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RESUMO 

A pesquisa realizada teve como foco compreender os processos que envolvem a gestão financeira e 

gestão integral nas escolas públicas estaduais baianas, por meio da identificação dos conceitos de gestão 

escolar de tempo integral que embasam a legislação pública. Nesse contexto, refletiu-se em que medida 

a gestão escolar de tempo integral está se concretizando no âmbito da escola, bem como de que forma 

as dificuldades e desafios dos gestores escolares com vistas à complexidade de sua atuação estão sendo 

consideradas. É consenso que os gestores de educação de tempo integral e gestores financeiros ocupam 

um papel cada vez mais decisivo no meio educacional.  Para atingir o objetivo proposto foi feita uma 

pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema abordado. O estudo realizado com pesquisa 

documental indicou que a gestão financeira e integral nas escolas públicas deve objetivar a 

aprendizagem dos sujeitos envolvidos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social 

e cultural e se constituir como projeto coletivo, o qual seja capaz de beneficiar alunos, a família, 

educadores e comunidades locais. Percebeu-se também que o modelo de gestão financeira e integral 

adotado nas escolas sofre grande influência da personalidade e postura dos gestores e, quando eles 

conseguem envolver a todos, podem interferir de maneira positiva nos resultados pretendidos quanto à 

aprendizagem e, também, em outros aspectos importes da comunidade escolar. Concluiu-se que, através 

de uma atuação de qualidade, os envolvidos se tornam responsáveis pela melhoria do processo decisório 

nas instituições de ensino; que precisam criar oportunidades, onde há muitos entraves por conta da 

questão econômica e social, na qual as escolas estão inseridas; que, lidando com um processo 

burocrático, deve-se ter uma abordagem racional, não se esquecendo de humanizar os dados financeiros 

levando em consideração que uma escola, antes de tudo, é feita por pessoas. 

 

Palavras-chave: Gestão Financeira. Escolas Baianas. Gestão Integral. 

 
1 Parecer Consubstanciado Plataforma Brasil/CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – N.... 
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FINANCIAL MANAGEMENT AND COMPREHENSIVE MANAGEMENT IN STATE 

SCHOOLS IN BAHIA 

 

ABSTRACT 

The research carried out was focused on understanding the processes that involve financial management 

and integral management in state public schools in Bahia through the identification of the concepts of 

full-time school management that underlie public legislation. In this context, it was reflected to what 

extent full-time school management is taking place within the school as well as how the difficulties and 

challenges of school managers in view of the complexity of their performance are being considered. It 

is a consensus that full-time education managers and financial managers play an increasingly decisive 

role in the educational environment. In order to achieve the proposed objective, a bibliographical and 

documentary research was carried out on the topic addressed. The study carried out indicates that 

financial and integral management in public schools must aim at learning the subjects involved in all its 

dimensions - intellectual, physical, emotional, social and cultural and constitute itself as a collective 

project which is capable of benefiting students, family, educators and local communities. It was also 

noticed that the financial and integral management model adopted in schools is greatly influenced by 

the personality and attitude of managers, and when they manage to involve everyone, they can positively 

interfere in the intended results regarding learning and also in other aspects school community. It is 

through quality performance that they become responsible for improving the decision-making process 

in educational institutions. They need to create opportunities, where there are many obstacles due to the 

economic and social issue in which schools are inserted. Dealing with a bureaucratic process, it must 

have a rational approach, not forgetting to humanize financial data taking into account that a school, 

first of all, is made by people. 

 

Keywords: Financial Management. Bahian Schools. Integral Management. 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN INTEGRAL EN ESCUELAS PÚBLICAS DE BAHÍA 

 

RESUMEN 

La investigación realizada se centró en comprender los procesos que involucran la gestión financiera y 

la gestión integral en las escuelas públicas estatales de Bahía a través de la identificación de los 

conceptos de gestión escolar a tiempo completo que sustentan la legislación pública. En este contexto, 

se reflejó en qué medida se está dando la gestión escolar a tiempo completo dentro de la escuela y cómo 

se están considerando las dificultades y desafíos de los gestores escolares ante la complejidad de su 

desempeño. Es un consenso que los administradores de educación a tiempo completo y los 

administradores financieros juegan un papel cada vez más decisivo en el entorno educativo. Para lograr 

el objetivo propuesto, se realizó una investigación bibliográfica y documental sobre el tema abordado. 

El estudio realizado indica que la gestión financiera e integral en las escuelas públicas debe apuntar al 

aprendizaje de las materias involucradas en todas sus dimensiones --intelectual, física, emocional, social 

y cultural-- y constituirse como un proyecto colectivo capaz de beneficiar a los estudiantes, la familia, 

educadores y comunidades locales. También se notó que el modelo de gestión financiera e integral 

adoptado en las escuelas está muy influenciado por la personalidad y actitud de los gerentes, y cuando 

logran involucrar a todos, pueden interferir positivamente en los resultados esperados en cuanto al 

aprendizaje y también en otros aspectos de la comunidad escolar. Es a través del desempeño de calidad 

que se vuelven responsables de mejorar el proceso de toma de decisiones en las instituciones educativas. 

Necesitan crear oportunidades, donde hay muchos obstáculos debido al tema económico y social en el 

que se insertan las escuelas. Tratando de un proceso burocrático, debe tener un enfoque racional, sin 
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olvidar humanizar los datos financieros teniendo en cuenta que una escuela, ante todo, está hecha por 

personas. 

 

Palabras clave: Gestión Financiera. Escuelas de Bahía. Gestión Integral. 

 

 

Introdução 
 

Não é possível se esquecer de que a aprendizagem no indivíduo acontece passo a passo, 

pois aprende-se aos poucos durante toda vida. Adquirir conhecimento é um processo contínuo 

e, nesse processo, que passa pelo contexto escolar, o gestor tem sempre papel importante. É 

fato que, na maioria das vezes, as dificuldades de aprendizagem são causadas por problemas 

diversos, mas um é evidente: a falta de um bom gestor. Ele será corresponsável pelas condições 

em que os estudantes vivem na escola, podendo afetar o desenvolvimento intelectual e o 

potencial para aprendizagem. 

Esse contexto foi o fator motivador do tema da pesquisa direcionado ao gestor financeiro 

e integral nas escolas públicas baianas, que estão enfrentando problemas nos índices quanto às 

avaliações externas que indicam o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes no estado. 

Através dessa concepção, evidencia-se a hipótese de se ver as ações do gestor financeiro e 

gestor integral como prioridade, no contexto baiano, como parte fundamental para a formação 

dos indivíduos que fazem parte de determinada comunidade escolar. Isso porque é através de 

uma atuação de qualidade da gestão que se cria oportunidade, onde há muitos entraves. 

Outro ponto importante, além dos resultados do IDEB 20172, é o fato de o gestor 

financeiro e integral representar peça fundamental no “quebra-cabeça” que é o atual modelo de 

ensino nas escolas estaduais baianas. É esse gestor que lida diretamente com responsabilidades 

que muitas vezes não pertencem de fato e de direito a ele. Exemplo disso é falta de discussão e 

de estudos concretos sobre essa problemática. O que há são propostas soltas, muita promessa, 

mas pouca ação-reflexão. 

A gestão precisa estar interagida em grupo através de trocas de experiências, da 

construção de valores, além de gerenciar tecnicamente os espaços escolares. Além disso, 

docentes, gestores e todos os envolvidos no contexto escolar precisam refazer seus conceitos, 

passando por um processo de transformação, ou seja, um olhar diferente sobre o que é a 

educação no novo contexto social. Essa percepção se justifica, porque no novo paradigma não 

se espera que o aluno aleatoriamente se adapte à escola, porém que essa se transforme, através 

 
2 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ .  
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da gestão, de forma a possibilitar a inserção de todos, objetivando mudar resultados negativos 

para a educação baiana. 

Considerando as observações, a presente temática contribui com a possibilidade de ver, 

nas escolas públicas estaduais baianas, o gestor sendo parte essencial em um processo 

democrático da educação em que a parte financeira e integral não podem ser um faz de conta, 

visto que nesse contexto fatores essenciais são envolvidos. Se esses gestores não funcionarem 

em sua totalidade e, mais importante ainda, se as escolas não receberem a atenção adequada, os 

futuros cidadãos (os alunos) sentirão dificuldades quanto ao funcionamento normal de suas 

vidas em diferentes ambientes. Sofrerão também repercussões muito variadas na vida cotidiana.  

Nascimento (2015) indica que sobre o gestor escolar urge um caráter criativo em função 

das demandas postas, no entanto, o resultado pode ser negativo pela lógica da competência, no 

seu sentido pragmático e funcionalista, os quais tendem apenas a exploração pelo trabalho, mas 

esconde o caráter de formação humana da Educação. Vale ressaltar a atual conjuntura da 

situação educacional do estado da Bahia se torna excludente por não conseguir alcançar 

resultados satisfatórios sobretudo quanto à aprendizagem. Complementando a reflexão, 

Dourado (2007) afirma que o gestor deve apresentar uma liderança forte, porém é preciso saber 

delegar funções para pessoas aptas na gestão escolar.  

Nesse contexto, é importante compreender que realizar cursos de formação para a 

Educação Integral para gestores e demais mostra o quanto as Escolas Públicas estão distantes 

do ideal de Educação de Tempo Integral. Um dos principais entraves é justamente a gestão 

financeira que se vê limitada com pouco recurso destinado para tal fim (LIMA & SILVA, 

2017). Diante dessa situação, surgem questionamentos sobre como a gestão financeira e integral 

nas escolas públicas baianas objetivam o aprendizado dos sujeitos envolvidos em todas as suas 

dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural, constituindo-se como projeto 

coletivo. 

Os resultados da presente pesquisa indicam a possibilidade de ver nas escolas públicas 

estaduais baianas o gestor como parte essencial em um processo democrático da educação em 

que a parte financeira e integral não podem ser um faz de conta. Espera-se ainda com o resultado 

desse trabalho que haja reflexão sobre até que ponto a escola de tempo integral se concretiza 

no âmbito do contexto escolar.  

O estudo em questão teve como objetivo compreender os processos que envolvem 

a gestão financeira e gestão integral nas escolas públicas estaduais baianas. A metodologia 

utilizada foi uma pesquisa qualitativa, de conteúdo exploratório e descritivo. Com esboço de 
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pesquisa bibliográfica, tendo como característica uma revisão sistemática da literatura a 

respeito da gestão financeira e integral das escolas públicas estaduais baianas. 

Os resultados da pesquisa foram feitos a partir dos objetivos propostos pelo Plano 

Nacional de Edcucação (PNE), dos dados apresentados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), dos estudos feitos por Conforme Ball & Mainardes 

(2011), Andrade (2017), Lima e Silva (2017) e outros. 

O estudo está estruturado da seguinte forma: 

O Capítulo I é feita a caracterização do objeto de pesquisa, através da construção do 

objeto de estudo, dos objetivos e relevância do estudo e da metodologia aplicada. 

O Capítulo II traz considerações sobre a gestão financeira no aspecto geral, destacando 

o gestor financeiro como liderança centrada no agir para todos, a gestão financeira de 

suprimentos no contexto escolar e gestão escolar financeira baiana e eficiência de aquisição. 

O Capítulo III apresenta um contraponto entre gestão financeira e gestão democrática 

no    contexto geral. É feito um levantamento teórico voltado para a gestão financeira e gestão 

democrática no contexto pedagógico bem como a gestão financeira e gestão democrática dentro 

do contexto legal (FUNDEB/FUNDEF). Destacou-se também a gestão financeira e gestão 

democrática voltada para o olhar do gestor e ainda gestão financeira e gestão democrática com 

foco nos desafios cotidianos. 

No Capítulo IV, o foco da pesquisa foi para as relações humanas no contexto do modelo 

de gestão integral. Para isso, foram feitas reflexões acerca da gestão integral nas escolas baianas 

frente aos conflitos organizacionais, os conflitos existentes nas instituições escolares, os fatores 

que causam conflitos para a gestão integral, a repercussão dos conflitos para a gestão integral, 

a gestão integral frente às relações humanas como um ponto à parte, a gestão integral e o 

comportamento organizacional nas escolas e ainda destaque para o gestor integral e as relações 

trabalhistas e humanas. 

No capítulo V, encontram-se os resultados da pesquisa e discussão. Foi utilizado o 

Censo 2016 que mostra o perfil da realidade baiana em escolas de tempo integral, através do 

IDEB alcançado. Foram analisados os dados quanto às etapas de ensino, à infraestrutura, os 

equipamentos e as dependências desses espaços. Mostrou-se em que contexto as gestões 

financeira e integral das escolas públicas baianas estão inseridas, com pontos positivos e 

negativos.  

Na sequência, são apresentadas a Conclusão e as Recomendações. 
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Objetivo Geral 
 

- Compreender os processos que envolvem a gestão financeira e gestão integral nas escolas 

públicas estaduais baianas. 

 

Objetivos Específicos 

  

- Identificar os conceitos de gestão escolar de tempo integral que embasam a legislação 

pública; 

- Refletir em que medida a gestão escolar de tempo integral se concretiza no âmbito da escola; 

- Analisar as dificuldades e desafios dos gestores escolares com vistas à complexidade de sua 

atuação. 

 

Metodologia 
 

A pesquisa é qualitativa, de conteúdo exploratório e descritivo, com esboço de pesquisa 

bibliográfica e documental tendo como característica uma revisão sistemática da literatura a 

respeito da gestão financeira e integral das escolas públicas estaduais baianas. Desta forma, 

como técnica, a pesquisa feita compreende em seu método a leitura, seleção, fichamento e 

arquivo dos tópicos de interesse para a pesquisa em pauta, com vistas a conhecer as 

contribuições científicas que se efetuaram sobre o assunto pesquisado.  

Assim, o estudo objetivou compreender os processos que envolvem a gestão financeira 

e gestão integral nas escolas públicas estaduais baianas. Utilizar esse método, permitiu avaliar 

a qualidade e validade do estudo feito, através dos resultados obtidos no Censo 20163 e no IDEB 

(2017) por 10 das 66 escolas de tempo integral no estado da Bahia no ano de 2016, tendo em 

consideração a validade desses estudos, assim como sua aplicabilidade. 

 

Resultados 

 

A pesquisa foi feita com coleta dos dados disponíveis nos órgãos oficiais do governo 

estadual da Bahia e no INEP. Foram analisados os resultados obtidos nas seguintes unidades 

escolares de tempo integral: Colégio Estadual Victor Civita – Salvador, Colégio Estadual 

Ypiranga – Salvador, Colégio Estadual Anísio Teixeira Classe VI – Salvador, Colégio Estadual 

Monsenhor Turibio Vila Nova – Bom Jesus da Lapa, Colégio Estadual Josevaldo Lima – 

 
3http://escolas.educacao.ba.gov.br/ 
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Pov.Saco do Correio – Serrinha, Colégio Estadual Antônio Sá Pereira – Ilhéus, Colégio 

Estadual Presidente Médici – Itabuna, Centro Educacional Monteiro Lobato – Firmino Alves, 

Colégio Estadual Alcides Afonso de Souza – Assentamento Paulo Freire – Mucuri, Colégio 

Estadual Edith Mendes da Gama e Abreu – Feira de Santana.  

 Nessas escolas, os resultados apontaram que o planejamento ajuda na análise dos 

elementos constitutivos da organização, contribuições relevantes são apontadas para a 

construção do Projeto Político-Pedagógico de cada unidade escolar. Foi possível perceber os 

principais elementos básicos: finalidades da escola, a estrutura organizacional, o currículo, o 

tempo escolar, o processo de decisão, as relações de trabalho, a avaliação. Quanto aos gestores, 

são responsáveis pelos objetivos que o espaço educacional tem como princípio.  

É importante ressaltar, nesse ponto, que os educadores precisam ter clareza das finalidades 

de sua escola para que possam fazer um trabalho em conjunto com a gestão. No entanto, os 

dados indicam a necessidade de se refletir sobre a ação educativa que a escola desenvolve com 

base nas finalidades e nos objetivos que ela define. Os gestores em unidade com seu corpo 

docente são capazes de uma prática norteada pela teoria, com concepções claras de educação, 

juventude e desenvolvimento humano, que contribuirá para a elaboração de objetivos e métodos 

de ensinos significativos, dando fundamentação à sua atuação. 

Percebeu-se que os desafios são muitos nas escolas analisadas como base, no entanto, um 

desafio pontual é o lidar com o professor. Os gestores partem de suas experiências e do 

conhecimento de senso comum para orientar seus professores, adotando uma perspectiva mais 

completa para sua atuação, na qual se entende ao estudante como sujeito capaz. Dessa forma, 

pode-se perceber que os docentes dessas instituições não possuem uma formação adequada, 

mas os encontros pedagógicos frequentes ajudam nesse aspecto.  

Outra situação observada foi que o objetivo de transformar muitas escolas em unidades 

de tempo integral trouxe desafios aos gestores, pois a questão das verbas influencia, por 

exemplo, na hora de manter toda a estrutura das escolas, como também demanda muito mais 

gasto do que o que tem disponível. Nesse sentido, muitos são os pontos negativos, fato que 

inviabiliza, no momento, a gestão financeira e integral nas escolas públicas estaduais baianas. 

Em relação ao ensino integral, um dos principais entraves é justamente a gestão financeira que 

se vê limitada com pouco recurso destinado para tal fim (LIMA & SILVA, 2017). Nesse 

contexto, o Estado, para garantir a oferta de acesso e a garantia de condições de 

permanência acaba por tornar precária a oferta do setor público. Fato demonstrado, por 

exemplo, quanto ao IDEB das escolas sinalizadas nas tabelas. A contradição entre o direito à 
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educação e o mercado econômico, que busca o enxugamento e a otimização de recursos é uma 

constante no Estado da Bahia que vê a educação como custo e não como investimento. Essa 

afirmação parte da premissa de que as escolas de tempo integral pesquisadas não estão de 

acordo com as reais necessidades que essa modalidade de ensino pede. 

Os resultados apontaram, em tese, a necessidade de atentar para a questão das condições 

do trabalho da gestão, para que, superada as deficiências estruturais (materiais, espaço físico e 

instalações de qualidade), e alcançado seus propósitos, a Educação Integral consolide sua 

importância e sua permanência no âmbito da educação pedagógica. O espaço nas escolas 

estaduais baianas com essa modalidade de ensino molda os gestores e toda a comunidade nos 

gestos diários, habitua a visão externa, estimula elementos simbólicos e estabelece pontos de 

referência. Se a escola não oferece espaço agradável e adequado aos sentidos, o aluno se sentirá 

desestimulado a desenvolver relações saudáveis e equilibradas com o ambiente.  

É preciso fazer valer os objetivos das Políticas Públicas no que diz respeito ao 

financiamento (BALL & MAINARDES, 2011). Nesse sentido, ficaram evidentes as péssimas 

condições, a má conservação, ou a quantidade insuficiente ou inexistente de recurso material, 

no contexto baiano, influenciando para a desvalorização do trabalho do gestor financeiro e 

integral.  

 

Considerações Finais 

 

Durante o percurso da pesquisa, evidenciou-se a necessidade de compreender, de fato, 

os processos os quais envolvem a gestão financeira e a gestão integral nas escolas públicas 

estaduais baianas. Os estudos, que se iniciaram a identificação referente aos conceitos de gestão 

financeira e integral evidenciaram a falta de sintonia entre os objetivos dessa modalidade de 

ensino e realidade na qual as escolas analisadas estão inseridas. Há muito a se fazer para que 

haja funcionalidade nos ambientes escolares a partir do trabalho do gestor. 

 Em segundo plano, foi feita uma reflexão sobre até que ponto a escola de tempo integral 

se concretiza no âmbito do contexto escolar. Percebe-se, através das leituras feitas que apesar 

da proposta inicial ser muito boa, ainda não há espaço adequado com metodologias concretas 

quanto à aplicabilidade da proposta, considerando as necessidades que cada estabelecimento 

estudado tem. Necessidade que varia de um estabelecimento de ensino para outro. 

A pesquisa permitiu uma análise, considerando as dificuldades e desafios dos gestores 

escolares com vistas à complexidade de sua atuação. Nesse ponto, muitos são os problemas que 

aparecem nas unidades escolares em seu cotidiano. Observou-se que os gestores, nas escolas 
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pesquisadas, lutam contra entraves responsáveis, inclusive, pelo baixo desempenho do estado 

nas avaliações externas. Sendo assim, é fato que para a gestão financeira e integral das escolas 

baianas chegarem ao topo dos objetivos pretendidos pela proposta pedagógica dessa 

modalidade de ensino ainda falta muito.  

Um outro aspecto que se evidenciou foi a necessidade de se ver as ações dos gestores, 

sobretudo na questão das finanças, como prioridade absoluta para os responsáveis diretos. Além 

disso, mais importante do que entender o que em si significa gestão financeira no contexto 

escolar, é compreender o porquê da urgência de enxergamos o difícil trabalho dos gestores, 

nesse contexto, como parte fundamental para a formação dos indivíduos que fazem parte de 

determinada comunidade escolar. 

A falta de recursos financeiros, de condições de trabalho indicam que as alternativas 

executadas por gestores nas escolas públicas estaduais baianas precisam ser cautelosas. Por esse 

motivo, é importante ouvir as pretensões de todos antes de agir, uma vez que o ato de planejar, 

no seu sentido mais amplo significa um pensamento prévio dos administradores nos seus 

objetivos e ações, e que seus atos não são com base em palpites sem nenhuma lógica ou 

fundamentação, mas sim em um método ou plano estruturado em que todos da unidade escolar, 

da instituição pública possam participar. Permite, ainda, identificar que é preciso que a Gestão 

Financeira e a Gestão integral nas escolas públicas estaduais baianas possam propiciar 

ambientes saudáveis, porque o contexto no qual a educação está envolvida exige isso. 
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