Fundef, (de 15 para 

20%); as fontes de recursos (FPE, FPM, ICMS, LC 87/96, IPIexp, ITCMD, IPVA e o ITR), 

e a abrangência – toda a educação básica. E ainda, redefine a Complementação da União.  
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Vale destacar o papel coadjuvante da União em relação aos entes subnacionais no que 

se refere a participação no financiamento da educação básica (COSTA, 2015), uma vez que em 

relação ao FUNDEB, resume-se a complementar 10% da estimativa total de recursos de todos 

os fundos, usando-se (a União) do questionável parâmetro de valor mínimo por aluno definido 

nacionalmente, como critério de complementação, por sua vez, limitada a alguns estados e 

municípios. 

O artigo 211 da Carta Constitucional prevê que os entes federados devem organizar seus 

sistemas de ensino regime de Colaboração. O que significa dizer que, mais do que definir as 

diretrizes curriculares, e normas gerais, essa colaboração precisa se materializar em apoio 

técnico e financeiro. Suscita-se identificar o papel da União nesse processo. 

Vale lembrar que a União concentra a função normativa, redistributiva e supletiva em 

relação ao demais Entes. Ao analisar as atribuições educacionais dos entes federados, Cruz 

(2009, p. 146 e 147), destaca que “as responsabilidades previstas para a União em relação aos 

demais entes federados são fundamentais”, no enfrentamento das desigualdades regionais e 

sociais. 

Não obstante, Farenzena (2009, p. 8), afirma que a atuação da União em prol da 

educação básica pode evidencia-se, sobretudo por meio da suplementação aos entes 

subnacionais por meio da transferência de recursos, produtos e serviços que por sua vez 

viabilizem a manutenção, formação, qualificação dos profissionais, e nesse sentido o FNDE 

operacionaliza as políticas federais na função educação. 

As responsabilidades da União, Estados e municípios no que se refere a gestão e 

planejamento da educação, quanto a infraestrutura, alimentação, transporte e formação na 

garantia de funcionalidade e condições apropriadas para o desenvolvimento das atividades 

educacionais, levou o Ministério da Educação a elaboração do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE).  

O PDE tem  como eixo norteador o  Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 

(Decreto 6.094 ∕ 2007) e agregou  o  Plano de Ações Articuladas  (PAR)  instituído 

pela  Resolução  nº 6, de 24 de abril de 2007,  como um elemento  que potencializou de forma 

estratégica o regime de colaboração, por meio de um  instrumento  no qual os Estados e 

município realizam  o diagnóstico educacional das suas redes de ensino, estruturado em quatro 

grandes dimensões: Gestão Educacional, Formação de Professores e dos Profissionais de 

Serviço e Apoio Escolar, Práticas Pedagógicas e Avaliação Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos.  Estas são criteriosamente avaliadas através de um relatório de informações sobre 

as redes de ensino que configura a Síntese, Termo de cooperação e Liberação de recursos.  
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Esses elementos envolvem primordialmente a decisão política, a ação técnica e 

atendimento da demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores educacionais.  

 A metodologia desenvolvida pelo PAR (BRASIL. MEC - https://goo.gl/dXpf28), por 

meio dos instrumentos e monitoramento das ações e da implementação de diversos Programas 

procura fortalecer as relações dos entes federados com o objetivo de garantir de maneira mais 

eficaz, o acesso, a permanência e a qualidade na educação básica.  No entanto, mesmo sem a 

regulamentação por meio da Constituição o PAR juntamente com os ADEs (Arranjos de 

Desenvolvimento da Educação) passou a   conduzir novas formas de relação no regime de 

colaboração, na qual a articulação de parcerias tem se tornado a premissa básica para legitimar    

de maneira   descentralizada   a gestão dos recursos para a educação. 

Considerando que o provimento das políticas educacionais, é tencionado pela ausência 

dos recursos necessários ao pleno desenvolvimento das pretensões provenientes da própria 

legislação, que por sua vez apontam para necessidades estruturais para consecução das metas 

propostas pelo PNE vigente. Enfrentar tais problemáticas perpassam por buscar meios para 

potencializar as possibilidades existentes. Nesse sentido, os aspectos envoltos à gestão em seu 

sentido “macro e micro” desempenham um importante papel.  

Faz-se relevante os diferentes segmentos de gestão considerarem o espaço escolar, em 

seu sentido amplo, assim como a alocação de recursos financeiros para materializar os objetivos 

propostos. Situação que perpassa pelo planejamento e gestão compartilhada, cotejados por um 

processo de processo de corresponsabilidade de todos os Entes e os sujeitos.  

 

A responsabilidade   compartilhada como elemento potencial na gestão do espaço escolar 

 

O reflexo mais contundente desse panorama da tensão acerca do atual regime de 

colaboração, configura-se na ausência de condições, tanto de ampliar a qualidade, quanto de 

aumentar o atendimento, seja o número de vagas, seja ‘caminhar’ na direção do ensino em 

tempo integral pedagogicamente qualificado.   

Refletir sobre a gestão dos recursos financeiros na escola, implica em ponderar uma 

série de aspectos, dentre eles o papel dos atores sociais, (e das relações) como elemento 

potencial nesse processo. A responsabilidade dos entes federados, não exime a escola e a 

comunidade da participação. Conforme escreve Lück 

 

A participação é resultado de muito esforço e competência e que é justamente para 
promovê-la que se propõe e se justifica a atuação dos gestores. Esta, portanto, é efetiva 
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na medida em que se fundamenta em uma formação, tanto inicial como em serviço, a 
respeito dos diversos aspectos a ela relacionados. (2008, p.75). 

 

Neste sentido, o engajamento entre todos os envolvidos, conduz a um processo de 

corresponsabilidade na gestão da estrutura física, favorecendo ao exercício de habilidade e 

comprometimento.  

 A escola constitui-se de uma comunidade escolar - alunos, professores, funcionários, 

família, logo, os processos que ali ocorrem, assim como as tomadas de decisões e 

enfrentamentos, perpassam pela necessidade de corresponsabilidade, fato que remete a gestão 

compartilhada. Por esse viés, um processo de gestão que envolva, a escola, comunidade e poder 

público, perfazendo um potencial instrumento de enfrentamentos e conquistas. 

Por meio do programa de iniciativa da gestão municipal da prefeitura de Passo Fundo, 

configurando-se em ações direcionadas à ampliação, revitalização   e reorganização da estrutura 

física das escolas da rede municipal, intitulado “Minha Escola de Cara Nova” (2015), foram 

realizadas visitas, reuniões, levantamentos e o diagnóstico das condições de infraestrutura do 

espaço escolar. Como destaca Horn," é fundamental a criança ter um espaço de objetos com os 

quais possa criar, imaginar, construir e, em especial um espaço para brincar, o qual certamente 

não será o mesmo para as crianças maiores ou menores" (2004 p.19). 

Considerando a responsabilidade dos diferentes atores na gestão do espaço escolar, a 

aproximação e parceria com a comunidade escolar e local destaca-se como um dos aspectos de 

fortalecimento da gestão participativa. Como resultado, obtivemos a revitalização de escolas, 

entregando à comunidade infraestruturas adequadas e qualificadas para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico. 

O segundo aspecto que é imprescindível destacar, é em relação aos recursos que 

permitiram o provimento desse processo. Ou seja, os recursos financeiros empenhados a partir 

das iniciativas, possibilitaram a materialização das intenções, amplamente discutidas com a 

comunidade. Por esse viés, reafirma-se o papel do financiamento educacional como elemento 

estruturante das políticas públicas. Daí a importância de redefinição equilibrada do regime de 

colaboração entre os entes federados, no que se refere ao custeamento das políticas 

educacionais, para que medidas como essas, não sejam a exceção, mas perfaçam um caminho 

profícuo à ampliação da qualidade da educação. 

O terceiro aspecto desse processo, traduz-se em um elemento que nos parece relevante, 

na medida em que aponta a gestão participativa influenciou no direcionamento dos recursos 

aplicados no projeto de revitalização. Ou seja, ao ouvir a comunidade, contextualizar 
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deficiências estruturais, assim como as problemáticas afeitas ao desenvolvimento pedagógico, 

possibilitou pensar coletivamente a gestão dos recursos. 

 

Considerações finais 

 A pesquisa apresentada parte aspectos da gestão como um dos elementos de 

qualificação do espaço escolar. Assim, a participação e a corresponsabilidade dos entes 

federados, dos gestores, dos sujeitos do processo escolar, da comunidade destaca-se como um 

dos aspectos fundamentais nos encaminhamentos, nas perspectivas de consecução das metas 

apontadas pela legislação.  

 O estudo adentra na operacionalização do provimento da educação, apontando as fontes 

de recursos e o papel dos entes federados nesse processo, constatando que a principal fonte de 

recursos para o financiamento da educação básica é o FUNDEB, e que o papel da União é 

percebido, a partir dos programas e ações do FNDE. O que significa dizer que, a maior parte 

do gasto significativo com a educação é bancada pelos entes subnacionais, por sua vez, 

limitados a ampliar a equidade, o acesso e a qualidade das suas redes sistemas de ensino.  

 Nesse sentido, a pesquisa traz como exemplo, uma iniciativa municipal centrada na 

revitalização da rede de ensino, onde a gestão do processo trouxe elementos apontam para a 

relevância da participação, nas tomadas de decisões acerca das mudanças, da ressignificação 

do espaço escolar, assim como no direcionamento dos recursos.  

 Em um cenário marcado pela insuficiência de recursos, assim como pela tensão na 

divisão das responsabilidades em prover a educação pública de qualidade, frente às metas que 

emergem do arcabouço normativo educacional, a gestão participativa/democrática traduz-se em 

um potencial instrumento de qualificação das relações, do processo pedagógico, dos espaços e 

dos sabidamente parcos recursos. 

 Se o financiamento da educação é o núcleo estruturante do direito à educação, a gestão 

assentada na participação, portanto democrática, figura como um dos aspectos 

potencializadores da qualificação do uso de tais recursos, assim como dos resultados 

pretendidos com o processo escolar.  
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