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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa tem como finalidade descrever as receitas e despesas de unidades 
escolares de tempo parcial e de tempo integral a partir do estudo de caso realizado 
em Ibiporã – PR. Para se chegar ao financiamento, o presente texto inicia com uma 
retrospectiva buscando analisar os precursores da educação integral e como suas 
idéias influenciaram as políticas atuais de ampliação da jornada escolar. Para o 
desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas análises bibliográficas, 
documentais e coletas de dados. Em seguida foram coletados dados da gestão 
financeira de duas escolas no município de Ibiporã. A partir desses dados fizemos a 
comparação e descrição das fontes de recursos e dos valores recebidos e utilizados. 
Conclui-se que há condições do setor público financiar integralmente a ampliação da 
jornada escolar, mas que esta ampliação aumenta consideravelmente os gastos. Ao 
financiar integralmente a educação Ibiporã garante que o PPP seja mais autônomo 
em relação aquelas propostas que lançam mão de parcerias com instituições ou 
empresas,como aponta o Programa Mais Educação.   
 
 
Palavras-chave: Educação integral. Legislação. Financiamento da educação. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Esta pesquisa é resultado de uma inquietação que surgiu das 

observações em sala de aula e reuniões pedagógicas a partir da participação 

em Projeto de Extensão Universitário Assessoria Pedagógica para 

Trabalhadores da Rede Municipal de Ensino de Ibiporã na perspectiva da 

Pedagogia Histórico-Crítica em escolas de Ensino Fundamental, de período 

integral, realizado na cidade de Ibiporã – PR.  

 Diante dessas observações foi necessário conhecer um pouco 

mais dessa escola de período integral e também analisar como o município 

vem investindo na mesma.  

 As discussões em torno da escola de período integral estão 

cada vez mais presentes na sociedade contemporânea, e por ser um assunto 

bastante comentado acabam tendo várias vertentes, o que torna a discussão 

ampla devida os vários caminhos que podem ser trilhados.  

 Várias são as reflexões, indagações e desafios que trazem à 

tona os assuntos sobre a escola de período integral e sua implantação. A 

escola não se constitui como o único espaço de educação, pois a mesma vai 

muito além de um espaço físico, ela abrange também as relações sociais. 

Desta forma, a escola deve se ocupar com o que de fato lhe compete: a 

transmissão de saberes característicos.  Conquanto o que temos visto são as 

críticas de alguns autores. Questionando: Como se chegar a uma educação 

integral de qualidade? Quem são os favorecidos com esta escola?  Quais os 

investimentos oficiais que esta escola vem recebendo?  

 A partir destes questionamentos analisamos alguns autores que estudam a 

escola de período integral na atualidade. Destacamos também a importância 

do aparato legal para a efetivação da escola integral. 

 Entretanto, é importante discutir a respeito desse caráter 

educativo que permeia a ampliação da jornada, o acréscimo de oportunidades 

nas condições de aprendizagem e o acesso para alunos advindos das 

camadas populares.  

 Com base nas análises da coleta de dados, extraímos alguns 

tópicos importantes que contribuirão para pesquisa a seguir, que foi dividida em 
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três capítulos para melhor compreensão da discussão, sendo assim no 

primeiro capítulo vamos analisar a educação de período integral na atualidade, 

fazendo uma breve retrospectiva de como surgiu à ideia de educação integral e 

como pensar nesta escola de jornada ampliada com qualidade para os que 

nela se inserem. 

 No segundo capítulo serão elencados os respaldos legais 

assegurados para a escola de tempo integral especialmente as leis de 

financiamento para esta modalidade de ensino. 

 Por fim, no terceiro capítulo mostraremos os resultados obtidos 

na coleta de dados realizada em duas escolas da rede municipal de ensino da 

cidade de Ibiporã – PR, uma de período parcial e outra de período integral, da 

qual foram analisados os valores recebidos pelo Programa Dinheiro Direto na 

Escola 1 e Fundo Rotativo2, bem como seus gastos escolares com pessoais.  

 

 

 

 

                                                

 
1 O Programa Dinheiro Direto na Escola, é destinado às escolas públicas do ensino 

fundamental, anualmente, em uma única parcela, em função do número de alunos matriculados 

na escola. 

2
 O Fundo Rotativo é um instrumento criado por Lei, para viabilizar, com maior agilidade 

repasse de recursos financeiros aos Estabelecimentos de Ensino da Rede Estadual, para a 

manutenção e outras despesas relacionadas com a atividade educacional. Neste caso 

analisaremos o Fundo Rotativo Municipal de Ibiporã/PR, Lei 2.272/2009. 
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2  EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM BREVE RELATO 

 

 A educação integral não é uma discussão recente, muito pelo 

contrário se voltarmos nosso olhar para a antiguidade, “chegamos a Paidéia 

grega que, consubstanciando aquela formação humana mais completa, já 

continha o germe do que mais tarde se denominou educação integral – 

formação do corpo e do espírito” (COELHO, 2009, p.85), desta forma 

perceberam as ideias de se constituir um homem, por meio da educação. Fato 

que ao longo da história foi sendo destinado somente aos burgueses, isso 

desencadeava uma luta de pensadores e educadores para que esta formação 

integral pudesse ser destinada a todos, com pressupostos críticos e 

emancipadores (BAKUNIN apud COELHO 2009, p. 86). 

 

 

No Brasil da primeira metade do século 20, por exemplo, 
coexistiam movimentos, tendências e correntes politicas dos 
mais variados matizes, discutindo educação: mais 
precisamente defendendo a educação integral, mas com 
propostos político-sociais e teórico-metodológicas diversas. 
Desse grupo mesclado faziam parte, os católicos que, por meio 
de suas instituições escolares efetivavam uma concepção de 
educação integral calcada em atividades intelectuais [...] 
aliadas a uma disciplina rigorosa, aos integralistas, aos 
anarquistas e aos liberais, como Anísio Teixeira, que defendia 
e implantou instituições públicas escolares, entre as décadas 
de 30 e 50, em que essa concepção de educação foi 
implantada (COELHO, 2009, p. 88). 
 
 

 Foi com Anísio Teixeira que no Brasil entre as décadas de 30 e 

50, começaram a refletir sobre a idéia de se trabalhar com o aluno de forma 

integral, com a escola intervindo mais profundamente, tendo como concepção 

uma educação que de acordo com COELHO (2009, p.91) “incluía como 

possibilidade real de alavancar o progresso e o desenvolvimento científico e 

tecnológico do País”.  

 Nunes (2009, p.122) salienta que a defesa de uma educação 

popular filia-se a uma prestigiada tradição das pedagogias ativas. Com o 

objetivo de fazer predominar o diálogo e o uso da razão em que a preocupação 
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maior não é propriamente com os conteúdos científicos, mas com o modo pela 

qual eles são criados. 

 
 

Na concepção de Anísio Teixeira era preciso expandir as 
atividades educativas da escola primária, as oportunidades de 
comunicação entre os alunos e de vivência em diferentes 
atividades. Não se tratava de suprir carências culturais, mas de 
antecipar experiências que levassem a uma relação com o 
conhecimento necessário a um cotidiano que estava em 
mudança, o que colocava um desafio paradoxal: seria possível 
organizar a educação antes da mudança de estrutura social 
(NUNES, 2009, p.123). 
 
 

 Anísio Teixeira propôs a criação de nove centros de educação 

popular em Salvador – BA, dos quais apenas um se efetivou. O Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, chamado também de Escola Parque, que tinha 

capacidade para receber quatro mil alunos, sendo para cada 20 alunos um 

profissional habilitado.   

 NUNES (2009) evidencia que a proposta do Centro era integrar 

os alunos na comunidade escolar, tornando-os conscientes de seus direitos e 

deveres, desenvolvendo com eles atitudes de autonomia, iniciativa, respeito 

por si e pelos outros.   

 

 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro permaneceu 
relativamente pouco conhecido em nosso país [...] para Anísio 
Teixeira, nações pobres como o Brasil não poderiam se dar ao 
luxo de não educar plenamente as novas gerações. Tratava-se 
de uma aspiração por justiça social num regime com a 
igualdade de oportunidades educativas (NUNES, 2009, p.127). 

  

 

 A Escola Parque proposta por Anísio Teixeira serviu de âncora 

para outras propostas posteriores, como a criação dos Cieps3 na década de 80, 

que ostentava sua defesa em uma escola de tempo integral como eixo de uma 

experiência política mais justa, democrática e humanizadora. Colocando na 

                                                

 
3 Centro Integrado de Educação Pública. 
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escola pública de tempo integral a expectativa de alterar a tradição elitista 

(Bomeny, 2009, p.109). 

 

 

Tratava-se de um grupo de intelectuais que se pôs como 
missão, responsabilidade e compromisso encontrarem 
soluções para o País. Àquela altura, o Brasil estava dividido, 
não apenas economicamente entre os muitos desprovidos e os 
poucos privilegiados, mas demograficamente entre os 
habitantes dos espaços urbanos e os que lutavam pela 
permanência ou pela saída no e do mundo rural (Bomeny, 
2009, p.111). 
 
 

 

 Perceberam na educação a chave para o desenvolvimento do 

País. A escola pública aberta para todos, em tempo integral, era a receita para 

iniciar as crianças nos códigos de sociabilidade (Bomeny, 2009, p.114).  

 

 

Efetuando um salto no tempo, já na década de 80, a criação 
dos Cieps, constitui-se como uma das mais polêmicas 
experiências de educação integral realizadas no País. 
Concebidos por Darcy Ribeiro, inspirada na experiência de 
Anísio Teixeira e projetados por Oscar Niemeyer, foram criados 
aproximadamente 500 prédios escolares com uma proposta 
pedagógica de educação integral em tempo integral. [...] Foi 
implantado em duas etapas, entre 1984 e 1994 (COELHO, 
2009, p.92). 

 

 

 Segundo Monteiro (2009, p. 37), “[...] os Cieps proporcionaram 

aos alunos oportunidades de desenvolverem atividades diversificadas, já que 

suas famílias não teriam condições de pagar o mesmo para seus filhos 

usufruírem”. Esses centros integrados também realizavam atividades voltadas 

para a saúde, que se estendiam para as famílias dos alunos e para as 

comunidades na qual faziam parte. 

 

 

A expansão de tempo e espaço escolares nos Cieps torna essa 
modalidade de escola bastante complexa no que diz respeito à 
gestão administrativa e pedagógica. A permanência em dia 
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completo e as múltiplas atividades conduzidas por diferentes 
profissionais exigem, do ponto de vista da gestão, uma 
organização que possibilite movimentos de pessoas em fluxo 
coordenado pelas orientações e necessidades pedagógicas 
(MONTEIRO, 2009, p.38). 

  

 

 Brandão (2009, p. 97), afirma que a experiência dos Cieps 

“levou a escola a perder seu foco especifico, devido à supervalorização de seu 

caráter preventivo à marginalidade e a ênfase na instituição escolar como 

alavanca para a superação de todos os problemas da sociedade”. 

 Desta forma percebemos que a escola de tempo integral tomou 

para si, a responsabilidades e a preocupação sobre todas as mazelas ao seu 

redor. 

 Contrapondo Brandão (2009), Monteiro (2009) afirma que as 

ações pedagógicas dos Cieps, consideram a escola como espaço de produção 

dos saberes, no qual alunos e professores são sujeitos ativos e participantes 

na construção do conhecimento.  

 

 

2.1 ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL: SITUANDO DEBATES. 
 

 

 Atualmente, as escolas de período integral vêm recebendo 

maior respaldo tanto das leis de amparo à educação, quanto das leis de 

financiamento, para que esta de fato se consolide. O que não garante sua 

efetivação, mas mostra uma preocupação por parte dos envolvidos na 

educação para concretizá-la.  

 Vale ressaltar que a escola integral, não deve ser vista como 

salvadora, mas como uma alternativa de acesso as oportunidades para os que 

nela estão inseridos.  

 Brandão (2009, p. 101), “[...] enfatiza que o embalo ideológico 

sobre a educação como prioridade, tem servido de desconversa a respeito da 

urgência em se aparelhar o sistema público e oferecer uma educação de 

qualidade”. 
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A concepção de educação integral com a qual partilhamos que 
embasa a proposta de extensão do tempo escolar diário 
reconhece a pessoa como um todo e não como um ser 
fragmentado [...] esta integridade se constrói através de 
linguagens diversas, em variadas atividades e circunstâncias 
[...] a criança vai se desenvolver de qualquer maneira, com a 
escola ou sem ela, com o tempo ou não no ambiente escolar 
(MAURÍCIO, 2009, p. 26). 
 
 
 

 Pensando sobre as colocações da autora, muitas indagações 

surgem a respeito deste ensino integral. Será que o aumento da permanência 

na escola, permite a criança igualdade de condições de acesso? O que nos 

leva a refletir: mais tempo para que? 

 

 

O processo de democratização da gestão da escola pública 
tem se expandido e a luta pela escola inclusiva, de qualidade 
para todos, tem conquistado importância, por meio de ações 
governamentais claramente posicionadas a favor da eliminação 
do preconceito e da discriminação na escola e na sociedade, 
com a implementação de políticas incisivas (BRASIL, 2008, p. 
3). 
 
 
 

 PARO (1988), enfatiza que a educação escolar assume, em 

nossa sociedade, um caráter ideológico representando os interesses das 

classes que detém o poder político e econômico. 

 

 

Quando afirmamos que as crianças das camadas populares 
possuem menos quantidade de alternativas de lazer e 
recreação que lhes possibilitariam maior diversidade de 
contatos “sociais”, não estamos entrando na discussão dos 
aspectos “qualitativos” de tais contatos. Estamos apenas 
procurando relevar o fato de que tais crianças, além da casa, 
da rua e da escola, não contam com aulas de dança, judô [...] 
recreação com que podem contar as crianças das camadas 
privilegiadas (PARO 1988, p.13). 

 
 

 Cavaliere e Coelho (2002) destacam que a implantação de 

período integral nas escolas brasileiras traz a tona, questões de cunho 
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filosófico, que nos obriga a ter reflexões sociológicas, politico-pedagógicas e 

administrativas.  

 
 
A escola fundamental brasileira, especialmente aquela voltada 
para as classes populares, sempre foi uma escola minimalista, 
isto é, de poucas horas diárias, pouco espaço e poucos 
profissionais. O incremento desses três aspectos pode 
significar o fortalecimento de suas capacidades como agência 
de socialização e de difusão cultural, entretanto, nenhum deles 
tem valor em si mesmo e só adquirem sentido educativo 
quando articulados em um projeto que formule os papéis que a 
escola brasileira pode hoje cumprir, compreendendo seus 
limites e contradições e as possíveis e necessárias articulações 
com outras instituições e processos sociais (CAVALIERE, 
2009, p. 51). 
 
 
 

 É importante destacar que o caráter educativo que permeia a 

ampliação da jornada, é o acréscimo de oportunidades nas condições de 

aprendizagens e de acesso para aqueles advindos das camadas populares. O 

que podemos constatar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 

9394/96 (LDB), ao mostrarem a importância desse acréscimo de permanência 

de tempo na escola, na formação integral do aluno. 

 

 
Art.34: A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 
menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na 
escola. [...] 
§2° O ensino fundamental será ministrado progressivamente 
em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. [...] 
Art.87: É instituída a década da educação, a iniciar-se um ano 
a partir da publicação desta lei. [...] 
§5° Serão conjugadas todos os esforços objetivando a 
progressão das redes escolares públicas de ensino 
fundamental para o regime de escolas de tempo integral 
(BRASIL, 1996). 
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 O Plano Nacional de Educação (PNE) 4·, igualmente se 

prendeu quanto ao aumento da jornada ampliada no ensino fundamental.  

 

 
2.3 Objetivos e Metas 
21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando 
expandir a escola de tempo integral, que abranja um período 
de pelo menos sete horas diárias, com previsão de professores 
e funcionários em número suficiente. 
22. Prover, nas escolas de tempo integral, preferencialmente 
para as crianças das famílias de menor renda, no mínimo duas 
refeições, apoio às tarefas escolares, a prática de esportes e 
atividades artísticas, nos moldes do Programa de Renda 
Mínima Associado a Ações Socioeducativas (BRASIL, 2001). 

 

 

 Vivemos em uma sociedade onde é nítida a divisão de classes 

e como consequência dessa divisão nota-se que a educação também não é 

ofertada com o mesmo padrão de qualidade, pois o Brasil é um País com 

diferenças regionais, sociais e culturais evidentes. 

 “Pode-se dizer que as desigualdades também têm suas bases 

nas possibilidades de acesso e na qualidade da permanência das crianças e 

dos adolescentes nos sistemas públicos de ensino” (BRASIL, 2009, p.12). 

 

 

A desigualdade regional é grave, tanto em termos de cobertura 
como de sucesso escolar. Apesar do expressivo aumento de 9 
pontos percentuais de crescimento entre 1991 e 1998, as 
regiões Norte e Nordeste continuam apresentando as piores 
taxas de escolarização do País. O Fundo Nacional de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério, assim como o Projeto 
Nordeste/Fundescola, devem garantir os recursos para a 
correção dessas desigualdades. É preciso que a União 
continue atenta a este problema, priorizando o auxílio técnico e 
financeiro para as regiões que apresentam maiores deficiências 
(BRASIL, 2001). 

 
 

                                                

 
4
   Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), a 

exemplo da Constituição Federal de 1988 e da LDB, retoma e valoriza a Educação Integral, 

como possibilidade de formação integral da pessoa. 
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 Contudo, as políticas públicas vêm abrangendo a necessidade 

quanto à elaboração de critérios diferentes para cada região, reconhecendo 

diversidades e necessidades.  

 

 
O Governo Federal, através do Plano Nacional de Educação 
(PNE) e do Programa Mais Educação5, estabelece políticas de 
apoio e incentivo à ampliação gradativa da jornada escolar com 
a participação de diferentes ministérios, seguindo critérios de 
urgência de implementação, de acordo com as diferentes 
realidades dos municípios brasileiros. É visível a renovação da 
aposta na perspectiva da educação Integral como forma de 
desenvolvimento integral da pessoa humana e construção de 
cidadania (BRASIL, 2008, p.26). 

 

  

 Maurício (2009) afirma que a escola necessita de amplos 

espaços, instalações necessárias, salas específicas, refeitórios, pois: 

 

Negociar a prioridade de horários e espaços disponíveis é 
construção de valores democráticos. Tempo e espaço implicam 
custos, que podem variar, constando que não se sacrifiquem os 
objetivos mesmos da educação, porque ela traz retorno social e 
econômico (p.26). 
 

 

 Outro fator importante que a autora apresenta é referente à 

questão da reprovação, já que analisa que a aprendizagem não pode ser 

reprovada. Pois os alunos já permanecem o dia inteiro na escola de período 

integral, sendo este tempo destinada a situação de aprendizagens alternativas, 

o que não deve ser encarado como aprovação automática. 

 Ribeiro apud Brandão (2009, p. 91), enfatiza a necessidade da 

correção do fluxo escolar, associada a alternativas pedagógicas mais efetivas 

para garantir a aprendizagem, sendo esta ainda um desafio dos gestores da 

educação.  

 Sabemos que a permanência integral do aluno na escola, não 

representa que o mesmo alcançará os objetivos propostos na série em que 

                                                

 
5O Programa Mais Educação foi instituído através da Portaria Normativa Interministerial nº 17, 

em 24 de abril de 2007. 
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está. Há várias vertentes em torno desse assunto, pois são os desafios que a 

priori percebemos no ensino público de nosso País.  

 

 
[...] a escola integral como horizonte e melhoria da educação, 
centra-se no respeito à especificidade social dessa instituição – 
de oferecer ao cidadão uma escolaridade de qualidade – o que 
significa acesso aos conhecimentos legitimados pelos 
currículos dos sistemas escolares. [...] Para que a escola de 
tempo integral caminhe na direção de um ensino de qualidade, 
não basta que ela seja um recurso destinado aos estudantes: é 
preciso que ela incorpore professores em regime de tempo 
integral, obviamente com salários e condições de trabalhos 
compatíveis com o regime de dedicação exclusiva com a 
instituição (BRANDÃO, 2009, p.105). 
 

 

 No caso da escola de jornada ampliada, as discussões se dão 

quanto ao aspecto estrutural, ausência de apoios, formação inadequada e 

reduzida de professores, aprovação automática e reduzida dos alunos. Além do 

embalo ideológico de prioridade a educação como solução de todos os 

problemas brasileiros.  

 

 
A escola deve ser uma opção para o aluno e para o professor. 
Os alunos não devem estar lá por falta de vaga em outra 
escola ou por falta de alternativa da família [...] O professor não 
deve ir para esta escola para ajeitar a situação funcional, como 
acumular matrícula ou para aumentar sua carga horária. Ele 
precisa estar disposto a inventar esta escola, a encontrar 
soluções, a buscar alternativas. Tanto o professor quanto o 
aluno devem querer passar por esta experiência, devem estar 
dispostos para enfrentar este desafio, que implica convivência 
de longas horas todos os dias (MAURÍCIO, 2009, p. 28). 
 
  

 Desta forma, percebemos que a formação dos professores é 

um assunto que merece uma discussão mais aprofundada, visto que se 

levarmos em consideração sua permanência na escola integral, como analisa 

Monteiro (2009, p.44), este teria condições necessárias, para planejar suas 

atividades, fazer estudos e desenvolver práticas reflexivas, o que possibilitaria 

um aumento na sua visão sobre o trabalho a ser desenvolvido.  
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A formação dos educadores associados à proposta de 
Educação Integral é tarefa a ser construída, tanto pelos cursos 
de formação inicial e continuada quanto pelos sistemas e pelas 
próprias escolas, levando-se em conta, essencialmente, uma 
reestruturação na formação e valorização dos educadores, na 
organização das escolas e dos sistemas de ensino, na 
democratização e na eficiência da gestão (BRASIL, 2008, p.7). 
 

 

 É necessário que os profissionais se sintam participantes deste 

processo tanto quanto os alunos, bem como sua participação no processo de 

democratização na escola de período integral. 

 

 
A compreensão da jornada de trabalho dos professores na 
perspectiva da Educação Integral requer a inclusão de 
períodos de estudo, de acompanhamento pedagógico, de 
preparação de aulas e de avaliação de organização da vida 
escolar. A reorganização dessa jornada exige que a formação 
de educadores inclua conteúdos específicos de formulação e 
acompanhamento de projetos e de gestão intersetorial e 
comunitária. Exige também que os processos de formação 
continuada para a formulação, implantação e implementação 
de projetos de Educação Integral incluam profissionais das 
áreas requeridas para compor a integralidade pressuposta 
neste debate: cultura, artes, esportes, lazer, assistência social, 
inclusão digital, meio ambiente, ciência e tecnologia, dentre 
outras (BRASIL, 2009, p.39). 
 
 

 Sendo imprescindível analisar qual o papel que esta escola 

integral contemporânea, vem desenvolvendo e que propostas de qualidade 

derivam dentro das instituições.  

  

 
A escola desempenha um papel fundamental no processo de 
construção e de difusão do conhecimento e está situada como 
local do diálogo entre os diferentes saberes, as experiências 
comunitárias e os saberes sistematizados historicamente pela 
sociedade em campos de conhecimento e, nessa posição, 
pode elaborar novas abordagens e selecionar conteúdos. 
Assim, o desenvolvimento integral dos estudantes não pode 
ser considerado como responsabilidade exclusiva das escolas, 
mas também de suas comunidades, uma vez que, somente 
juntas podem re-significar suas práticas e saberes. Desse 
modo, a instituição escolar é desafiada a reconhecer os 
saberes da comunidade, além daqueles trabalhados nos seus 
currículos, e com eles promover uma constante e fértil 
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transformação tanto dos conteúdos escolares quanto da vida 
social (BRASIL, 2009, p.33). 

 

 

 O que torna indispensável uma mudança para além dos 

discursos, principalmente em épocas eleitorais de uma escola de qualidade, é 

preciso que os profissionais, pais e alunos sintam inseridos nesse processo e 

busquem alternativas efetivas para a construção dessa escola tão discutida há 

anos. 

 Uma educação integral, que busque um ensino de qualidade, 

que possa dar condições necessárias para os alunos irem além das exigências 

do mercado de trabalho. Tendo a oportunidade se desenvolverem por 

completo, como de fato se concretiza essa idéia de formação integral. 
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3 FINANCIAMENTO E QUALIDADE: LEGISLAÇÃO  

 

 
 Quando nos deparamos com a educação, em especial 

educação integral, nos questionamos a respeito da legislação.  Ao analisar 

suas especificidades, bem como a colocação de alguns estudiosos nos 

indicando os prós e contras podemos perceber quais os desafios que a 

educação básica vem enfrentando em nosso país. 

 Davies (2004) ressalta que não são apenas os desafios da 

educação, mas também as políticas públicas como um todo, que precisam ser 

compreendidas, como parte do projeto da sociedade. 

 

 

Como todo estado capitalista, o nosso tem sua estrutura e ação 
orientadas para atender, principalmente, aos interesses gerais 
das classes dominantes e aos específicos de suas várias 
frações das classes trabalhadoras e/ou entidades e partidos 
que alegam representá-las (p.44). 

 

 

 A Constituição Federal de 1988 traz em seus artigos 205 e 206, 

a garantia de educação para todos, sendo dever do Estado e da família 

preparar para o pleno exercício da cidadania e para o mercado de trabalho. 

Estes artigos da Constituição nos dão entender que a educação é um direito, e 

desta forma todos contribuem para que esta qualidade seja repassada ao 

ensino como um investimento.  

 Analisaremos então como essas contribuições vem sendo 

repassadas e como essa garantia vem de fato se efetivando, principalmente no 

que atende a escola integral. 

 Avaliar as políticas atuais de financiamento no setor 

educacional é de acordo com Rodriguez (2001), uma oportunidade para poder 

visualizar como está evoluindo a política de descentralização do Estado 

brasileiro. Além de ser possível verificar como os direitos educacionais vêm se 

concretizando em nossa sociedade.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação apresenta em seus 

incisos os seguintes respaldos:  
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 Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 
dezoito, o os Estados, o Distrito federal e os Municípios, vinte e 
cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições 
ou leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, 
compreendidas as transferências constitucionais, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino público.  

Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o 
distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão mínimo 
de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, 
baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de 
assegurar ensino de qualidade.  

Art. 87. É instituída a década da educação, a iniciar-se 
um ano a partir da publicação desta lei. [...] 

§ 6°. A assistência financeira da União aos estados, ao 
Distrito federal e aos Municípios, bem como a dos Estados aos 
seus Municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do art. 
212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes 
pelos governos beneficiados (BRASIL, 1996). 

 
 

 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 6 vem se 

apresentando como um Fundo destinado ao financiamento da Educação com 

vigência de 2007 a 2020.  

 

É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual 
(um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e 
sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos 
provenientes dos impostos e transferências dos estados, 
Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força 
do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses 
recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, 
uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de 
cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo 
definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o 
recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na 
educação básica (Lei n°11.494/2007). 

 

                                                

 
6
 Foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e 

pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. 
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 Em cada Estado o Fundeb é composto por 20% das receitas 

demonstradas na tabela a seguir. 

 

 

TABELA  1 – Demonstrativo de receitas do FUNDEB 
 

Receita/Ano  2007  2008   2009 2010/2020 

FPE  16,66% 
18,33% 

20% 

FPM  16,66% 18,33% 20% 

ICMS  
16,66% 

18,33% 20% 

IPIexp  
16,66% 

18,33% 20% 

Desoneração 
Exportações  

16,66% 
18,33% 20% 

ITCMD  
6,66% 

13,33% 20% 

IPVA  
6,66% 

13,33% 20% 

ITR – Cota Municipal  
6,66% 

13,33% 20% 

Complementação da 
União  

R$ 2 

bilhões 

R$ 3,2 bilhões R$ 5,1 
bilhões 

10% da contribuição de estados e 
municípios 

FONTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Fundeb (2009) 

 

 Davies (2004) chama a atenção para a necessidade do 

conhecimento sobre os percentuais previstos nas Constituições Estaduais e 

nas Leis Orgânicas, pois estes dispositivos legais não foram cumpridos ao 

longo dos anos 1990. Segundo o autor, a sonegação fiscal e a corrupção 

endêmica são grandes obstáculos ao financiamento das políticas sociais.  

 

 

A discussão sobre o financiamento da educação não ficaria 
completa se não relacionasse as responsabilidades 
educacionais das diferentes esferas de governo (o federal, o do 
Distrito federal, os 26 governos estaduais e os mais de 5,5 mil 
municípios) com a sua disponibilidade de recursos. Desde a 
independência brasileira, em 1822, até hoje, sempre houve 
uma grande discrepância entre essas responsabilidades e 

disponibilidades de recursos dos governos (p. 51). 
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 As desigualdades decorrem do fato de que os recursos do 

Fundo são destinados às prefeituras com base no número de alunos 

devidamente matriculados na educação básica pública, de acordo com dados 

do censo escolar.  

 

TABELA  2 – Escala de matrícula7  
 

Etapa/modalidade de 
ensino  

2007  2008  2009 a 2020  

Ensino Fundamental 
Regular e Especial  

100% 100% 100% 

Educação Infantil, 
Ensino Médio e 
Educação de Jovens 
e Adultos  

33,33% 66,66% 100% 

FONTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/ FUNDEB (2009) 

 

 Fica evidente a expansão de matrículas nos últimos anos, mas 

Pinto (2007, p. 879) afirma que as crianças e jovens brasileiras por 

freqüentarem escolas de diferentes redes de ensino e diferenciados padrões de 

avaliação, continuam apresentando dificuldades para concluírem o ensino 

fundamental com êxito.   

 
 
Outra consequência deste aumento da participação municipal 
nas matrículas da educação é que se rompeu o equilíbrio entre 
alunos atendidos e capacidade financeira dos municípios. 
Assim é que, embora os municípios já possuam uma matrícula 
na educação básica maior que aquela apresentada pelos 
estados, sua receita líquida de impostos é bem inferior àquela 
obtida pelos estados (cerca de três quartos), o que demonstra 
uma situação de grande fragilidade do atual sistema de 
financiamento (PINTO, 2007, p. 881). 

                                                

 
7
 Os municípios recebem os recursos do Fundeb com base no número de alunos da educação 

infantil e do ensino fundamental, e os estados, com base no número de alunos do ensino 

fundamental e médio observado a seguinte escala de inclusão (FNDE/2009). 
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 Outro aspecto apresentado no Fundo Rotativo é o valor/aluno 

para as diferentes modalidades de ensino. Esses valores como destaca Pinto 

(2007), foi uma decisão política que teve como parâmetro a busca de um 

acordo mínimo entre estado e município.  

 
TABELA 3 – Valor / aluno nas modalidades de ensino 
 

Etapa ou modalidade Fator de moderação 

EJA       0,7 

Creche       0,8 

Pré-escola     0,9 

EF anos iniciais urbano (parcial)   1 

EF anos iniciais no campo (parcial)   1,05 

EF anos finais urbano (parcial)   1,1 

EF anos finais no campo (parcial)   1,15 

E. Médio urbano (parcial), educ. especial,   1,2 

indígena e quilombola     

E. Médio no campo, E. Fundamental tempo   1,25 

Integral         

E. Médio integral, EM com educ.   1,3 

Profissional       

 FONTE: Lei nº 11.494/2007. 

 

 O Fundo garante um percentual de 60% destinados a gastos 

com os profissionais do magistério, mas Davies (2006) enfatiza que ainda não 

foi realizado nenhum estudo demonstrando essa melhoria salarial.   

 

 
[...] como o mecanismo do FUNDEB é o mesmo do FUNDEF, 
ou seja, é uma redistribuição dos impostos existentes, se 
acréscimo de recursos novos para o sistema educacional como 
um todo a não ser a complementação federal para alguns 
estados e municípios, os ganhos de uns governos significarão 
perdas para outros, na mesma proporção, com exceção 
daqueles onde houver complementação, que poderá ser 
significativa em termos percentuais e mesmo absolutos nas 
Unidades da Federação que não alcançarem o valor mínimo 
nacional, porém não em termos nacionais, ou seja, no conjunto 
do país. Assim, naqueles que perderem, 60% do FUNDEB 
muito provavelmente não resultarão em melhoria salarial. Só 
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aqueles que ganharem terão mais condições de melhorar a 
remuneração dos profissionais do magistério (DAVIES, 2006, 
p.767). 

 

 

 Percebemos que as discussões em torno do Fundeb são 

vastas, visto que traz ainda em seus incisos muito do Fundef, e seus 

estudiosos fazem apontamentos relevantes sobre a implantação do fundo e 

como este vem se configurando. 

 

[...] o financiamento enfrentou, ainda enfrenta e provavelmente 
continuará enfrentando, com ou sem os fundos, problemas com 
perdas provocadas pela infração, a renuncia fiscal, a 
sonegação fiscal, a politica fiscal/econômica, a não-aplicação 
da verba legalmente vinculada pelas diferentes esferas do 
governo (federal, estadual e municipal) [...] O problema na 
discussão dos fundos é que se trata de uma polêmica sem uma 
definição clara de seus termos (DAVIES, 2006, p.754). 
 

  

 Não sendo o objetivo desta pesquisa, se aprofundar nos pós e 

contras do Fundeb, mas trata-se apenas de pontuar algumas características 

essenciais de como o financiamento da educação vem se efetivando em nosso 

país. Pois como salienta Romão (2006), todos os pesquisadores do tema são 

unânimes em constatar a precariedade dos dados relativos ao financiamento 

da educação, especialmente referentes a receitas e despesas do município. 

 
 

Lamentavelmente, o financiamento da educação não tem sido 
tema que atrai a não ser um número muito reduzido de 
estudiosos. Parece que continua em voga a mentalidade de 
que temas do financiamento são de outra alçada, dos 
especialistas em contabilidade e política fazendária. Ora, o 
financiamento da educação é tema prioritário para quem atua 
na área educacional, mormente em uma sociedade na qual 
predomina o modo de produção capitalista (ROMÃO, 2006, p. 
381). 

  

 Notamos a importância dos educadores da educação se 

aterem para as diversas modalidades da educação, pois esta vai além da sala 

de aula, é preciso verificar seus princípios e fundamentos. Reconhecendo a 
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necessidade da formação de profissionais embasados e ligados no que 

concerne aos planos educacionais vigentes em nosso país. 
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4 DESCRIÇÃO DE GASTOS: UM RELATO DE CASO COMPARATIVO 

ENTRE UMA UNIDADE ESCOLAR DE TEMPO PARCIAL E PERÍODO 

INTEGRAL. 

 

 Neste capítulo temos por objetivo apresentar a coleta de dados 

realizada no Município de Ibiporã8, PR, no ano de 2011 e 2012 que foi 

realizada em escolas da rede municipal de ensino fundamental.  

 O objetivo para a realização destas coletas foi de comparar o 

quadro de recursos de duas unidades escolares sendo que uma atende em 

turno parcial e a outra em turno integral. Para tanto foram analisadas duas 

escolas que se aproximassem em números de alunos e funcionários.  Com o 

auxilio da Secretária Municipal de Educação de Ibiporã /PR neste ano de 2012, 

realizamos a coleta do ano de 2011, verificando os valores recebidos pelo 

Fundo Rotativo e pelo Programa Dinheiro Direto na Escola, além de verificar os 

gastos que o município apresenta com o quadro de servidores das duas 

escolas.   

 A escola “A” representa a escola de período parcial, no ano de 

2011 atendia 151 alunos e possui um quadro de 22 funcionários. A escola 

conta com uma infraestrutura nova, pois foi reinaugurada há pouco tempo, em 

um espaço novo. 

 A escola “B” representa a escola de período integral, que no 

ano de 2011 apresentava um quadro de 20 funcionários, atendia 118 alunos.  

4.1 FUNDO ROTATIVO: RECEITA 

 

 O Fundo Rotativo é um instrumento criado por Lei Estadual, 

para viabilizar, com maior agilidade o repasse de recursos financeiros aos 

Estabelecimentos de Ensino da sua Rede, para a manutenção e outras 

despesas relacionadas com a atividade educacional.  O Município de Ibiporã/ 

PR, adotou o modelo Estadual, sancionando a Lei 2.272/2009, que vem dar 

maior autonomia para as escolas que possuem número maior que 50 alunos. 

                                                

 
8 Toda a expansão da jornada ampliada é por conta do Município. 
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Art. 3° O Fundo Rotativo é um sistema de descentralização 

financeira criado para viabilizar o repasse de recursos às 
unidades de ensino municipais, visando dar melhor dinamismo 
à realização de despesas relacionadas nesta Lei.  
Art. 8° Constituem-se recursos passíveis de destinação ao 

Fundo Rotativo as dotações legalmente consignadas no 
orçamento da prefeitura Municipal de Ibiporã e os critérios 
adicionais alocados para esta finalidade.  
Art. 22. As liberações para o Fundo Rotativo de que trata o 
artigo anterior, serão realizadas mensalmente, sendo feitas 
através de 10 (dez) parcelas distribuídas entre os meses de 
fevereiro e novembro. 
Art. 23. Os estabelecimentos de ensino receberão 
mensalmente valores calculados de acordo com a modalidade 
de ensino ofertada e com base no número de alunos 
matriculados, bem como outros indicadores educacionais e 
sociais.  
 Parágrafo único. Além dos critérios mencionados, a SME 

se obriga repassar recursos na ordem de no mínimo R$1,30 
(um real e trinta centavos) por aluno dos Centros de Educação 
Infantil e R$1,80 (um real e oitenta centavos) por aluno das 
escolas municipais (IBIPORÃ, 2009, p. 2 e 3). 

  

 Pelos critérios da Lei a Escola “A9” recebeu os valores 

conforme descritos na tabela 4. 

 
Recursos oriundos do fundo rotativo 

 
TABELA 4 – Escola “A”  
 
  1ºSEMESTRE      2º SEMESTRE    

1°PARCELA  R$ 455,00 6°PARCELA  R$ 440,00 

2°PARCELA  R$ 495,00 7°PARCELA  R$ 440,00 

3°PARCELA  R$ 457,00 8°PARCELA  R$ 440,00 

4°PARCELA  R$ 440,00 9°PARCELA  R$ 720,00 

5°PARCELA  R$ 440,00 10°PARCELA  R$ 440,00 

TOTAL   R$ 2.287,00 TOTAL   R$2.480,00 

FONTE: Extratos das escolas, relacionados ao ano de 2011. 

 

 

                                                

 
9  A escola “A” de período parcial atende em dois turnos parciais, tem 4 turmas de manhã e 3 a 

tarde e 1 especial. 
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 A escola “B” recebeu os valores a seguir: 

TABELA 5 – Escola “B”  

 
 1ºSEMESTRE      2ºSEMESTRE   

1°PARCELA  R$ 332,50 6°PARCELA  R$ 275,00 

2°PARCELA  R$ 272,50 7°PARCELA  R$275,00 

3°PARCELA  R$ 275,00 8°PARCELA  R$ 275,00 

4°PARCELA  R$ 275,00 9°PARCELA  R$555,00 

5°PARCELA  R$ 275,00 10°PARCELA  R$ 275,00 

TOTAL   R$1430,00 TOTAL   R$1.655,00 

FONTE: Extratos das escolas relacionados ao no de 2011. 

 

 Em ambas as tabelas foram apresentados valores maiores que 

o previsto de R$1,80 (um real e oitenta centavos) por aluno.  Foram 

repassados para as escolas em torno de R$2,80 (dois reais e oitenta 

centavos). Sendo estes recursos destinados para aquisição de materiais de 

consumo necessários a manutenção do ensino, conforme a Lei n° 2.272/2009. 

A Lei dispõe que a despesa deverá ser precedida de três tomadas de preço, 

objetivando a economia dos recursos públicos. 

 

 Cabe ao administrador do Fundo providenciar a regular 
montagem da prestação de contas desde os primeiros gastos, 
devendo a documentação pertinente ser ordenada 
cronologicamente, de forma que possibilite sua análise a 
qualquer tempo, por parte da Secretaria Municipal de Finanças, 
da Controladoria  do Município e do Conselho Municipal de 

Educação. (IBIPORÃ, 2009, p. 17). 

 

 O que verificamos ao observar as tabelas é que os valores 

repassados às escolas estão univocamente relacionados com o número de 

alunos atendidos. Não levam em consideração o tempo de funcionamento da 

escola. A escola “B” de período integral, que possuí o número de 118 alunos, 

recebe valor inferior, quando comparado com o valor recebido pela escola “A” 

de período parcial, que atende 151 alunos.  

 Concluímos que os valores não se relacionam com o tempo da 

jornada escolar, mas exclusivamente ao número de alunos atendidos. Os 
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valores variam de acordo com o montante de alunos e não com tempo da 

jornada das escolas. 

 A assistência aos alunos compreende a aquisição de materiais 

de consumo, que estejam em conformidade com o Fundo Rotativo, como ex: 

brinquedos educativos, materiais pedagógicos, colas, lápis, tesouras, tintas, 

etc. 

 “Entende-se por materiais destinados a manutenção ou a 

conservação da instituição aqueles mencionados, quando estes não estiverem 

em processos licitatórios em andamento, planejamento ou em estoque na 

instituição ou Secretária de Educação” (Ibiporã, 2009, p. 18). 

 A tabela 6 exibe as despesas da Escola “A” no que refere a 

assistência aos alunos e consertos necessários na instituição. 

 
 

TABELA 6 – Despesas com manutenção e custeio da escola “A” 
 

 

1° SEMESTRE 
 

 
2° SEMESTRE 

 

       ASSISTÊNCIA 
AO ALUNO 

  

ESCOLAR R$ 568,00   
  
 
 
 
 

ASSISTÊNCIA 
AO ALUNO 

 
  

ESCOLAR R$ 899,91 

DIDÁTICO 
 

DIDÁTICO R$ 632,00 

ESPORTIVO 
 

ESPORTIVO R$ 0,00 
 
EXTRA  
CURRICULAR 

 

EXTRA 
CURRICULAR R$ 65,00 

OUTROS   OUTROS R$ 277,00 

  
 

MANUTENÇÃO  
E  

CONSERVAÇÃO 
 

  
  

    

  
  

MANUTENÇÃO  
E 

CONSERVAÇÃO 
  
  
  

EXPEDIENTE R$ 147,48 
LIMPEZA 
 

 
LIMPEZA R$ 0,00 

COPA E 
COZINHA 
 

 

COPA E 
COZINHA R$ 220,44 

REPAROS R$ 597,87 
 
REPAROS R$ 174,00 

 
CONSERTOS  
DIVERSOS R$ 592,90 

CONSERTOS 
DIVERSOS R$ 65,00 

 
OUTROS R$ 200,00 OUTROS R$ 525,00 

                                                 TOTAL R$ 1.758,77                                              TOTAL R$ 3.005,35 
 

FONTE: Quadro demonstrativo de despesas da instituição referente ao ano de 2011. 
*Para o segundo semestre a escola apresentou R$528,73 de saldo referente ao bimestre 
anterior. 
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 A tabela 7 mostra o quadro de despesas da Escola “B”, 
referentes à assistência aos alunos e consertos. 

 

 

TABELA 7 – Despesas com manutenção e custeio da escola “B” 
 
  

 
1° SEMESTRE 

 
2° SEMESTRE 

 

 
 

  
ASSISTÊNCIA 

AO ALUNO 
  

ESCOLAR R$ 0,00 

  
  

ASSISTÊNCIA  
AO ALUNO 

  

ESCOLAR 
R$ 

129,87 

DIDÁTICO R$ 0,00 DIDÁTICO 

ESPORTIVO R$ 0,00 ESPORTIVO 
 
EXTRA 
CURRICULAR R$ 0,00 

EXTRA 
CURRICULAR 

R$ 
280,00 

 
OUTROS R$ 0,00 OUTROS 

R$ 
188,10 

  
  
MANUTENÇÃO 

E 
CONSERVAÇÃO 
  
  
  

  
  

  
  
MANUTENÇÃO 

E 
CONSERVAÇÃO 
  
  
  

EXPEDIENTE R$ 0,00 

LIMPEZA R$ 0,00 LIMPEZA R$ 0,00 
 
COPA E 
COZINHA R$ 0,00 

COPA E 
COZINHA R$ 0,00 

 
REPAROS R$ 200,00 REPAROS R$ 0,00 
 
CONSERTOS  
DIVERSOS R$ 200,00 

CONSERTOS 
DIVERSOS 

R$ 
280,00 

OUTROS R$ 200,00 OUTROS 
R$ 

170,00 
                                                      TOTAL R$ 

600,00 
                                                 TOTAL R$ 

1.047,97 

FONTE: Quadro demonstrativo de despesas da instituição referentes ao ano de 2011. 
*Para o segundo semestre a escola apresentou R$384,00 de saldo referente ao bimestre 
anterior. 

 

 Por meio dos valores apresentados na tabela 6, em que 

constam os gastos da escola “A”, observamos que essa escola apresentou 

gastos totais durante o ano letivo de 2011 de R$4.764,12. 

 Desta forma concluímos que a escola “A” utilizou os recursos 

recebidos para a aquisição de novos materiais para a instituição. No que diz 

respeito a escola “B”, observamos, de acordo com os valores, que a mesma 

não utilizou todos os recursos disponíveis que justifica os gastos menores 

comparados aos valores da escola “A”. 
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 Na tabela 7, podemos verificar que a escola “B”, durante o ano 

letivo de 2011, gastou o valor de R$1.647,97 que como na escola “A”, foram 

destinados para a assistência aos alunos e manutenção da instituição. 

 De acordo com o Art. 30 da Lei do Fundo Rotativo do 

Município, para as prestações são considerados documentos fiscais originais 

(comprovantes das despesas), devendo os mesmos ser emitidos no nome da 

instituição e detalhados.  

 Desta forma, entende-se que a criação do Fundo Rotativo, 

como o próprio documento salienta visa a descentralização financeira, 

promovendo o dinamismo nas instituições de ensino quanto a utilização de 

recursos. 

 

4.2 Programa Dinheiro Direto na Escola 
 

 Criado em 1995, o PDDE10 é um programa Federal que  tem 

por finalidade prestar assistência de caráter suplementar, às escolas públicas 

de educação básica das redes estaduais, municipais e privadas de educação 

especial (BRASIL, 2009). 

 

O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da 
infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da 
autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e 
didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho 
da educação básica. O orçamento previsto para 2011 é de R$ 
1,5 bilhão. Os recursos são transferidos independentemente da 
celebração de convênio ou instrumento congênere, de acordo 
com o número de alunos extraído do Censo Escolar do ano 
anterior ao do repasse (BRASIL, 2009). 

 

 A tabela a seguir apresenta os valores recebidos pelo PDDE 

das duas instituições analisadas.  

 

                                                

 
10 O PDDE foi incorporado como uma das ações do Plano de desenvolvimento da educação 

PDE do governo federal. 
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GRÁFICO 1 – Valores recebidos pela escola “A” e “B” do PDDE 

R$ 4.334,70 

R$ 2.914,20 

Escola A Escola B

 

FONTE: Quadro demonstrativo de despesas do PDDE das duas instituições, referentes ao ano 

de 2011. 

 

 O gráfico 1 permite verificar que a escola “B” recebeu do PDDE 

um valor de R$2.914,20. Este valor é destinado à aquisição de materiais 

permanentes, conservação e reparos, além da aquisição de materiais 

necessários para o funcionamento da instituição. 

 A escola “A” recebeu um valor elevado se comparado a escola 

“B”, o que ocorreu em razão dessa ter solicitado junto a agências de fomento 

recursos para a realização de adaptações arquitetônicas.  

 

 

Os recursos do PDE Escola devem ser usados, 
prioritariamente, em adaptações arquitetônicas e estruturais 
para assegurar a instalação e operação de laboratórios de 
informática distribuídos pelo Programa Nacional de Informática 
na Educação (Proinfo) e garantir acessibilidade aos alunos com 
deficiência ou mobilidade reduzida (BRASIL, 2009). 

  

 No que se refere à educação integral o documento do PDDE 

traz o seguinte enunciado: 
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O PDDE também é destinado à adoção de educação integral 
pelas escolas, com a oferta de, no mínimo, sete horas diárias 
de aula e reforço de atividades de aprendizagem, lazer, 
artísticas e culturais, entre outras. 
Os recursos servem para transporte e alimentação dos 
monitores, para a contratação de serviços e para a compra de 
material permanente e de consumo necessários para o 
desenvolvimento das atividades de educação integral. 
São beneficiadas escolas de ensino fundamental ou médio 
selecionadas pela Secad, de acordo com os critérios 
estabelecidos para a execução do Programa Mais Educação 
em 2010 (BRASIL, 2009). 

 

 O documento ainda enfatiza os valores destinados às 

instituições, bem como devem ser aplicados. 

 

 O recurso é repassado uma vez por ano e seu valor é 
calculado com base no número de alunos matriculados na 
escola segundo o Censo Escolar do ano anterior. O dinheiro 
destina-se à aquisição de material permanente; manutenção, 
conservação e pequenos reparos da unidade escolar; 
aquisição de material de consumo necessário ao 
funcionamento da escola; avaliação de aprendizagem; 
implementação de projeto pedagógico; e desenvolvimento de 

atividades educacionais (FNDE, 2009). 

 

 Podemos destacar, que as gestões escolares no que se refere 

aos recursos do Fundo Rotativo e do PDDE, vêm recebendo maior autonomia 

quanto à utilização e destinação dos recursos recebidos, o que possibilita por 

meio das prestações de contas, uma maior participação dos envolvidos nas 

escolas. Pois como ressaltamos anteriormente, os recursos dirigidos à 

educação nem sempre tiveram seu destino cumprido. 

 

4.3 Gastos Pessoais 
 

 Além de averiguar os recursos destinados por meio de 

programas de financiamento (PDDE e Fundo Rotativo) das instituições 

citadas, procurou-se analisar e comparar os gastos pessoais referentes as 

duas escolas.  

 A escola “A” possui 16 professores, 4 zeladores, 1 cozinheira e 

1 auxiliar administrativo. 
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 A Escola “B” possui 15 professores, 3 zeladores, 1 cozinheira e 

1 auxiliar administrativo.  

 Os gráficos abaixo demonstram os gastos com os professores 

das duas instituições11. 

 

GRÁFICO 2 – Gastos com professores da escola “A” e “B" 

 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

Escola A

Escola B

 

FONTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã /Setor de Recursos Humanos, junho de 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                

 
11

 Os valores podem variar por peculiaridades do plano de carreira. 
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GRÁFICO 3 – Demais funcionários 
 

4000

5000

6000

Escola A

Escola B

 

FONTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã/Setor de Recursos Humanos, junho de 2012. 

  

 O município de Ibiporã, não conta com parcerias, para o 

financiamento educacional como ocorre em outros municípios, para que a 

escola de período integral se efetive. O município prefere manter-se como 

único mantenedor dessas instituições escolares. 

 No que se refere ao gráfico 3, percebemos que o quadro de 

funcionários das duas instituições se apresentam com a mesma proporção, 

visto que a Escola “B” tem um funcionário a mais.  

 Podemos concluir após a coleta de dados que o município de 

Ibiporã vem dando respaldo positivo quanto à efetivação das duas formas de 

oferta (parcial e integral) de ensino no que se refere ao financiamento. 

  

 

 

 



 

 

 

42 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Por meio do levantamento bibliográfico, documental e coleta de 

dados a respeito da ampliação da jornada escolar e de seu financiamento 

consideramos que a base para se pensar em uma escola de período integral 

com qualidade passa pela autonomia financeira e investimentos em quantidade 

adequada. 

   Além de percebermos a importância da formação continuada 

de professores, para que estes se engajem no Projeto Político Pedagógico é de 

grande valor que esses profissionais tenham seus direitos garantidos. 

  Foi possível compreender que as leis que tratam do 

financiamento em nosso país, nem sempre deram resposta quanto  as 

demandas das escolas e, ainda hoje, busca-se entender a destinação destes 

recursos. Emerge a necessidade de se pensar cada região de nosso país 

considerando suas especificidades, pois é notória a diferença cultural existente 

entre as diferentes regiões. 

  Acredito que estudar o  financiamento é por demais  complexo.  

Não é um estudo que arrebanha muitos seguidores, porém é relevante  que os 

profissionais da educação se atentem quanto aos recursos financeiros 

destinados a educação, não deixando nas mãos de especialistas (economistas) 

o aprofundamento e a política, embora complexo o assunto, os educadores 

precisam e têm condições de compreender melhor esta temática. 

  O presente estudo permite perceber que no município de 

Ibiporã por meio das políticas públicas viabilizou-se a qualidade desejada tanto 

nas escolas de tempo parcial quanto na de tempo integral. 
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