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Resumo: O trabalho pretende divulgar dados de pesquisa empírico-metodológica 

realizada em uma escola pública municipal de São Paulo, investigando sobre os 

procedimentos participativos e processos decisórios que envolvem a gestão dos recursos 

financeiros descentralizados que lhe são transferidos pelo governo a partir de entrevistas 

com sujeitos envolvidos na gestão financeira escolar, buscando levantar seus perfis e 

concepções sobre o tema, além de análise dos Livros de Atas das reuniões escolares que 

tratavam da gestão financeira. O objetivo é o de contribuir com estudos sobre políticas 

públicas de descentralização de recursos financeiros assim como as dificuldades e 

avanços na implementação da gestão financeira democrática na escola.  
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