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RESUMO
A presente pesquisa destinou-se  discuss o das elei es de diretores nas escolas da rede estadual
de ensino do Estado do Paran , a fim de compreender a correla o entre gest o democr tica  e
este  tipo  espec fico  de  escolha  de  dirigentes  escolares.  Para  isso,   importante  ressaltar  que  na
d cada  de  80,  o  pa s  vivenciou  um momento  pol tico  importante  no  tocante   redemocratiza o
das  institui es  sociais.   O  ideal  democr tico  recuperado  ap s  vinte  anos  de  regime  autorit rio



estendeu tamb m para as escolas p blicas o anseio pela institui o de mecanismos eleitorais, que
incluiriam  os  segmentos  da  comunidade  escolar .  Assim,  em  meados  dos  anos  80  o  Estado
realizou  as  primeiras  elei es  nas  escolas  estaduais.  Foi  nesta  d cada  tamb m  que  educadores
come aram  a  discutir  um  modelo  de  gest o  que  correspondesse   democratiza o  da  gest o
escolar,  fundamentando assim a  no o de  gest o  democr tica .   Ao longo desses  vinte  anos,  a
quest o das elei es foi constantemente debatida, em especial, pelo Sindicato dos Trabalhadores
em Educa o (APP-Sindicato)  e  associa es  de  diretores.  A ocorr ncia  das  elei es  nas  escolas
passou a ser embasada pela concep o de gest o democr tica  delineando um cen rio particular
de  rela o  entre  diretor  e  comunidade  escolar ,  bem  como  desse  com  rg os  estaduais  de
educa o.  Em  face  desta  configura o,  a  pesquisa  verificou  que  de  forma  uma  legisla o
espec fica para o caso foi elaborada e modificada durante este per odo, e tamb m as negocia es
em torno da lei vigente aprovada em 2003. Com base nesse contexto mais geral, foi desenvolvida
uma  etnografia  do  processo  eleitoral  realizado  em 2003,  numa  escola  localizada  em Curitiba,  a
fim de apreender  os  princ pios  subjacentes  ao universo relacional  do sistema p blico de  ensino,
considerando que suas particularidades evidenciam que neste sistema estatal o substrato da troca
como um elemento ordenador de sua organiza o. Com isso, este estudo apresenta uma discuss o
acerca da concep o de democracia e sua operacionalidade no cotidiano da escola. Concomitante
a isso, destaca-se tamb m as observa es sobre as categorias professor e diretor, seus atributos, as
particularidades  da  circula o  de  diretores  no  Estado  e  uma  reflex o  sobre  a  hierarquia  da
administra o da educa o p blica estadual. 

Palavras-chave: Elei es, Gest o democr tica, Reciprocidade.

INTRODU O

A antropologia e o Estado: uma abordagem etnogr fica do sistema p blico de ensino

A  abertura  da  antropologia  a  novos  horizontes  de  pesquisa  inaugurou  a  possibilidade  de

compreender o universo estatal como um objeto de an lise importante para a disciplina, uma vez

que coloca em discuss o . Os estudos antropol gicos dos sistemas pol ticos africanos j  atentavam

para a separa o do pol tico  da esfera do Estado, diferentemente da concep o da filosofa e da



ci ncia  pol tica.  As  institui es  pol ticas  passaram  a  n o  ser  mais  pensadas  em  aparato

instrumental de poder Isto foi uma abertura  possibilidade de compreender a pol tica como algo

que  se  encontra  no  interior  do  socius  atrav s  de  processos  de  segmenta o  e  diferencia o.

(BEVIL QUA&CAMARAGO, 2000: 106), sem que signifique que h  dimens es anti-estatais

do  Estado  (idem).  Pierre  Clastres  (1978)  tem  um  reconhecimento  importante  neste  aspecto  por

discutir  a  pol tica  como  algo  que  se  coloca  de  forma  transversal  ao  Estado.  A  possibilidade  de

versar a an lise antropol gica sobre a organiza o estatal se resume no reconhecimento de que os

princ pios  mais  gerais  e  mais  abstratos  que  fundamentam as  rela es  sociais  est o  presentes  no

interior da sua organiza o interna e na rela o com demais setores da sociedade.

 Em  face  disso,  a  presente  pesquisa  se  insere  nas  discuss es  mais  gerais  da  Antropologia  do

Estado  pela  abordagem do objeto:  as  elei es  para  diretores  nas  escolas  estaduais  do  Paran .  A

partir  da  reflex o  sobre  a  recorr ncia  deste  evento  nas  escolas  do  sistema  estadual  de  ensino,

percebemos que a quest o suscita indaga es sobre de que forma as teias de rela es no sistema

p blico de ensino se delineiam. 

 

O contexto etnogr fico e a etnografia contextualizada

A ocorr ncia  das elei es  no Estado do Paran  n o apenas modifica a  maneira  de se escolher  o

diretor da escola. Ela modifica a pr pria composi o das rela es sociais no interior das escolas e

destas  para  como  os  rg os  estaduais  de  educa o.  Isso  porque  inaugura  uma  mudan a

consider vel  em  rela o  ao  modo  como  os  diretores  assumiam  a  dire o,  designados  ao  cargo

atrav s da indica o da Secretaria de Estado da Educa o. Este modelo perdurou at  os anos 80,

quando as elei es foram institu das por meio de uma legisla o espec fica. O per odo hist rico de

redemocratiza o  do  pa s  indicava  as  possibilidades  de  se  efetivar  elei es  para  cargos

majorit rios e proporcionais, bem como para cargos mais espec ficos, como de diretor escolar. 

A redemocratiza o das institui es sociais n o refletia apenas o anseio por um ideal democr tico

a ser disseminado por toda a sociedade. No ambiente escolar, com a mudan a no modo de escolha

de  diretor,  a  concep o sobre  o  que   ser  diretor  e  de  que  forma ele  deve  ser  exercido  tamb m

passou  a  ser  repensada,  ajustando-se  exatamente  a  um  modelo  reconhecido  como  democr tico

pelos agentes. Com o desenrolar do processo eleitoral nas escolas, o ideal democr tico de gest o

escolar  encontrou  respaldo  na  gest o  democr tica ,  que  ,  em  linhas  gerais,  o  princ pio  que

embasa o estabelecimento de rela es reconhecidas como democr ticas no interior da escola. Esta

democratiza o das rela es se concretiza nas a es do diretor com a sua comunidade escolar ,

pois n o o diretor tenderia a decidir quest es importantes em conjunto com esta comunidade.



Dessa forma, o Cap tulo I recupera o hist rico mais geral das elei es no Estado, onde em 1983

as  escolas  realizam  elei es  pautadas  em  um  decreto  Legislativo;  em  1984,  h  a  aprova o  da

conhecida Lei Rubens Bueno ; em 1985 as escolas realizam um novo pleito e dessa vez j  com a

lei  vigente.  Assim,  a  cada  dois  anos  as  escolas  elegiam  seus  diretores,  atrav s  do  voto  direto,

secreto  e  facultativo  da  comunidade  escolar .  Entretanto,  no  ano  de  1991,  no  Governo  de

Roberto Requi o (PMDB),  esta  seq ncia  de elei es  foi  interrompida,  sendo retomadas apenas

no  ano  de  1993.  No  mandato  do  Governador  Jaime  Lerner  (PDT),  as  elei es  continuaram  a

ocorrer, mas j  n o obedecia a Lei de 1984. O ano de 2001 est  registrado como o ano em que o

Sindicato  dos  Professores  (APP-Sindicato)  em Educa o  e  governo  estadual  desencadearam um

grande  conflito  em  torno  das  elei es  realizadas  naquele  momento.  O  ent o  governador  Jaime

Lerner  edita  um  decreto  que  modifica  substancialmente  as  regras  das  elei es,  causando

descontentamento da APP-Sindicato justamente porque a postura assumida pelo do governador foi

considerada como antidemocr tica  e arbitr ria  tanto pelo pr prio sindicato, quanto para uma

s rie  de  escolas  que tamb m protestaram contra  a  forma como se  deu as  elei es  em 2001.  Por

fim, apenas no ano de 2003, o governo estadual, sindicatos e associa es de diretores retomaram

as negocia es sobre a elabora o de uma legisla o espec fica para a quest o das elei es.  

 Dessa  maneira,  a  presente  pesquisa  teve  in cio  em junho de  2003,  exatamente  o  ano em que o

governador Roberto Requi o retornou ao governo do Estado e assinou um decreto determinando

que at  o fim do ano de 2003 todas as escolas estaduais deveriam realizar novas elei es para a

escolha  de  seus  dirigentes.  O  Cap tulo  II  destina-se  a  explicitar  como  foi  este  processo  de

negocia o  da  nova  lei  pelos  agentes  envolvidos  (sindicatos,  SEED,  deputados  estaduais).  Tal

per odo de negocia o teve in cio no come o do ano, intensificando-se nos ltimos meses do ano,

e no m s de novembro, de fato, as escolas convocam elei es para escolherem seus diretores. Este

cap tulo possui duas dimens es: a primeira corresponde ao mapeamento das discuss es sobre a lei

que  seria  aprovada  ainda  em  2003,  em  mbitos  distintos,  como  o  sindicato,  assembl ia  de

professores  e  funcion rios  do  Estado,  Assembl ia  Legislativa,  SEED.  O  projeto  de  lei  que

dispunha  sobre  as  elei es  circulou  por  todos  eles,  formando  um  amplo  circuito  composto  por

diferentes perspectivas (uma vez que as leituras do projeto de lei em alguns pontos apresentavam

varia es),  da  a  necessidade  da  pesquisa  acompanhar  o  per odo  de  negocia o  das  diferentes

inst ncias. 

A  segunda  dimens o  diz  respeito  ao  plano  particular  das  escolas,  ou  seja,  como  elas

experienciavam  o  per odo  que  antecedia  o  processo  eleitoral,  uma  vez  que  j  havia  o

conhecimento sobre a realiza o de novas elei es, bem como o pr prio per odo eleitoral, sendo,



portanto, o momento em que a etnografia das elei es foi realizada. 

O  contexto  etnogr fico  corresponde  ao  Col gio  Estadual  Paulo  Leminski,  (Ensino

Fundamental,  M dio  e  T cnico),  localizado  no  Bairro  Tarum ,  Curitiba.  Com  mais  de  2000

alunos matriculados,  um col gio que foi fundado em 1993, e desde ent o,  reconhecido na rede

p blica  de  ensino  como  um  col gio  muito  citado  em  momento  de  conflito  com  o  governo

estadual,  particularmente  durante  o  governo  de  Jaime  Lerner  (1994-2002).  Ainda  no  primeiro

mandato  de  Jaime  Lerner,  todas  as  escolas  estaduais  que  possu am  curso  de  magist rio  foram

obrigadas a direcionar o ensino para o que  conhecido como Educa o Geral (EG), extinguindo,

ent o, da rede p blica o curso. Por m, o Col gio Paulo Leminski foi o nico dentre as escolas que

tinham o magist rio que n o seguiu a orienta o da SEED, conseguindo manter a oferta do curso.

Este  um exemplo  um dentre tantos outros que refor am o reconhecimento da for a pol tica

demonstrada pela escola. Durante as elei es de 2001, este estabelecimento n o concordou com as

regras das elei es, mas n o inferiu um embate direto com o Estado, seja por meio de protestos ou

manifesta es  p blicas  de  descontentamento,  como  foi  com  muitas  escolas  estaduais.  Mesmo

assim, a comunidade escolar  conseguiu eleger uma diretora apoiada pela maioria dos segmentos

votantes,  enquanto  dezenas  de  escolas  tiveram  o  resultado  das  elei es  impugnado,  e  por  isso

passou  a  ser  dirigida  por  diretores  indicados  pela  SEED,  conhecidos  como  diretores

interventores . em campo, ouvi uma defini o muito salutar sobre o comportamento dos membros

da escola durante o processo eleitoral de 2001. Segundo um meus dos informantes privilegiados,

O Paulo Leminski entrou no jogo do Estado, por isso venceu as elei es . 

Em 2003, est vamos diante da oportunidade de acompanhar o desenrolar das elei es em

uma escola em que o diretor n o foi indicado, e sim eleito, (ainda que tenha contestado o processo

eleitoral por outras vias, como veremos no cap tulo II). Assim, poder amos perceber as nuances da

elei o que poderia eleger a mesma equipe de dire o que entrou no jogo do Estado  em 2001. A

etnografia nos apontou reflex es acerca da temporalidade pr pria deste per odo, num movimento

duplo de acontecimento: evento e cotidiano e como que a 

Cumprindo  esta  etapa  da  pesquisa,  o  Cap tulo  III  dedica-se  a  aprofundar  algumas

quest es  suscitadas  a  partir  de  mudan as  ocorridas  na  composi o  da  dire o  que  venceu  as

elei es  de  2003.  Neste  cap tulo  tamb m  propomos  a  discuss o  da  compreens o  dos  atributos

desenvolvidos  por  quem  postula  a  posi o  de  diretor,  uma  vez  que  s o  estes  atributos  que

permitem  a  circula o  de  diretores  nos  rg os  estaduais,  em  especial,  na  SEED.  Na  base  da

avalia o destes atributos, encontramos a gest o democr tica  que se coloca como um princ pio

definidor  das  rela es  no  interior  da  escola,  pois   o  elemento  que  potencializa  a  ascens o  de



poss veis ocupantes do cargo de diretor. 

Por  fim,   luz  da  abordagem de Louis  Dumont,  discutimos a  organiza o hier rquica  da

administra o  do  ensino  p blico  estadual,  pensada  desde  a  organiza o  espec fica  da  escola,

alcan ando as posi es de chefia e comando da Secretaria de Estado da Educa o. Com base nesta

disposi o da administra o p blica, destacamos o professor como categoria englobante de todo o

sistema  hier rquico  de  posi es,  resultando,  portanto,  em  uma  reflex o  mais  ampla  sobre  a

possibilidade  de  observarmos  a  o  sistema  de  ensino  baseada  em uma tica  distinta  daquela  que

comumente se apresenta aos nossos olhos. 

I

AS CONSTRU ES E DESCONSTRU ES DA LEGISLA O: O

DESENROLAR DO PROCESSO DE ESCOLHA DE DIRIGENTES ESCOLARES

NO ESTADO DO PARAN .

1.1 Apresenta o 

O  Estado  do  Paran  disp e  de  uma  estrutura  administrativa  espec fica  para  atender  a  educa o

b sica,  apresentada  da  seguinte  forma:  a  Secretaria  de  Estado  da  Educa o  (SEED)  tem  como

finalidade  orientar,  controlar  e  acompanhar  os  estabelecimentos  de  ensino  pr -escolar,

fundamental e m dio, regular e supletivo e de educa o especial, da rede p blica e particular. O

Instituto  de  Desenvolvimento  Educacional  (FUNDEPAR)   respons vel  pelos  recursos  e

investimentos  destinados   educa o,  e  o  Conselho  Estadual  de  Educa o  (CEE),  que  avalia  e

regulamenta ensino publico e privado no Paran .

Ao  todo,  o  Estado  possui  2067  escolas  p blicas,  de  Ensino  Fundamental  e  M dio,  Escolas

T cnicas, Profissionalizantes, de Educa o Especial e de Jovens e Adultos, atendendo cerca de 

1.300.000  alunos.  Por  sua  vez,  essas  escolas  recebem  a  assist ncia  dos  N cleos  Regionais  de



Educa o,  rg os  estatais  que  s o  como  mini  secretarias ,  tendo  como  atividade  tratar  dos

assuntos  das  escolas  estaduais  que  se  localizam  na  regi o  a  qual  os  n cleos  abrangem.  Dessa

forma, o Paran  disp e de 32 N cleos Regionais, cada qual em uma regi o espec fica do Estado,

sendo  que  os  N cleos  com  maior  n mero  de  escolas  est o  situados  em  Curitiba  e  Regi o

Metropolitana.  O  N cleo  de  Curitiba  abrange  165  escolas  do  munic pio.  J  as  escolas  dos

munic pios  da  Regi o  Metropolitana  se  dividem  entre  os  N cleos  da  rea  Metropolitana  Norte

(com 98 escolas), e rea Metropolitana Sul (totalizando 114 escolas).

Em  especial,  o  N cleo  Regional  de  Curitiba  concentra  seus  trabalhos  em  reas  divididas  por

bairros, somando 10 reas. Cada rea tamb m tem como objetivo tratar de quest es e problemas

dos estabelecimentos de ensino que est o sob sua responsabilidade.

Em face desta descri o,  importante considerar que nem sempre o Estado se organizou

desta forma.  uma estrutura administrativa relativamente recente, que aqui procuramos recuperar

para  que  possamos  melhor  situar  o  leitor  no  circuito  percorrido  durante  o  trabalho  de  campo.

Juntamente com a recupera o do processo de forma o da administra o da educa o no Paran ,

foi  importante  tamb m  fazer  uma  breve  reconstitui o  da  hist ria  das  elei es  nas  escolas  do

Estado, explicitando a condu o das negocia es que resultaram na elabora o da primeira lei que

regulamentou  a  elei o  para  diretores,  no  ano  de  1984.  Seguem  a  essa  reconstitui o  os

desdobramentos  da  quest o  das  elei es  nas  escolas  estaduais  a  partir  da  vig ncia  da  lei,  as

mudan as sofridas pela legisla o. Chegamos enfim no ano de 2001, no qual houve a edi o de

um  decreto  do  Poder  Executivo  que  modificou  as  regras  do  processo  eleitoral,  desencadeando

situa es de tens o e conflito entre governo estadual, sindicatos e escolas, devido s contesta es

quanto  aus ncia do princ pio democr tico de escolha de diretores. 

Al m da elei o direta, temos como novidades tamb m o surgimento do conceito gest o

democr tica , que come ou a ser discutido no final dos anos 80 e constantemente debatido como

princ pio e condi o para o exerc cio do poder administrativo na escola pelo diretor. Nascido no

bojo das discuss es de intelectuais e educadores, este conceito se faz presen a neste trabalho por

oferecer  subs dios  para  que  as  elei es  diretas  nas  escolas  se  efetivassem,  sendo  a  principal

argumenta o  quando  a  escolha  direta  de  dirigentes  escolares  era  amea ada  por  mecanismos

considerados  antidemocr ticos  e  autorit rios.  Assim,  elei o  e  gest o  democr tica  aparecem

intrinsecamente  ligadas  por  um  movimento  de  consolida o  tanto  de  um  modo  particular  de

gest o, quanto de um modelo de escolha de diretores. O per odo de redemocratiza o do pa s era

prop cio para que as escolas tamb m passassem por um processo de substitui o do modo antigo

de  escolha,  ou  seja,  a  indica o  do  diretor  pelo  Secret rio  de  Educa o,  e  adotassem  a  elei o



como um meio que promovesse, ent o, a democracia emergente.

1.2. A descentraliza o da SEED num contexto de redemocratiza o
A d cada de 80 foi um per odo marcado pela redemocratiza o das institui es sociais em todo o
pa s.  O movimento  pelas  elei es  diretas  e  secretas  dos  representantes  pol ticos  fez  com que os
Estados  pudessem  escolher  pela  primeira  vez,  depois  de  vinte  anos  de  regime  autorit rio,  seus
governadores.  No Paran , Jos  Richa (MDB) foi  eleito governador,  ficando no cargo durante os
anos  de  1983  a  1986.  No  per odo  de  seu  mandato,  destacamos  duas  das  tr s  a es  foram
essenciais  para a educa o:  a  primeira corresponde ao in cio da descentraliza o1  das atividades
da SEED, a segunda trata da ado o de elei es para diretores nas escolas estaduais e a terceira
corresponde  entrada do segmento pais e alunos nos conselhos escolares. 

A SEED foi durante muito tempo o nico rg o gerenciador das escolas p blicas. Sediada

em Curitiba, a rela o com outros estabelecimentos de ensino localizados em regi es do interior

ficava  prejudicada,  havendo,  portanto  um  distanciamento  geogr fico  entre  Estado  e  escolas.

Assim,  o  governo  estadual  criou  alguns  escrit rios  em  cidades  do  Paran  de  maior  popula o,

resultando em n cleos, para que fosse poss vel iniciar a descentraliza o de algumas atividades da

SEED, atribu das ent o aos N cleos Regionais. A sua fun o b sica era dar assessoria s escolas

em rela o tanto a recursos humanos (problemas com professores, notas de alunos, funcion rios)

quanto a assuntos referentes a aspectos pedag gicos. 

Atualmente, os N cleos Regionais possuem autonomia no tocante a algumas decis es, n o

necessitando que certas quest es cheguem  SEED para serem resolvidas. Durante a forma o, os

N cleos  aos  poucos  foram  tomando  a  forma  que  apresentam  hoje.  O  reflexo  desta  a o

governamental  verifica-se  em  especial  na  aproxima o  de  forma  mais  intensa  entre  dirigente

escolar  e  Estado,  modificando  as  suas  rela es,  pois  o  emprego  de  uma  quantidade  maior  de

diretores em fun es administrativas da SEED passou a obedecer outras regras, como a sele o de

diretores  segundo  seus  atributos  reconhecidos  primeiramente  pela  comunidade  escolar  (sendo

que a discuss o sobre os atributos ser  melhor explorada no cap tulo II). Em termos sociol gicos,

a forma o destes n cleos estabelece novos tipos de sociabilidade entre profissionais da educa o,

sejam eles, professores, pedagogos, etc. 

1.3.  As  primeiras  medidas  de  democratiza o  do  ensino  p blico:  o  germe  da  gest o

democr tica

1 O termo descentraliza o tratado aqui corresponde a este movimento de expans o da administra o da educa o noEstado no sentido de estar mais pr xima das escolas localizadas no interior, por exemplo. Utilizamos a defini o deum dos nossos informantes que trabalhou na SEED durante o governo de Jos  Richa, que foi tamb m o primeiro a nos

fornecer a informa o sobre o surgimento dos N cleos. Ele relata que foram tr s as a es consideradas democr ticas

do governador Jos  Richa: a institui o das elei es, a forma o dos n cleos regionais e a inclus o dos alunos e dospais nos conselhos escolares. H  estudos que consideram que os n cleos regionais come aram a se expandir durante o
governo  seguinte,  de  lvaro  Dias  (MDB).  Entretanto,  sublinhamos  que  o  surgimento  dos  n cleos  regionais  foi
importante  para  o  dimensionamento das  rela es  que se  estabelecem entre  diretores  e  rg os  estaduais,  por  ser  um
mbito  em  que  se  tornou  poss vel  tamb m  a  circula o  daqueles.  



 O  Paran  foi  o  primeiro  Estado  da  federa o  a  sancionar  uma  lei  que  regulamentasse  a

designa o  de  dirigentes  escolares  atrav s  da  escolha  da  comunidade  escolar .   Em  1983,  o

governador Jos  Richa edita o Decreto 455, que determinava que cada escola realizasse elei es

ainda naquele ano. Os tr s candidatos mais votados eram apresentados ao Secret rio de Estado da

Educa o, e o nome escolhido pelo Secret rio assumiria a dire o do estabelecimento. Era o que

se chamava de lista tr plice. Este modelo tamb m apresentava limites quanto  equival ncia entre

diretor  mais  votado  e  o  designado  pela  SEED.  N o  havia  a  garantia  de  que  isso  de  fato  fosse

ocorrer,  mesmo que a  inten o maior  fosse a  promo o da vontade coletiva.  A possibilidade da

escolha  de  um  candidato  que  ficou  na  terceira  coloca o  dentre  os  tr s  era  latente.  Durante  a

pesquisa,  nenhum  dos  informantes  relatou  alguma  ocorr ncia  desta  ordem,  o  que  n o  podemos

dizer que n o tenha ocorrido. 

Esta foi a primeira experi ncia na qual os pais e alunos participaram da escolha de seus diretores.

A inclus o desta parcela da comunidade escolar  representou uma inova o consider vel para a

redemocratiza o  das  institui es.  At  ent o  a  Secretaria  de  Estado  da  Educa o  indicava  os

diretores  sem  se  pautar  em  algum  crit rio  formalizado.   muito  recorrente  a  refer ncia  feita  a

indica es de diretores por pol ticos locais, o que transformava as escolas em palco das disputas

pol ticas  locais.  Este  modelo  de  escolha  de  diretores  n o  correspondia  aos  anseios  sociais  de

redemocratiza o. 
Em  1984,  o  ent o  deputado  estadual  Rubens  Bueno  apresentou  na  Assembl ia  Legislativa  do
Paran  um projeto de lei que institu a as elei es nas escolas estaduais, com a vota o de pais de
alunos  do  ensino  fundamental,  alunos  do  ensino  m dio  e  do  antigo  supletivo,  professores  do
Quadro Pr prio do Magist rio ou do Quadro nico do Poder Executivo e funcion rios estatut rios
ou celetistas que trabalham no estabelecimento. Ou seja, formava-se assim uma no o mais geral
do  que  seria  a  comunidade  escolar  pensada  como  um  coletivo  que  concatena  os  segmentos
citados3. 

Uma vez  aprovada,  a  Lei  7961/84  determinava  que  a  dura o  do  mandato  fosse  de  dois

anos,  sem  que  se  estipulasse  um  limite  para  as  recondu es.  A  novidade  estaria  justamente  na

possibilidade  de  todo  o  processo  eleitoral  depender  exclusivamente  do  voto  da  comunidade

escolar ,  sendo que o  voto  da  mesma era  suficiente  para  a  escolha  de  um candidato.  N o havia

mais  a  indica o  da  SEED,  salvo  nos  estabelecimentos  de  ensino  onde  havia  menos  de  tr s

professores, as escolas agr colas sob regime de internato e as escolas estaduais da rede p blica que

funcionam em pr dios privados, cedidos ou locados de institui es religiosas ou civis. Nos casos

de vac ncia do cargo o Secret rio de Educa o tamb m poderia indicar o ocupante. 
H  relatos de documentos4 que tratam da primeira elei o no Estado, realizada no ano de

1985, ano seguinte  aprova o da lei que trazem a opini o do Governador Jos  Richa. Segundo

3

 Neste  trabalho,  o  termo comunidade  escolar   atribu do   maneira  pela  qual  a  legisla o  determina  o  coletivo  de
votantes convocados a participar do processo eleitoral. Os diretores tamb m se referem  comunidade escolar como o
coletivo  para  o  qual  trabalham  e  ao  qual  representam,  portanto,   um  termo  nativo.

4

 Um dos primeiros trabalhos realizados sobre a elei o de 1985  de autoria de Eliana Barbosa Heemann. Esta autora
elaborou uma avalia o dos resultados desta elei o em sua monografia de especializa o apresentada na UFPR, no
ano  (1987).   Posteriormente  sua  pesquisa  foi  publicada  numa  revista  de  educa o  de  circula o  nacional.   



as  publica es,  o  Governador  acreditava  que  a  elei o  seria  um  fator  que  geraria  mudan as  na
vida  da  escola,  por  permitir  que  pais  e  alunos  tamb m  pudessem  contribuir  nas  decis es,  em
especial,  na  escolha  do  diretor.  Ele  tamb m  afirmava  a  import ncia  do  diretor  ter  seu  mandato
legitimado  pelo  voto  da  comunidade  escolar,  pois  seria  uma  forma  de  estabelecer  um
compromisso entre ambos. 

A  realiza o  das  elei es  pela  primeira  vez  em  1985  sinalizou  uma  tentativa  de
democratiza o  das  escolas,  ao  mesmo  tempo  suscitou  questionamentos  em  rela o  ao
comparecimento  dos  pais  para  a  vota o.  O  voto  destes  e  dos  alunos  tinham o  mesmo peso  do
voto dos professores e funcion rios, o que ocasionou descontentamento por parte dos professores,
que defendiam a mudan a deste ponto. Para eles, o fato de estarem mais pr ximos da realidade da
escola os credenciaria a um peso maior de sua participa o nas elei es. Este questionamento se
estendeu durante muitos anos, por m, a legisla o n o foi alterada para que fosse contemplado. 

Em 1987 lvaro Dias assume o governo do Estado e neste mesmo ano ocorrem elei es
novamente nas escolas.  A legisla o se manteve,  apesar de ser um governo marcado por muitas
greves  de  professores  e  funcion rios,  caracterizando  uma  rela o  tensa  entre  Sindicato  dos
Professores e Governo estadual. Mesmo diante de conflitos, tanto em 1987 quanto em 1989 houve
o processo de escolha de diretores.

Ainda neste contexto encontramos a quest o da gest o democr tica  se consolidando nos
meios acad micos, sindicatos, associa es at  que no pa s todo h  a forma o dos F runs
Estaduais de Defesa da Escola P blica. No Paran , o F rum teve como integrantes professores
universit rios, professores da rede p blica de ensino e demais interessados em colocar como
priorit ria a defesa da qualidade do ensino p blico. A ocorr ncia das elei es nas escolas foi um
elemento importante para que o termo gest o democr tica 5 come asse a tomar formas e se
transformar num modelo espec fico de gest o escolar. Tamb m, ele nasce num per odo importante
de redemocratiza o do pa s e os que se encontram no bojo das discuss es sobre gest o
democr tica  consideraram necess ria a democratiza o do ensino, que passava pela forma com
que o diretor exercia sua fun o. Dessa forma, nos anos 80 vemos o nascimento da no o que se
fortalece nos anos 90, em linhas gerais, definida pela autonomia pol tico pedag gica da escola,
podendo ela elaborar seu plano pol tico pedag gico de forma a contar com a participa o dos
membros da comunidade escolar . Al m da autonomia, a gest o democr tica  apontaria para a
possibilidade de sustentar rela es n o mais baseadas em mando e obedi ncia , mas na decis o
coletiva. Nisso, os conselhos escolares teriam uma participa o mais efetiva. Por m, tudo isso
seria poss vel se o diretor fosse de fato aberto  participa o, ou seja, democr tico. 

No ano de 1989 a gest o democr tica  passou a ser um dos artigos da Constitui o
Federal (art. 206, inciso VI). Isso garantia que o princ pio da gest o democr tica  estaria na base
do sistema p blico de ensino. Mesmo que a Constitui o n o defina exatamente o que venha a ser
tal gest o, ela j  era importante para a sustenta o da elei o nas escolas e foi a justificativa do
Sindicato dos Trabalhadores em Educa o (APP-Sindicato) para que a SEED realizasse elei es
peri dicas, como assegurava a lei.No entanto, em 1991, no Governo Roberto Requi o, h  uma
invers o na condu o do processo eleitoral nas escolas. Neste ano deveria haver a escolha de
diretores, o que n o aconteceu devido  leitura feita pelo governador da poca sobre o cargo de
diretor. Na sua tica, este era um cargo de confian a do Poder Executivo e, portanto, a SEED
deveria indicar os diretores. De acordo com a APP-Sindicato, o governador Roberto Requi o se
sentiu amea ado pela for a pol tica demonstrada pelos diretores nas greves realizadas no final dos
anos 80. A indica o dos diretores seria uma forma tamb m de conter as manifesta es dos
professores. Houve uma guerra de liminares  entre o governo estadual e o Sindicato dos
Professores para que a lei continuasse em vigor e as elei es continuassem. O governo recorreu ao
Superior Tribunal de Justi a para que a lei aprovada em 1984 fosse anulada. Por outro lado, a
APP-Sindicato tamb m recorria a inst ncias jur dicas superiores para cassar a liminar do governo,
e o desenrolar dos fatos resultou na n o realiza o de elei es em 1991, mesmo que fosse editado

5 O termo gest o democr tica neste trabalho  compreendido como um termo nativo.



um decreto legislativo para que a elei o fosse de fato concretizada naquele ano. O ano se
encerrou e n o houve resolu o da quest o, ficando a expectativa para 1992, expectativa esta n o
suprida, pois n o houve elei o novamente. Somente em 1994  que as escolas passaram por mais
um processo eleitoral (ou seja, no final do governo de Roberto Requi o). 

Em 1995, Jaime Lerner assume o governo. Havia um compromisso de campanha firmado
com a APP-Sindicato, comprometendo o governo estadual a retomar a discuss o da elei o de
diretores a fim de realizar as pr ximas seguindo uma lei espec fica. Por m, os primeiros anos da
gest o de Jaime Lerner n o apresentaram avan os quanto  quest o, as elei es ocorreram em
1997, via resolu o estadual, ou seja, havia a aus ncia de legisla o que dispunha sobre o caso. 

O primeiro mandato do governador Jaime Lerner foi intensamente marcado pelo
descontentamento por parte da APP-Sindicato quanto s pol ticas de governo voltadas  educa o.
Os professores realizaram diversas manifesta es reivindicando melhores condi es de trabalho,
plano de carreira e tamb m a aprova o de uma lei para elei o de diretores. A resolu o de 1997
colocava que a escolha de diretores ocorreria a cada tr s anos, sendo que no ano de 2000 deveria
haver outra elei o. Mais uma vez eleito para governador, o segundo mandato de Jaime Lerner
n o foi prof cuo para a aprova o de uma nova lei. Muitos jornais da APP-Sindicato apontam que
o governador Jaime Lerner ignorou o fato e deixou para o ano seguinte. Algumas escolas que
estavam passando por vac ncia do cargo realizaram elei es no estilo do que os informantes
denominam como mandato tamp o , ou seja, a elei o tinha um car ter de recomposi o da
dire o e n o a renova o da mesma. 

Ainda no ano de 2000, houve v rias tentativas empenhadas pela APP-Sindicato para que
um projeto de lei fosse apresentado aos deputados. Em um semin rio promovido pela entidade,
que contou com a participa o de associa es de diretores de todo o Estado, foi apresentado um
anteprojeto de lei que seria levado  Assembl ia Legislativa naquele ano. De fato, o projeto de lei
foi encaminhado ao parlamento, mas foi arquivado. O impasse com o governo estadual tomou
grandes propor es e seguiu para o ano seguinte. 

O ano de 2001  para a hist ria das elei es no Estado o mais intenso e mais conflitivo
entre governo estadual e APP-Sindicato. A Secret ria de Educa o da poca anuncia nos meios de
comunica o que as escolas passariam por um momento importante para a democracia, pois nesse
mesmo ano seriam realizadas elei es em todo o Estado. Assim, no m s de junho de 2001 
editado o Decreto 4313/01, que determinava as normas para o processo de escolha de diretores.
Mais uma vez a APP-Sindicato contesta a a o do governador, principalmente devido a alguns
pontos do Decreto, que at  ent o nunca tinham sido vistos no processo eleitoral. Uma das
principais cr ticas dizia respeito ao teste de conhecimentos gerais pelo qual todos os candidatos
teriam que passar. Nesta primeira fase, havia quase 13 mil inscritos no Paran , para cerca de 2100
escolas. Cada escola teria que apresentar pelo menos dois candidatos e estes precisariam ser
aprovados no teste, at  mesmo os diretores que tentavam se reeleger. Muitos candidatos n o foram
aprovados no teste, e mais uma vez intensas batalhas  foram travadas e agora as escolas
( comunidades escolares ) estavam no jogo  tamb m, pois muitos diretores que contavam com a
aprova o da sua comunidade foram reprovados. Algumas escolas organizaram protestos nas ruas
e questionaram duramente a SEED por isso. 

A justificativa da Secret ria de Educa o da poca versava sobre a necessidade, segundo
ela, de testar os conhecimentos administrativos dos candidatos a diretor. Para ela era fundamental
que ele tivesse alguma no o de gest o administrativa do ensino p blico, explica o n o
partilhada pela APP-Sindicato, pois para a entidade n o havia crit rios de corre o das provas e
que o teste n o atingia o objetivo ao qual foi proposto, ou seja, n o era suficiente para verificar
qual o grau de conhecimento que o candidato a diretor possu a. 

Outro ponto contest vel do Decreto era a forma pela qual o peso do voto foi distribu do: a
comunidade escolar  ficou entendida como os segmentos votantes (o que n o diferencia da

concep o original), mas nesse caso, o N cleo Regional de Educa o tamb m passou a fazer parte



dos segmentos votantes. Dessa forma, o voto do segmento fam lia, segundo o Decreto
correspondia a pais e alunos aptos a votar, tinha peso 5. Os profissionais da escola (professores e
funcion rios) tinham peso 3 e os representantes do N cleo Regional de Educa o tinha direito ao
voto, com peso 2. H  assim uma incorpora o de um elemento externo  escola, mas que passa a
ser entendido como parte da comunidade escolar . 

As escolas deveriam ter pelo menos dois candidatos, desde as de menor porte, at  as que
contavam com um n mero grande de alunos. Caso esta determina o n o fosse cumprida, a SEED
teria amplos poderes de indicar o diretor. Mas a indica o n o ocorreria somente neste caso. O
embate de maior intensidade aconteceu depois da vota o (segunda fase do processo eleitoral de
2001), uma vez que muitos candidatos obtiveram n mero de votos suficiente para se eleger, mas
n o foram empossados por obter votos NRE. A pr pria maneira de computar os votos apresentava
d vidas quanto  proporcionalidade e, devido a reclama es de falta de clareza na contagem dos
votos, v rios diretores escolhidos por pais, alunos, professores e funcion rios n o assumiram. Os
protestos por parte da APP-Sindicato e de algumas escolas continuaram, por m, n o foram todas
as escolas que se colocaram contra o governo estadual. Algumas demonstraram satisfa o pela
maneira como o processo foi conduzido, representando uma quantidade muito inferior s escolas
que demonstraram rep dio  atitude do governo. Houve casos em que a Pol cia Militar foi
chamada para impedir que o candidato que venceu a elei o entrasse na escola. Numa escola de
Curitiba, a diretora conta que ela chegou  escola para trabalhar e a Cavalaria da Pol cia Militar
n o permitiu que ela e sua equipe entrassem no estabelecimento. Ela foi obrigada a se licenciar da
escola, ficando afastada durante todo o ano de 2002. Em seu lugar foi designada pela SEED uma
outra diretora, advinda de outro estabelecimento. N o apenas nesta escola houveram diretores
nomeados pela SEED. 

O Decreto previa que o diretor eleito estaria sendo continuamente avaliado pelo Estado e
que poderia ser afastado se a SEED julgasse que sua gest o apresentava alguma irregularidade.
Tamb m, o Decreto abria espa o para que qualquer processo eleitoral pudesse ser considerado
inv lido, n o havendo descri o do que de fato constataria a invalidade da elei o. Dessa forma, o
governo estadual poderia interferir diretamente nas elei es, e, portanto, designar diretores em
substitui o aos que foram votados e eleitos. Os diretores indicados pela SEED eram chamados
interventores , termo constantemente utilizado pelos informantes para se referir aos diretores

indicados pelo governo. 
 de fundamental import ncia considerar neste contexto o modo que a gest o

democr tica  esteve presente na argumenta o das cr ticas do sindicato. A no o se fez recorrente
por se associar diretamente  concep o que a entidade tinha da figura do governador. Para ela, o
governo de Jaime Lerner desenvolveu uma postura antidemocr tica e autorit ria frente 
educa o. A forma pela qual se deram as elei es foi contestada porque, acima de tudo, feriu os
valores da gest o democr tica  interiorizados pelos professores e funcion rios das escolas, e que
tamb m representava a consolida o da democracia no seio da pr pria sociedade. 

O conflito desencadeado entre APP-Sindicato e governo estadual demonstra a conson ncia
latente entre elei o e gest o democr tica , pois neste contexto espec fico, o sindicato n o
concebia que um modelo autorit rio  de dire o (diretor interventor) e pudesse realizar uma
gest o democr tica . Era imprescind vel que a gest o democr tica  tivesse seu in cio marcado

pela elei o. Na perspectiva do governo, podemos arriscar dizer que a l gica da dire o deveria
primar por outras caracter sticas, ou seja, n o era o fato do diretor ser democr tico ou n o que
teria seu trabalho avaliado de forma positiva, mas as suas capacidades administrativas, o que nos
indica a discuss o do cap tulo III, onde a quest o dos atributos do diretor ser  abordada.

Evidentemente n o h  um consenso na percep o do governo estadual e APP-Sindicato
quanto ao modelo de gest o a ser promovido, o que n o anula a possibilidade de compreendermos
as implica es do cargo de diretor tanto para o cotidiano escolar, quanto para a rela o entre
Estado e esta coletividade mais particular que comp e a comunidade escolar . Ele pode se visto



como um l der em potencial, que o governo fazia quest o de ter como apoiador daquilo que
promoveria nas escolas. Neste ponto, podemos compreender o diretor como uma figura que
poderia desempenhar um papel pol tico na medida em que, a partir do momento em que se
posiciona a favor do governo estadual, poderia suprimir a atua o do sindicato no interior da
escola, diminuindo tamb m a for a pol tica dos professores. Por outro lado, estar a favor dos
professores representaria impulsionar a a o do Sindicato no embate contra o governo. Assim,
este trabalho se prop e tentar discutir a l gica das rela es que se moldam a partir da emerg ncia
exatamente desses dois elementos: gest o democr tica  e elei o, uma vez que a reivindica o
recorrente deste processo de escolha de diretores coloca em opera o um sistema particular de
rela o entre diretor, comunidade escolar  e governo estadual.  no bojo destas rela es que
compreendemos as formas de troca e reciprocidade que permeiam a organiza o administrativa do
sistema de ensino. A reciprocidade toma formas particulares, n o sustentadas por troca de bens e
valores materiais, mas por valores morais, prest gio e reconhecimento, como salienta Marcel
Mauss [1923-1924]. 

Nesta  teia  de  rela es,  a  partir  da  compreens o  de  que  o  substrato  das  mesmas   a

reciprocidade, uma preocupa o impl cita nos cap tulos que se seguem corresponde  tentativa de

detectar  as  particularidades  que  envolvem  a  elei o,  e  seus  pressupostos,  atrav s  da  etnografia

realizada  num  col gio  da  cidade  de  Curitiba,  no  per odo  de  junho  a  novembro  de  2003.  Antes

disso, o cap tulo II apresenta uma descri o do per odo de negocia o em torno da lei aprovada no

final  do  ano  de  2003.  Estes  dois  momentos  s o  importantes  para  o  mapeamento  do  fluxo  de

rela es vai se desenhando a partir da centralidade da figura do diretor. N o que ele seja central

para  o  sistema  de  ensino,  mas  neste  trabalho  ele  se  encontra  numa  posi o  privilegiada  para  a

an lise antropol gica.  

II

 AS ELEI ES PARA DIRETORES NAS ESCOLAS ESTADUAIS EM 2003: UM

ESTUDO ETNOGR FICO DO PROCESSO ELEITORAL

No ano de 2003, mudan as significativas aconteceram na gest o do governo do Estado do Paran .

Depois  de  oito  anos  de  mandato  de  Jaime  Lerner  (PFL),  Roberto  Requi o  (PMDB)  assumiu  o

governo  do  Estado  e,  assim,  a  quest o  das  elei es  nas  escolas  estaduais  voltou  a  ser  retomada

pela equipe desse governo. No m s de fevereiro de 2003, o Governador Roberto Requi o assina o

Decreto n  450, de 03/02/2003, que previa a realiza o de elei es at  o final de 2003. Afirma o

Decreto:

Art. 2. At  dezembro de 2003, o governo do Estado do Paran  regulamentar  e far  novo

processo de escolha de Diretores dos estabelecimentos de ensino da rede estadual de educa o



b sica.

Par grafo nico: a partir de 2 de janeiro 20031,  at  que se realize novo processo de escolha, a
Secretaria de Estado da Educa o definir  os crit rios para a designa o dos servidores que ir o
exercer as fun es de Diretor e Diretor Auxiliar .

 A elabora o de uma nova lei para a escolha dos dirigentes escolares teve sua origem durante a

campanha pol tica do Governador Roberto Requi o. Em linhas gerais, o ent o candidato Roberto

Requi o se comprometeu a incorporar em seu mandato, caso eleito, a defini o das regras para a

escolha de diretores. O compromisso foi assumido devido ao apoio pol tico do candidato do PPS,

Rubens  Bueno  (PPS),   campanha  do  candidato  Roberto  Requi o,  pois  foi  este  partido  que,  na

campanha para  o  governo do Estado,  primeiramente  tratou da  elei o  para  diretores  das  escolas

estaduais  como um ponto que precisaria  ser  redimensionado pelo governador que tomaria  posse

em 2003. 

Dessa forma, tanto a Secretaria de Estado da Educa o quanto o Sindicato dos Trabalhadores em

Educa o (APP-Sindicato) iniciaram suas discuss es internas sobre as elei es para diretores. Em

especial,  a  APP-Sindicato  organizou  eventos  espec ficos  para  debater  a  forma  pela  qual

engendrariam  as  negocia es  com  o  governo  Estadual.  Estes  eventos  se  constituem  de  um

semin rio realizado no m s de junho de 2003, onde foi debatida a quest o da gest o democr tica

por  professores  e  pesquisadores  da  rea  de  educa o.  Neste  semin rio  foi  elaborado  um

anteprojeto de lei que dispunha sobre as elei es nas escolas estaduais, e que era resultado de um

outro  anteprojeto  de  lei  tamb m  de  autoria  da  APP-Sindicato  datado  do  ano  de  2000.  Houve  a

manuten o de muitos artigos do anteprojeto de 2000, sendo que a Lei aprovada em 1984 serviu

igualmente de par metro para a constitui o do anteprojeto de lei de 2003.

 Outro evento promovido pela APP-Sindicato diz respeito a uma assembl ia realizada no dia 2 de

agosto  de  2003,  nas  depend ncias  do  Col gio  Estadual  do  Paran .  Foram  convocados  os

sindicalizados  de  todo  o  Estado  e,  de  fato,  compareceram  professores  e  funcion rios  de  v rias

cidades do Paran .  O Sindicato convoca assembl ias deliberativas geralmente uma a duas vezes

por ano com a finalidade de debater temas amplos relacionado  pol tica educacional desenvolvida

pelo  governo  estadual.  Mais  precisamente  em  2003  entrou  em  pauta  a  aceita o  de  um  abono

salarial proposto pelo governo estadual, at  que se definisse um reajuste salarial para a categoria

dos professores e funcion rios. A quest o das elei es para diretores tamb m fez parte da pauta de

discuss es da assembl ia e  sobre este segundo ponto que trataremos a seguir.

1
 O Decreto 450 foi assinado no m s de fevereiro, e a data especificada corresponde a uma preocupa oinicial da parte do Governo Estadual em colocar em sua pauta de discuss o o quanto antes  elabora o

de  uma lei  que  regulamente  as  elei es  para  diretores  nas  escolas  estaduais.  Possivelmente,  por  este
motivo  que  h  um  desajuste  entre  a  data  de  publica o  do  Decreto  e  o  dia  em  que   colocado  como
ponto  de  partida  dos  crit rios  de  designa o  dos  diretores  das  escolas.  



2.1. A assembl ia dos professores e funcion rios
A  possibilidade  de  as  escolas  estaduais  escolherem  os  diretores  atrav s  da  escolha  da
comunidade escolar  mobilizou a APP-Sindicato a colocar em discuss o com seus sindicalizados

uma proposta de lei para regulamenta o das elei es. Assim, a assembl ia convocada no m s de
agosto, que teve a participa o de professores e funcion rios2,  priorizou tamb m a aprova o do
anteprojeto de lei finalizado no semin rio realizado pelo Sindicato no m s de junho de 2003. 
De um modo geral, o anteprojeto de lei determinava que:
- Todas as escolas deveriam realizar elei es simultaneamente; 
-  A  comunidade  escolar  poderia  ser  definida  como  o  conjunto  de  alunos  habilitados  a  votar
(Ensino  M dio  e  maiores  de  16  anos);  pai,  m e  ou  respons vel  pelo  aluno  n o  votante;
professores, especialistas da educa o e demais funcion rios em exerc cio na escola; 
- O tempo de mandato do diretor seria de em 3 (tr s) anos, a partir do primeiro dia letivo do ano
seguinte;
-  Se  em  algum  estabelecimento  de  ensino  n o  houver  candidato,  ou  se  o  candidato  nico  n o
atingir 50% (cinq enta por cento) mais 1 (um) dos votos v lidos, um novo processo eleitoral seria
realizado, segundo novas disposi es da SEED.
- A maioria simples dos votos v lidos obedeceria a seguinte f rmula:
V (X)=  PA(X). 50+ PF (X).50
                  VVPA. VVPF
V(X)= total de votos alcan ados pelo candidato.
PA(X)= n mero de votos de pais e alunos para o candidato.
VVPA= n mero de votos v lidos de pais e alunos. 
VVPF= n mero total de votos v lidos de professores e funcion rios.
-  Cada  estabelecimento  de  ensino  contar  com  uma  Comiss o  Eleitoral,  respons vel  pela
condu o do processo eleitoral, formada por membros da comunidade escolar, eleitos pelos seus
pares;
- Nos casos de vac ncia do cargo de diretor nos dois primeiros anos, o diretor - auxiliar assumir  a
dire o  por  um  prazo  de  120  (cento  e  vinte)  dias,  quando  ser  realizado  um  novo  processo
eleitoral;  se  a  vac ncia  ocorrer  no  ltimo  ano  de  mandato,  o  diretor  auxiliar  completar  o
mandato, e atrav s de uma assembl ia da comunidade escolar, ser  escolhido um outro diretor.
 Antes  da  apresenta o  do  anteprojeto  de  lei,  nesta  assembl ia,  houve  dois  momentos
chave: o primeiro j  citado anteriormente, ou seja, o semin rio que discutiu gest o democr tica ,
e um segundo momento que corresponde ao debate do anteprojeto em uma reuni o do Conselho
Deliberativo  da  APP-Sindicato.  Estes  dois  acontecimentos  deram  ao  in cio  de  um  processo  da
composi o final do projeto de lei que chegaria  Assembl ia Legislativa. 
A  apresenta o  numa  assembl ia  geral  de  professores  e  funcion rios  fez  parte  do  processo  de
gesta o  de  uma lei  que  parte  da  no o de  gest o  democr tica ,   medida  que concebe como
fundamental a realiza o de elei es para diretores, pois seria como que um in cio do exerc cio da
fun o de modo democr tico.  Por  outro lado,  se  os  esfor os caminham no sentido de instituir  o
processo  eleitoral,  seria  igualmente  importante  que  as  vias  percorridas  para  tanto  tamb m
assumissem um car ter democr tico. Aponta-se ent o a introdu o da quest o na assembl ia, para
que  o  anteprojeto  de  lei  se  tornasse  amplamente  conhecido,  debatido,  votado  e  aprovado  pelos
sindicalizados. 
Muitas  c pias  do  anteprojeto  de  lei  foram  distribu das  aos  participantes,  mas  j  havia  certo
conhecimento do seu conte do. O debate sobre o anteprojeto foi o ltimo assunto a ser explorado
durante a assembl ia, ficando atr s de longas discuss es acerca dos sal rios dos professores e do

2

 A  APP-Sindicato   a  entidade  representativa  tanto  dos  professores,  quanto  dos  funcion rios  que
trabalham  em  escolas  estaduais.  Por  isso  se  define  como  APP-Sindicato  dos  Trabalhadores  em
Educa o.



abono salarial proposto pelo governo estadual. Ressalto que as discuss es foram longas devido ao
tempo disponibilizado pelos debatedores e condutores da assembl ia para tratar destes assuntos. A
assembl ia teve in cio por volta de 8h30, no dia 2 de agosto, mas o anteprojeto de lei entrou em
discuss o somente por volta das 11 h.  Esse dado remonta a import ncia que cada tema desperta
nos participantes, o que n o quer dizer que a elei o nas escolas n o seja um fato relevante para a
maioria dos presentes, mas a discuss o acaba ficando reservada a um grupo restrito  diretoria da
APP-Sindicato e s entidades representativas de diretores.  
Antes  mesmo  de  o  anteprojeto  de  lei  ser  colocado  em  discuss o  na  assembl ia,  o  Sindicato
alimentava  a  expectativa  da  sua  aprova o.  A apresenta o  do  anteprojeto  e  posteriormente  sua
aprova o  ratificariam  o  posicionamento  da  APP-Sindicato  perante  os  rg os  estaduais,
garantindo a legitimidade da decis o da categoria dos trabalhadores em educa o, ou seja, seria a
express o da vis o da coletividade desses funcion rios p blicos.
Iniciado  o  momento  de  exposi o  do  anteprojeto,  muito  dos  participantes  fizeram
questionamentos sobre a realiza o das elei es ainda em 2003. Isso porque, no processo eleitoral
de 2001, os diretores eleitos assumiram o cargo3  no ano seguinte com o objetivo de permanecer
tr s anos, como o Decreto 4313/01 previa. Se de fato ocorressem elei es em 2003, haveria uma
diminui o no mandato desses diretores em um ano. 
Em  face  da  possibilidade  do  encurtamento  dos  mandatos,  representantes  de  associa es  que
representam  os  diretores  de  escolas  estaduais  se  posicionaram  contr rios  ao  artigo  15  do
anteprojeto de lei elaborado pela APP-Sindicato. Este artigo estabelecia que a primeira elei o,
nos termos desta lei, acontecer  em novembro de 2003 . Os diretores tiveram como porta-voz um
representante de uma associa o chamada APADE (Associa o Paranaense dos Administradores
Escolares). Eles argumentavam que a diminui o do mandato dos diretores eleitos em 2001 seria
prejudicial  s  escolas,  uma vez que interromperiam os trabalhos j  iniciados,  projetados para  os
tr s anos anteriormente fixados. Assim, mostravam-se preocupados com a rotina escolar , pois as
escolas  teriam  que  reordenar  suas  atividades.  Enfim,  na  tica  dos  diretores,  com  a  redu o  do
mandato, as escolas passariam por um estado de desordem . 
Entretanto,  a  APADE e  outras  associa es  de  diretores  reconhecem que  a  maneira  pela  qual  se
deu  a  condu o  do  processo  de  escolha  de  diretores  no  ano  de  2001  foi  contest vel.  A
regulamenta o do processo atrav s de um Decreto assinado pelo ent o governador Jaime Lerner
caracterizou  a  elei o  daquele  ano  como  n o-democr tica,  de  acordo  com  a  posi o  tanto  da
APP-Sindicato, quanto dos diretores. 
Durante  a  defesa  do  cumprimento  do  mandato  integral  dos  diretores  eleitos  na  elei o  anterior,
verificou-se  a  prefer ncia  pela  manuten o  do  que  o  Decreto  havia  fixado.  Mesmo  que  este
documento fosse criticado por ambas as partes, a ocorr ncia de um novo pleito, realizado segundo
mecanismos  considerados  mais  democr ticos,  n o  mudou  a  perspectiva  dos  diretores.  Dessa
forma,  podemos  pensar  que  a  concep o  de  democracia  n o   desconsiderada,  mas   colocada
momentaneamente  em  segundo  plano.  A  argumenta o  caminha  no  sentido  salientar  que  o
cotidiano  da  escola   t o  importante  quanto  um  processo  democr tico  de  elei o.  Isso  
percept vel quando se destaca a possibilidade de as escolas terem a sua rotina alterada pela troca
de diretores, o que permite pensar que o processo democr tico comporta varia es contextuais. 
A  assembl ia  deliberou  pela  aprova o  integral  do  anteprojeto  de  lei  apresentado  pela
APP-Sindicato,  com  a  defini o  de  elei es  para  o  ano  de  2003.  No  entanto,  v rias  ressalvas
foram  feitas  pelo  sindicato  e  pelas  associa es  em  rela o  ao  per odo  de  tempo  para  que  este
anteprojeto de lei fosse debatido com a SEED, para finalmente tramitar na Assembl ia Legislativa
ainda  naquele  ano.  Em  todo  caso,  a  aprova o  do  anteprojeto  pela  assembl ia  de  professores  e
funcion rios  constitui  um passo  importante  para  este  caminho  de  consolida o  das  perspectivas
em rela o  gest o democr tica e tudo o que a acompanha. Para que o processo de escolha fosse
democr tico, a aprova o dos termos deste processo precisaria ser igualmente democr tica. 

3 Lembrando que houve candidatos a diretores que obtiveram percentual de votos nas urnas e n o foram designados
ao  cargo  ;em  seu  lugar,  as  escolas  que  se  encontravam  nesta  situa o  receberam  diretores  indicados  pela  SEED.



De  qualquer  forma,  antes  do  encaminhamento  para  a  Assembl ia  Legislativa,  havia  um

caminho  a  ser  percorrido  nos  gabinetes  dos  assessores  da  SEED,  nos  N cleos  Regionais  de

Educa o, nas salas da diretoria da APP-Sindicato.  este caminho trilhado pelo anteprojeto de lei

que  teve  sua  forma  embrion ria  no  ano  de  2000,  retornando  para  discuss o  em  2003  em  um

semin rio  que  se  prop s  a  discutir  gest o  democr tica,  aprovado  por  professores  e  funcion rios

das escolas p blicas - que discutiremos a seguir.

2.2. O processo de constru o de uma lei: negocia es e conflitos

Depois  de  discutido  e  aprovado  na  assembl ia  promovida  pela  APP-Sindicato,  o  anteprojeto

seguiu para a  Secretaria  de Estado da Educa o.  Sua condi o conseq entemente seria  alterada,

pois  de  uma  proposta  de  lei  partida  de  um  sindicato,  seria  transformada  em  projeto  de  lei

apresentado  por  um  governador.  De  certa  forma,  o  Sindicato  dos  Professores  estava  diante  da

possibilidade de incorporar na agenda p blica a reivindica o das elei es nas escolas. 

Primeiramente,   necess rio  ressaltar  que  os  diretores  eleitos  no  ano  de  2001  tiveram  seus

mandatos  anulados  pelo  Superior  Tribunal  de  Justi a,  segundo  uma   a o  direta  de

inconstitucionalidade  movida  pelo  Minist rio  P blico.  Ainda  que  os  diretores  se  encontrassem

nessa condi o, a Secretaria de Estado da Educa o optou por mant -los no cargo, at  a realiza o

de novas elei es.  Esta  op o decorre da escolha feita  pelo governo estadual  em n o se colocar

numa  posi o  arbitr ria,  uma  vez  que  diversos  diretores  ingressaram  em  suas  fun es  por  vias

consideradas  antidemocr ticas,  mas  a  sa da  dos  mesmos  n o  poderia  se  dar  de  forma

antidemocr tica tamb m. Com todas as cr ticas dirigidas ao modelo de elei o implementado pelo

ex-governador Jaime Lerner em 2001, a comunidade escolar  participou da vota o naquele ano,

sendo  um  elemento  importante  na  medida  em  que  esta  participa o  atenuaria  as  cr ticas  em

rela o  aus ncia de democracia do processo. As dezenas de candidatos a diretores que venceram

as elei es n o assumiram por v rias acusa es e processos administrativos movidos por N cleos

Regionais  de  Educa o,  por  outros  candidatos  a  diretor,  ou  por  professores.  Diante  da

impossibilidade de ser conduzido ao cargo, a SEED destinava outro servidor p blico da educa o

para ocupar o cargo. 

Portanto,  mesmo com os percal os,  a  comunidade escolar  foi  acionada para a  designa o dos

diretores.  Para  que estes  fossem destitu dos,  havia  a  necessidade de contar  novamente  com esse

coletivo.  Caso  contr rio,  a  posi o  do  governo  de  Roberto  Requi o  seria  avaliada  como

antidemocr tica tamb m. 

Aqui  h  a  categoriza o  dos  governos  pela  distin o:  democr tico  -  n o  democr tico.  A



APP-Sindicato  considera  que  o  governador  Roberto  Requi o  tem  se  demonstrado  como

progressista  e  interessado em colocar  em pauta  assuntos  intrat veis  durante  o  governo de  Jaime

Lerner, como  o caso da aprova o de uma lei que regulamentasse as elei es para diretores nas

escolas estaduais. 

Como visto no cap tulo I, nos anos 80 foi aprovada a primeira lei que dispunha sobre a quest o,

chamada  tamb m  de  Lei  Rubens  Bueno.  No  entanto,  esta  lei  nasceu  num  contexto  de

redemocratiza o do pa s. A lei foi editada durante o governo de Jos  Richa, o primeiro governo

eleito depois  de vinte anos de ditadura militar.  Em 2003,  a  edi o de uma lei  que oferecesse os

par metros  para  as  elei es  foi  igualmente  aspirada  por  professores  e  pelo  pr prio  governo

estadual. 

 interessante perceber que a tentativa de se estabelecer uma lei que tenha o objetivo geral

de n o mais deixar a quest o aos desmandos dos governos ressurge em per odos marcantes para a

hist ria  do  Paran .  Isso  porque  o  governo  de  Jaime  Lerner  foi  interpretado  pelo  Sindicato  dos

Trabalhadores  em Educa o como autorit rio  e  antidemocr tico,  ainda  que tenha sido eleito  em

1994 e reeleito em 1998, segundo as normas do processo democr tico, ou seja, venceu as elei es

porque  obteve  maior  n mero  de  votos  que  os  demais  candidatos.  Por  outro  lado,  a  escolha  de

diretores ocorrida em 2001 n o observou a pr tica democr tica de decis o, onde h  um corpo de

eleitores  que  elege  um candidato  espec fico,  sem interfer ncia  direta  do  Estado  no  resultado  da

vota o. 

O governo  de  Jos  Richa  sucedeu  um governo  autorit rio,  onde  o  exerc cio  do  poder  se

dava de forma arbitr ria. Paralelamente, o governo de Roberto Requi o sucedeu um governo que,

mesmo  eleito  segundo  os  moldes  democr ticos,  era  avaliado  como  antidemocr tico.  A

compara o assinalada comp e o ponto de vista da APP-Sindicato,  sendo poss vel destacar que,

num  certo  sentido,  expressa  a  pessoalidade  imbu da  nos  governos,  pois  seria  a  pessoa  de  Jos

Richa  quem  despontou  como  uma  figura  importante  para  a  redemocratiza o  do  Paran  e,

portanto,  assinou a Lei  7964/84.  Da mesma forma que a figura do governador Roberto Requi o

tenha sido considerada fundamental para que o per odo entendido como autorit rio do governo de

Jaime Lerner fosse superado, abrindo canais de negocia o para que uma nova lei fosse discutida.

Seguiam-se  ent o  as  negocia es  entre  tr s  inst ncias,  ou  seja,  a  APP-Sindicato,  a

Associa o  dos  Administradores  Escolares  (APADE)  e  a  Secretaria  de  Estado  da  Educa o

(SEED).  Durante  o  per odo em que se  reuniam para  discutirem a  quest o,  dificilmente  se  ouvia

alguma conclus o sobre o que estava sendo decidido. Da parte da APP-Sindicato, os membros que

estavam negociando  com a  SEED faziam observa es  apenas  dizendo  que  o  di logo  acontecia,



mas n o detalhavam diverg ncias ou coisas do g nero. Entretanto, procuravam manter um clima

de expectativa em torno do acatamento pelo governo estadual das proposi es do anteprojeto de

lei. Em contrapartida, a APADE demonstrou insatisfa o com as negocia es por considerar que a

Secretaria de Educa o estaria cometendo um erro  em realizar elei es em 2003, pelos motivos

acima assinalados. 

O ponto de vista da APADE e de outras associa es de diretores n o mudou a postura do

governo estadual, que desde o come o do ano se mostrou favor vel  elei o nas escolas ainda no

primeiro  ano  de  seu  mandato  (2003).  A  assessoria  jur dica  da  APADE  destacou  que  muitos

diretores  entraram  com  recursos  no  Supremo  Tribunal  de  Justi a,  pedindo  a  revoga o  da

anula o dos mandatos dos diretores, mas tais recursos n o foram aceitos. 
De qualquer forma, a realiza o de elei es em 2003 era certa para cada uma das

inst ncias negociadoras e diante disso as aten es se voltavam para o mbito do Poder
Legislativo. O anteprojeto de lei j  assumia um car ter de projeto de lei, com a manuten o do
texto original da APP-Sindicato e a inclus o de tr s novos artigos3, que disp em sobre a
possibilidade de o diretor eleito ser destitu do do cargo atrav s de um plebiscito. Assim, a
destitui o aconteceria mediante a assinatura da maioria simples dos votantes. Essas assinaturas
seriam recolhidas em termos de requerimento, que posteriormente seria encaminhado ao
Secret rio de Educa o. Em posse do requerimento, o Secret rio teria sessenta dias para deferir a
destitui o do diretor.  Por fim, o plebiscito deveria contar com um quorum m nimo
correspondente  maioria simples dos membros da comunidade escolar que assinaram o
requerimento. 

O projeto de lei tamb m previa que todos os diretores deveriam participar de programas de
capacita o pedag gico-administrativa definidos pela Secretaria de Estado da Educa o. 

Com o texto finalizado, o projeto de lei seria inicialmente apreciado pelo assessores da
Casa Civil, at  que finalmente pudesse ser analisado pelas comiss es internas da Assembl ia
Legislativa e ser votado em plen rio. At  que os parlamentares decidissem pela aprova o (ou
n o) do projeto de lei, havia um outro movimento se configurando por parte da SEED e dos
N cleos Regionais de Educa o do Estado, estendendo-se s escolas. Enquanto a lei esperava pela
aprova o dos deputados estaduais e pela san o do governador Roberto Requi o, a SEED
elaborou um documento de car ter operacional da lei que seria aprovada. Esse documento
corresponde a uma Instru o Normativa que, quando editada, n o foi numerada, pois dependia da
aprova o da lei.  

2.3. A Instru o Normativa: a operacionaliza o da futura lei

A  Instru o  Normativa  destinava-se  a  estabelecer  normas  complementares  para  a  realiza o  do

processo eleitoral nas escolas estaduais, no dia 28 de novembro de 2003. Definia quais seriam as

compet ncias  das  comiss es  eleitorais;  como se daria  a  composi o das  chapas;  o  que fazer  em

caso  de  haver  impugna o  e  recursos  contr rios  ao  resultado  das  elei es.  Como  seria  o

procedimento  da  vota o,  especificando  o  trabalho  das  mesas  receptoras,  das  mesas

escrutinadoras, al m de se referir  propaganda dos candidatos e a outras disposi es gerais.

3  O projeto de lei segue em anexo na ntegra, no final deste trabalho.



Da Instru o Normativa destacaremos a organiza o das comiss es eleitorais, mapeando a

maneira  pela  qual  foram  constitu das,  pois  elas  oferecem  o  caminho  de  transmiss o  de

informa es  desde  a  SEED  at  as  escolas.  A  considera o  de  que  h  um  movimento  iniciado

exatamente no mbito do Estado (SEED) e que se encerra nas escolas permite que fa amos alus o

a esta rede cadeia de transmiss o dos par metros do processo eleitoral. 

De um modo geral, as comiss es se descrevem da seguinte forma:

A Comiss o Central

A Comiss o Central  se  comp s de sete  servidores  designados pelo Secret rio  de Educa o.  Sua

fun o geral  correspondia a  coordenar  os  trabalhos das  comiss es  regionais  de cada um dos 32

N cleos  do  Estado  (uma  vez  que  cada  comiss o  dos  N cleos  Regionais  era  formada  por  esta

comiss o  central);  orientar  o  processo  em  n vel  estadual  e  oferecer  subs dios  como  material

informativo  para  a  realiza o  do  pleito;  e  apreciar  os  recursos  contr rios  ao  resultado  das

elei es.  A lista dos candidatos eleitos tamb m deveria ser enviada a esta Comiss o, para que este

resultado fosse homologado pelo Secret rio de Estado da Educa o.

 As comiss es dos N cleos Regionais

Cada comiss o dos N cleos Regionais foi composta de cinco servidores p blicos est veis, a fim

de  coordenarem  o  processo  de  consulta  nas  suas  regi es.  Os  chefes  dos  N cleos  Regionais

ficaram respons veis pelo encaminhamento dos trabalhos da equipe. 

As  comiss es  regionais  mediavam  a  rela o  da  comiss o  central  com  os  prepostos  (equipe

designada  pelas  comiss es  para  coordenar  o  processo  nos  munic pios).  Todas  as  informa es

advindas da Comiss o Central e todo o material necess rio para a consulta seriam repassados pela

comiss o  regional.  Ap s  a  realiza o  do  pleito,  elas   que  enviariam  os  nomes  dos  diretores  e

diretores  auxiliares  eleitos  para  a  comiss o  central,  com  seus  dados  pessoais,  para  que  fossem

designados  fun o.

 

Os Prepostos

Os  prepostos  s o  as  equipes  que  coordenariam  as  atividades  de  cada  munic pio.  A  lista  da

comiss o  eleitoral  de  cada  estabelecimento  de  ensino  deveria  ser  encaminhada  a  estas  equipes,

pois a elas cabia a averigua o de que todos os prazos pr -fixados pela Comiss o Central seriam

cumpridos.  Igualmente,  deveriam  garantir  que  a  realiza o  do  processo  seguiria  as  normas

estabelecidas pela Lei e pela Instru o Normativa.



Materiais  e  informa es  recebidos  das  comiss es  regionais  eram  repassados  s  comiss es

eleitorais  dos  estabelecimentos  de  ensino  pelos  prepostos,  pois  eram  como  que  inst ncias

municipais da condu o do processo eleitoral.

A comiss o eleitoral

Cada estabelecimento de ensino deveria compor sua comiss o eleitoral. Diferentemente das outras

comiss es, esta  resultado de uma escolha realizada entre os segmentos da comunidade escolar.

O processo de sele o da comiss o eleitoral  iniciado pelo diretor do estabelecimento, pois fica

sob sua responsabilidade convocar uma assembl ia com cada segmento (pais, professores, alunos,

funcion rio).  Os  representantes  de  cada  segmento  t m  sua  elei o  feita  pelos  seus  pares,  sendo

dois membros de cada um destes segmentos, totalizando 8 participantes.

 esta  comiss o  quem  d  o  direcionamento  da  realiza o  do  pleito  na  sua  escola:  a

comunica o   comunidade  escolar  sobre  a  maneira  pela  qual  o  processo  eleitoral  ser

executado,  o  cadastramento  das  chapas  concorrentes  e  o  sorteio  dos  n meros  pelos  quais  as

chapas seriam descritas na c dula de vota o. A organiza o da lista dos votantes seria elaborada

tamb m pela comiss o eleitoral. A apura o dos votos e a apresenta o do candidato vencedor s o

igualmente atividades realizadas pela comiss o eleitoral.

Comiss o central (Designada pelo Secret rio de Estado da Educa o)

         designa

Comiss o dos N cleos Regionais de Educa o (Designadas pela Comiss o Central)

         designa

Prepostos (Designados pelas comiss es dos N cleos Regionais, em cada cidade abrangida 

pelo N cleo correspondente)

          N o designa

Comiss o Eleitoral das escolas (Eleita pelos segmentos que comp em a comunidade escolar)

A forma o  das  comiss es  desperta  aten o  maior  pelo  crit rio  utilizado,  ou  seja,  as  comiss es

que  est o  acima  da  comiss o  eleitoral  das  escolas  s o  indicadas,  o  que  n o  acontece  com  as

comiss es  eleitorais  de  cada  estabelecimento,  pois  estas  s o  eleitas  pelos  segmentos  da

comunidade escolar.

O diretor do estabelecimento de ensino convoca assembl ia com cada segmento e dela s o

eleitos  dois  representantes.  Assim,  a  comiss o  composta  por  dois  pais,  dois  professores,  dois



funcion rios e dois alunos eleitos configura uma s rie de elei es que antecedem a elei o maior,

ou seja,  para diretor.  Neste  n vel  particular  h  uma diferen a entre  de que forma se realiza uma

decis o coletiva que  descentralizada ( comunidade escolar ) e uma designa o de servidores de

maneira centralizada (SEED e NRE).

Se  h  um  movimento  que  parte  da  SEED  em  dire o  s  escolas,  h  um  movimento

particular em cada uma dessas escolas, pois havia o conhecimento da possibilidade da elei o em

2003  e  por  isso  as  articula es  j  aconteciam  antes  da  edi o  da  lei.  Se  n o  houve  espera  da

aprova o da lei por parte da SEED, essa espera n o ocorreu nas escolas tamb m, pois aos poucos

as  alian as  come avam  a  se  delinear  em  torno  de  professores  que  potencialmente  poderiam  se

tornar diretores ou at  mesmo a op o pela perman ncia dos diretores que estavam no cargo. 

Os  diretores  das  escolas  estaduais  de  Curitiba  foram  convocados  pela  comiss o  do  N cleo

Regional,  a fim de repassar a eles a Instru o Normativa e o cronograma do per odo da elei o.

Seriam os diretores que voltariam s escolas para que se desse in cio ao processo de escolha dos

futuros  diretores.  Na  verdade,   a  categoria  diretora  quem  inicia  o  per odo  classificado  como

processo  eleitoral  ou  escolha  de  diretores,  pois  a  comiss o  eleitoral   formada  atrav s  da

convoca o dos segmentos da comunidade escolar  pelo diretor. Ap s a forma o da comiss o,

o diretor se isenta de qualquer atividade eleitoral.  

Uma  vez  eleitas  as  comiss es,  seus  presidentes  se  reuniram  com  um  assistente  do  N cleo

Regional de Curitiba para que fossem instru dos sobre como proceder durante o per odo eleitoral.

Coincidentemente,  a  reuni o  com  as  comiss es  das  escolas  pertencentes  ao  Setor  Cajuru  se

realizou no Col gio Estadual Paulo Leminski, onde acompanhei a elei o do ano de 2003. 

4. O Col gio Estadual Paulo Leminski: a hist ria da elei o de 2001

O  Col gio  Paulo  Leminski  localiza-se  no  bairro  do  Tarum  (Curitiba),  nas  proximidades  da

Avenida Vitor Ferreira do Amaral, via de acesso aos munic pios de Piraquara, Pinhais e Curitiba.

No  ano  de  1993,  as  instala es  deste  col gio  ainda  abrigavam  uma  institui o  que  recebia

meninas adolescentes em situa o de risco. O pr dio n o era totalmente ocupado, havendo muitos

espa os  vagos  e  foi  isso  que  despertou  a  aten o  de  algumas  professoras  que  trabalhavam  em

outra escola p blica, pois acreditavam que seria poss vel inaugurar um col gio ali.

Na  poca,  uma  dessas  professoras  era  esposa  do  ent o  presidente  da  FUNDEPAR,

Maur cio  Requi o,  que  em  2003  assumiu  a  Secretaria  de  Estado  da  Educa o  do  governo  de

Roberto Requi o. O pr dio precisava de muitas reformas para que pudesse acolher uma escola e a

FUNDEPAR na poca foi muito sol cita s necessidades das novas instala es. 



Depois de regulamentada a situa o e finalmente se tornar um estabelecimento de ensino,

esta  professora  foi  indicada  como  diretora  da  escola.  Seu  mandato  foi  interrompido  quando

Maur cio Requi o foi  eleito deputado federal,  em 1995,  e  em seu lugar  assumiu a vice-diretora,

uma das professoras que ajudou a fundar o Col gio Paulo Leminski. 

Em 1997 toda a  rede p blica de ensino passou por  novas elei es,  reelegendo a  diretora

que assumiu o  cargo no lugar  da  primeira  diretora  do col gio.  Seu mandato  durou at  o  ano de

2000, quando se ausentou da escola. Segundo a Resolu o de 1997, ocorreriam novas elei es no

ano 2000, mas nem todas as escolas passaram pelo processo. No caso do Col gio Paulo Leminski,

a  vac ncia do cargo fez com que fosse poss vel  realizar  novas elei es,  resultando,  portanto,  na

escolha da diretora que foi reeleita em 2003.

Finalmente,  em  2001,  a  escola  realizou  elei es  nos  moldes  do  Decreto  4313/01.  O

desenrolar  dos  acontecimentos  chama  a  aten o  pela  maneira  que  se  organizou  diante  dos

par metros definidos pelo documento. Assim, o Paulo Leminski teve quatro candidatos: a diretora

que j  estava na dire o, um candidato que fazia oposi o ao trabalho da diretora, um candidato

reconhecido  como  candidato  laranja  pela  comunidade  escolar  e  outra  professora.  Destes,  

importante  ressaltar  que  a  ent o  diretora  e  o  candidato  laranja  se  apresentaram  de  fato  como

duas candidaturas, mas se articularam para eleger a ent o diretora para mais um mandato. 

Havia uma determina o da Secretaria de Estado da Educa o que proibia a campanha dos

candidatos. Em linhas gerais, a contrariedade poderia ocasionar a interven o direta da SEED no

processo  eleitoral  das  escolas  com  a  supress o  da  pr pria  elei o.  Os  concorrentes  respeitaram

essa  norma.  Segundo  alguns  funcion rios,  ningu m  comentava  sobre  as  elei es  e  sobre

prefer ncias de candidatos, mas havia negocia es em torno da reelei o da ent o diretora.

Dias  antes  da  elei o,  a  comunidade  escolar  foi  convocada  pela  comiss o  eleitoral  da

escola  para  conhecer  os  candidatos,  e  para  que  eles  pudessem  expor  seus  planos  de  trabalho.

Assim, durante a assembl ia, cada concorrente de fato explicou o que pretendia realizar na escola,

exceto o que foi intitulado como candidato laranja . Ele usou do espa o para explorar os pontos

do Decreto  4313/01 criticados pelos  professores  e  funcion rios.  Dentre  eles,  ressaltou que nesta

elei o os N cleos Regionais tamb m votavam, tendo seu voto correspondente a peso 2 (enquanto

que  pais  e  alunos  tinham  peso  5,  professores  e  funcion rios  peso  3).  Dependendo  do  porte  da

escola,  o  peso  do  voto  do  N cleo  superava  o  n mero  de  votos  dos  pais  e  alunos.  Para  os

professores, isso era um problema s rio, pois em ltima inst ncia os N cleos Regionais poderiam

definir o resultado das elei es. 

 Nessa assembl ia, membros do N cleo Regional de Curitiba tamb m estavam presentes e



procuravam  impedir  a  continuidade  da  explana o  daquele  candidato,  por m  ele  n o  foi

interrompido em sua apresenta o. A partir desse acontecimento, a escola vivia a expectativa de

como  se  daria  o  desenrolar  da  elei o,  j  que  a  organiza o  do  processo  foi  contestada

abertamente no interior daquela comunidade. 

Em termos gerais, o per odo de cr ticas ao Decreto teve in cio com a edi o do mesmo. De

forma  mais  ampla,  a  APP-Sindicato  sempre  se  empenhou  em  combater  este  documento,

mobilizando os professores e funcion rios da educa o com manifesta es, atos p blicos, e tudo o

que estava  ao seu alcance.  No mbito  da  escola,  as  cr ticas  eram elaboradas  nas  discuss es,  em

especial,  entre  professores  e  funcion rios.  As  id ias  eram  amadurecidas  e  reservadas  para  um

momento preciso, ou seja, a assembl ia de apresenta o das propostas dos candidatos.

Decorrida  a  elei o,  a  ent o  diretora  foi  reeleita  com  os  votos  tanto  da  comunidade

escolar  quanto dos representantes do N cleo Regional  de Curitiba.  De tr s  votos destinados ao

N cleo Regional, a diretora reeleita obteve dois. 

A sua vit ria evidencia uma vit ria coletiva de todos os que,  de uma forma ou de outra,

estiveram  aliados  a  esta  candidatura.  Por  exemplo,  a  figura  do  candidato  laranja  propiciou  a

reelei o da diretora, constituindo um elemento importante para que se revertesse toda uma forma

particular  de  organiza o  do  processo  de  escolha  de  diretores  daquele  ano.  Todas  as  escolas

poderiam ter os resultados contestados por parte da SEED. Muitas escolas tiveram seus diretores

indicados pelo governo estadual e no Paulo Leminski esse perigo n o foi desconsiderado. 

O que estava em jogo  n o era a aspira o do professor pelo cargo. A articula o com a

dire o  do  col gio  foi  uma  estrat gia  para  que  a  escola  pudesse  contestar  as  determina es  do

Decreto  sem  que  fosse  uma  forma  de  ataque  ao  governo  estadual.  No  interior  da  escola,  os

professores  e  funcion rios  partilhavam  da  desaprova o  em  rela o   condu o  das  elei es.

Dessa  forma,  a  escola  preferiu  n o  assumir  uma  postura  cr tica  perante  aos  acontecimentos,

aceitando as  determina es  impostas  pela  SEED, contrariamente  ao que muitas  escolas  estavam

fazendo, ou seja, os ataques diretos ao governo n o foram  op o dos membros do Col gio Paulo

Leminski.

A  reconstitui o  desse  cen rio  foi  uma  das  raz es  para  que  o  Col gio  Estadual  Paulo

Leminski fosse escolhido para que acompanh ssemos o processo eleitoral de 2003. Isso porque a

escola  n o  teve  o  resultado  das  elei es  contestado  pela  SEED,  mesmo  que  se  mostrassem

contr rios   forma  pela  qual  a  escolha  de  diretores  foi  realizada  naquele  ano.  Al m  disso,  a

escolha  permitiria  colocar  em  rela o  dois  processos  eleitorais  realizados  sob  normas  distintas,

sob situa es diferentes, tendo a ent o diretora como candidata nas duas elei es. 



Durante a pesquisa,  foram visitadas outras escolas estaduais de Curitiba,  em sua maioria

escolas  em  que  o  diretor  foi  eleito  pela  comunidade  escolar,  mas  n o  assumiu  o  cargo.  Outros

foram afastados da dire o sem que o motivo do afastamento tenha sido divulgado. Em algumas

escolas,  nem  sequer  os  professores  sabiam  o  que  tinha  acontecido  para  que  o  eleito  n o  fosse

designado  pela  Secretaria  de  Educa o.  Os  professores  que  detinham  alguma  informa o

dificilmente falavam sobre o assunto. 

Para  o  lugar  desses  diretores,  a  SEED  indicou  um  servidor  da  rede  de  ensino  que  n o

pertencia ao quadro de funcion rio da respectiva escola. Grande parte das escolas estabeleceu uma

rela o tensa e de conflito com tal diretor, argumentando que ele n o conhecia a realidade a qual

teria  que  dirigir.  Nota-se  que  a  no o  de  pertencimento   essencial  para  as  rela es  entre

comunidade  escolar .  A  n o  aceita o  do  diretor  indicado  (ou,  nos  termos  nativos,  o  diretor

interventor) por parte da comunidade escolar fez com que algumas escolas tivessem mais de um

diretor indicado no mesmo ano letivo. 

Em face desse contexto geral de interven o, o Col gio Paulo Leminski n o teve nenhum

diretor  indicado  pela  SEED,  conseguindo  fazer  com  que  apesar  da  oposi o  aos  par metros  do

processo  eleitoral  de  2001,  elegesse  uma  diretora  que  detinha  atributos  de  fundamental

import ncia que orientaram a escolha dos segmentos dos pais, professores e funcion rios a votar:

pertencia  comunidade escolar ao qual representaria; era reconhecidamente boa administradora

(tinha em seu curr culo cursos de administra o escolar) e potencialmente seria uma boa diretora.

Tamb m temos como sinalizadora a postura da diretora enquanto gestora democr tica, sendo uma

caracter stica  importante  num  momento  em  que  o  governo  estadual  era  interpretado  como

antidemocr tico por ter editado o Decreto 4313/01.  

2.5. A inser o em campo

Nas  seis  escolas  que  visitei  durante  o  per odo  de  reconstitui o  do  processo  eleitoral  de  2001,

procurei extrair dos informantes dados que me possibilitariam recompor o cen rio geral produzido

nas escolas pelo Decreto 4313/01. Os relatos coletados em cada uma delas ofereceram pistas para

que pudesse compreender que mesmo que as escolas estivessem imersas num modelo espec fico

de escolha de diretores, apresentaram peculiaridades relevantes. Por exemplo, h  escolas em que o

diretor  indicado pela  SEED permaneceu no cargo at  2003.  Em outras,  o  diretor  retornou  sua

fun o  no  fim  do  governo  de  Jaime  Lerner  (2002).  Mas,  em  termos  gerais,  havia  dois  grandes

blocos de escolas: as que receberam o diretor interventor  e aquelas que o candidato eleito pela

comunidade escolar  foi empossado. 

A visita a estas escolas teve in cio ap s um per odo de resgate de documentos oficiais que



tratavam  das  elei es  no  Estado  do  Paran ,  desde  a  d cada  de  80.  Para  isso  foi  necess rio

percorrer  a  Secretaria  de  Estado  da  Educa o  e  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Educa o

(APP-Sindicato),  pois  nesses  locais  encontraria,  de  um lado,  a  posi o  formalizada  pelo  Estado

sobre  a  quest o  e,  por  outro,  teria  acesso   linha  de  pensamento  deste  Sindicato  que,  pela  sua

abrang ncia, expressaria a postura coletiva dos professores. 

O passo seguinte era o acompanhamento da elei o em uma determinada escola, pois esta

etapa  correspondia  ao  cerne  de  todo  este  trabalho  iniciado  em  2003.  A  etnografia  da  elei o  

essencial  para  compreendermos  como  as  rela es  entre  os  diferentes  rg os  estaduais  se

configuram e se recomp em ao longo do processo eleitoral. 

Assim sendo, o Col gio Paulo Leminski se localizava em um bairro onde havia mais duas

escolas estaduais que apresentaram peculiaridades sobre a elei o de 2001. Uma delas  o Col gio

Estadual Cec lia Meirelles, um caso em que a diretora foi eleita, mas que foi afastada do cargo. Os

jornais da poca trouxeram uma reportagem sobre o que havia acontecido neste estabelecimento

de ensino, uma vez que at  a cavalaria da Pol cia Militar esteve presente nos arredores da escola

para impedir que a diretora eleita entrasse na escola. 

Como  eu  ainda  me  encontrava  no  est gio  de  an lise  dos  fatos  acontecidos  em  2001,  o

Col gio  Paulo  Leminski  foi  o  primeiro  estabelecimento  de  ensino  visitado,  sem  que  houvesse

maiores  pretens es  de  acompanhar  as  elei es  por  l ,  por  considerar  que  todas  as  escolas  eram

potencialmente  candidatas .  Nesta  escola  me  acolheram  como  a  universit ria  e  posteriormente

fiquei conhecida como a pesquisadora das elei es .

Uma das diretoras auxiliares foi a primeira pessoa da escola com quem conversei sobre o

trabalho  e  o  motivo  pelo  qual  eu  havia  visitado  o  col gio.  Ela  frisou  muito  o  fato  de  n o  ter

ocorrido interven o da SEED na dire o da escola e me explicou como o processo se deu em sua

escola.  A  partir  deste  contato  inicial,  voltei  outras  vezes  para  entrevistar  professores  e

funcion rios  que  trabalhavam  na  escola  em  2001.  Os  informantes  desta  escola  sempre  se

mostravam dispostos a falar sobre a elei o.

Essa  abertura  demonstrada  pelos  entrevistados  foi  delineando  a  minha  aceita o  em

campo.  Alguns  professores  n o  conversavam  apenas  sobre  a  elei o,  mas  sobre  suas  opini es

sobre assuntos referentes  educa o de um modo geral (postura da APP-Sindicato, do Secret rio

da  Educa o),  o  que  foi  construindo  um ambiente  favor vel  para  a  pesquisa,  o  que  concretizou

minha perman ncia no Col gio. Paulo Leminski.

Mesmo  que  a  lei  estivesse  ainda  em  tramita o  na  Assembl ia  Legislativa,  era  de

conhecimento  geral  que  no  ano  de  2003  as  escolas  passariam  por  um  novo  processo  eleitoral.  



Embora  a  expectativa  fosse  pela  aprova o  de  uma  nova  lei  que  regulamentasse  as  elei es,  as

escolas  tinham  ci ncia  de  que  haveria  elei o.  No  Paulo  Leminski  n o  foi  diferente,  mas  a

interpreta o de um novo processo de elei o ratificaria a escolha da comunidade escolar feita em

2001, uma continuidade do mandato iniciado h  dois anos atr s.

Escolhido o campo, n o poderia desconsiderar que os deputados estaduais j  estavam para

votar o projeto de lei sobre o processo de elei o. A Assembl ia Legislativa foi tamb m um dos

destinos percorridos durante a pesquisa. 

2.6. O projeto de lei na Assembl ia Legislativa

A Assembl ia Legislativa recebeu o Projeto de Lei 665/03 no dia 11 de novembro de 2003. Como

todo  processo  normal  de  tramita o  de  projetos  de  lei  precisa  ser  apreciado  pelas  comiss es

internas  da  Casa,  com  este  projeto  n o  foi  diferente.  Durante  a  semana  iniciada  no  dia  11,  a

APP-Sindicato demonstrou ansiedade pela aprova o integral do texto, o que n o aconteceu. Na

Comiss o de Constitui o e Justi a (CCJ), o projeto de lei recebeu uma emenda modificativa: o

artigo 10 previa que o quorum m nimo de comparecimento para que o processo fosse validado era

de pelo menos 51% (cinq enta e um por cento) dos votos v lidos. Com a emenda modificativa, o

quorum  ficou  em  35%  (trinta  e  cinco)  dos  aptos  a  votar.  Na  verdade,  esta  mudan a  agradou  o

Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Educa o,  pois  se  acreditava  que  dificilmente  as  escolas

alcan ariam um quorum de 51%.

O PPS tamb m apresentou uma emenda modificativa ao artigo 15, que previa um mandato de tr s

anos  para  diretor  e  diretor  -  auxiliar,  com  duas  poss veis  recondu es.  Com  a  emenda,  foi

estabelecido  um  mandato  de  dois  anos,  com  tr s  poss veis  recondu es.  A  justificativa  desta

modifica o  est  diretamente  ligada  com  a  possibilidade  de  as  elei es  nas  escolas  fossem

influenciadas  pela  pol tica  local  com  a  coincid ncia  entre  elei es  escolares  e  elei es  gerais.

Tamb m,  o  partido  argumentava  que  mantendo  uma  gest o  de  dois  anos,  manter-se-ia  a

originalidade da primeira lei  que regulamentou o processo de elei o nas escolas do Paran . Ou

seja, a Lei 7961 carrega em si o mana  pessoal de uma das figuras pol ticas presentes no per odo

de  redemocratiza o,  em  especial  do  Paran ,  Rubens  Bueno  (em  2005,  presidente  do  PPS).  O

contexto  hist rico  refor ou  o  aspecto  simb lico  da  lei  que  n o  dizia  respeito  apenas  

democratiza o  das  escolas,  mas  a  um  movimento  geral  de  redemocratiza o.  A  aprova o  de

uma nova lei que tivesse recorr ncia quela aprovada em 1984 representaria a pessoalidade a qual

estaria  embutida  em  ambas  as  leis,  que  faz  refer ncia  exatamente  a  esta  hist ria  pol tica

paranaense.  



Nos momentos que antecederam a aprova o do projeto de lei, representantes da APP-Sindicato

visitaram os gabinetes na tentativa de convencer os deputados estaduais a n o votarem a favor da

emenda que diminui o mandato, argumentando que um per odo de tr s anos seria o tempo ideal de

gest o dos diretores. Tentavam tamb m incluir no projeto de lei a ado o de elei o para escolha

de  diretor  no  Col gio  Estadual  do  Paran  (que  funciona  sob  regime  especial,  portanto,  tem  o

diretor  indicado  diretamente  pelo  Secret rio  de  Estado  da  Educa o).  N o  obtiveram  resposta

positiva da parte dos parlamentares, pois as negocia es entre os deputados estaduais j  estavam

conclu das.  Mudar  a  decis o  destes  seria  como  que  desfazer  as  alian as  constru das  para

aprova o  da  emenda  do  PPS.  Os  protestos  de  professores  e  alguns  diretores  n o  mudaram  o

resultado final. 

O PPS argumentou que o tempo de intervalo entre elei es deveria ser mudado para que

n o ocorressem duas elei es no mesmo ano, ou seja, elei es municipais e elei o para diretores.

Para  os  representantes  do  PPS,  a  pol tica  partid ria  n o  poderia  influenciar  o  resultado  das

elei es nas escolas, por isso acreditavam que seria necess rio criar mecanismos que impedissem

o contato entre os dois pleitos, pelo menos diretamente (ainda que seja poss vel detectar pontos de

intersec o  entre  estes  dois  mbitos).  Entretanto,  o  diretor  que  recebe  apoio  de  pol ticos  locais

pode  at  vencer  uma  elei o,  mas   reconhecido  como  o  diretor  pol tico.  Este  atributo  muitas

vezes  pode  desqualificar  o  dirigente  escolar,  exatamente  porque  a  comunidade  escolar   a

extens o  da  comunidade  local  que  analisa  de  forma  negativa  as  a es  interpretadas  como

tipicamente  pol ticas.  Mais  adiante  discutiremos  a  forma o  de  uma  postura  n o  pol tica  do

candidato a diretor e o que pode ser interpretado como o pol tico ou a pol tica para os agentes em

quest o. 

A lei foi finalmente aprovada no dia 17 de novembro de 2003, e publicada no Di rio Oficial N

6615 de 27 de novembro de 2003, sob o N  14231, ou seja, na v spera das elei es nas escolas,

mesmo em face do descontentamento do Sindicato dos Professores. Ap s ter finalizado o per odo

de  aprova o  da  lei,  retornei  ao  Col gio  Estadual  Paulo  Leminski  para  verificar  os

desdobramentos do processo eleitoral. 

2.7.A elei o no Paulo Leminski: o registro etnogr fico de um caso 

particular

A  movimenta o  para  preparar  todo  o  material  necess rio  ao  pleito,  incluindo  a  edi o  dos

documentos  oficiais  contendo  as  normas  para  a  elei o,  come ou  meses  antes  das  elei es.  O

Projeto de Lei que seria enviado para vota o na Assembl ia Legislativa teve seu texto finalizado



em  meados  de  agosto.  Em  outubro  a  Secretaria  de  Estado  da  Educa o  editou  a  Instru o

Normativa e o cronograma com as datas e prazos, como complemento  lei que regulamentaria a

escolha de diretores.

Em posse desse material, as comiss es dos N cleos Regionais trataram de repassar aos diretores

dos  estabelecimentos  de  ensino  os  procedimentos  para  a  forma o  das  comiss es  eleitorais  em

suas escolas. Para que fossem constitu das, seguia-se essa ordem:

a) a comiss o central repassava as orienta es para as comiss es de cada N cleo Regional; b) as

comiss es dos N cleos Regionais recebiam as informa es mais gerais e possibilitavam que elas

chegassem at  os prepostos municipais; c) os prepostos teriam que fazer chegar aos diretores das

escolas estaduais as normas da elei o; d) o diretor receberia a Instru o Normativa e convocaria

assembl ias  para  eleger  a  comiss o  eleitoral;  e)  a  comiss o  eleitoral  teria  a  responsabilidade  de

organizar a elei o em sua escola.
A reuni o dos diretores das escolas com os representantes do N cleo Regional de Curitiba
(Prepostos) destinou-se ao repasse da Instru o Normativa ao dirigente escolar, e assim chegar s
escolas e dar in cio  forma o das comiss es eleitorais de cada estabelecimento de ensino. No
Paulo Leminski, a diretora convocou assembl ias com os segmentos da comunidade escola na
mesma semana em que recebeu a Instru o Normativa. Foram realizadas assembl ias com pais,
professores, com os alunos e com os funcion rios, convocadas pela dire o da escola. Depois de
eleitos1 dois membros de cada um dos segmentos nas assembl ias, a pr xima etapa a ser
objetivada seria a elei o de um presidente para a comiss o eleitoral. O presidente foi escolhido
na primeira reuni o feita com todos os membros da comiss o eleitoral, sendo uma professora de
hist ria, que compunha a equipe da orienta o educacional da escola (que trata dos assuntos
relacionados aos alunos).

2.8.A comiss o eleitoral

Os presidentes das comiss es eleitorais das dez escolas da rea se reuniram com um representante

do N cleo Regional de Curitiba, para que ele pudesse detalhar a Instru o Normativa. O local de

encontro  foi  o  audit rio  Paulo  Leminski,  dia  17  de  novembro  de  2003,  o  mesmo dia  em que  o

Projeto  de  Lei  de  regulamenta o  das  elei es  de  diretores  seria  apresentado  para  vota o  em

primeiro turno na Assembl ia Legislativa. 

O  representante  do  NRC  foi  diretor  de  escola  estadual  durante  29  anos,  e  n o  foi  a

primeira  vez  que  integrou  a  equipe  de  governo  de  Roberto  Requi o.  No  ano  de  1990,  (quando

Roberto  Requi o  foi  governador  do  Estado  pela  primeira  vez),  este  representante  do  NRC

trabalhou na Secretaria  de Estado da Educa o.  Com o fim do governo de Roberto Requi o em

1994,  ele  tamb m  se  ausentou  da  SEED,  retornando  neste  novo  governo.   ele  tamb m  quem

coordena os trabalhos da rea 10 do N cleo Regional de Curitiba, sendo muito conhecido entre as

1 N o foi poss vel acompanhar as assembl ias com a comunidade escolar, devido s atividades acad micas que, por
diversas vezes, coincidiram com o desenrolar dos preparativos das elei es nesta escola.



escolas que visita. No Col gio Paulo Leminski, sua recep o pela diretora e diretora auxiliar foi

como  se  recebesse  um  amigo.  As  rela es  entre  N cleo  e  dire o  da  escola  s o  permeadas  de

informalidade,  n o  havendo ind cios  da  exist ncia  de  hierarquia  entre  quem ocupa  um cargo de

comiss o  no  N cleo  Regional  e  quem  ocupa  um  cargo  eletivo  na  escola.  Por  outro  lado,

implicitamente est  presente sim a maneira pela qual o sistema de ensino se organiza.  o que as

pr ticas  sociais  nos  apontam  e  destacamos,  neste  caso,  que  a  reafirma o  da  hierarquia  se

verificou  no  cuidado  dedicado  pela  diretora  em  lev -lo  atenciosamente  ao  audit rio  onde

aconteceria  a  reuni o.  No  sistema  de  ensino,  a  hierarquia  de  posi es  est  indicada  na

configura o  das  rela es  constitu das  entre  diretores  e  ex-diretores  que  est o,  respectivamente,

nas  escolas  e  no  N cleo  Regional  de  Educa o.  A  disposi o  hier rquica  se  constr i  neste

movimento  entre  a  forma o  do  diretor  (quando   escolhido)  e  sua  entrada  nos  rg os

administrativos  estaduais.  Quando  s o  colocados  num  mesmo  plano,  diretor  e  ex-diretor  n o

constituem uma rela o hier rquica, pois esta se constitui de acordo com as posi es que ocupam.

A  reuni o  iniciou  com  a  apresenta o  de  cada  presidente  de  comiss o  eleitoral.  O

assistente do NRC anotava o nome de cada escola presente. Este assistente tamb m se apresentou

e  posteriormente  deu  seq ncia  considerando  que  havia  uma  lei  em  vigor  (a  Lei  Rubens

Bueno ),  n o  revogada.  Ele  ressaltou  a  exist ncia  dessa  lei  para  explicar  que  a  Instru o

Normativa n o contava com um n mero, pois dependia da aprova o da nova lei pelos deputados

estaduais.  Ou  seja,  a  partir  deste  dado  abordamos  uma  situa o  em  que  os  procedimentos  do

processo  eleitoral  s o  conduzidos  sem  que  haja  respaldo  da  lei  que  aguarda  aprova o  na

Assembl ia Legislativa.  O processo se organizou sem uma lei  espec fica,  mas que para a SEED

seria  aprovada  de  qualquer  forma,  por  isso  deu  seq ncia  aos  tr mites  prescritos  na  Instru o

Normativa, mesmo sem uma legisla o apropriada. A Instru o Normativa funcionava em regime

de informalidade, mas isso n o causou desconforto entre os presentes na reuni o. Estavam cientes

da exist ncia de um projeto de lei esperando pela aprova o dos deputados estaduais, n o havendo

nenhum tipo de contesta o, nem questionamentos sobre algum tipo de ilegalidade do processo. 

Um dos pontos apresentados foi a redu o do quorum m nimo de votantes. A lei Rubens

Bueno  previa que eram necess rios 51% dos votos da comunidade escolar para validar a elei o.

O percentual ficou em 35% dos votos, sendo esta diminui o interpretada pelo assistente do NRC

com indiferen a: tanto faz como n o faz. A comunidade n o participa . Mesmo que houvesse a

possibilidade de realizar as elei es em um dia de final de semana, preferiu-se manter a data em

um dia til do m s de novembro.  Os participantes e o representante do NRC consideraram que se



a elei o n o fosse realizada em dia de semana, nem 35% de votos seriam alcan ados. Ainda que

n o  tenham  sido  citados,  os  alunos  do  ensino  m dio  s o  importantes  neste  processo  porque

comp em o  maior  segmento  votante.  Os  pais  de  alunos  que  n o  votam no  processo  tamb m se

apresentam  em  n mero  consider vel,  mas  sua  participa o,  na  tica  dos  presentes,  

desqualificada: os pais n o est o conscientizados para vir  escola eleger o diretor . 

 preciso  ressaltar  que  se  h  a  no o  de  falta  de  consci ncia  da  parte  dos  pais  e  dos

alunos,  por  outro  lado,  h  uma  valoriza o  do  voto  dos  professores  e  funcion rios,  que  se

encontram  diretamente  em  contato  com  o  diretor.   a  rela o  estabelecida  entre  o  diretor  e  os

demais  membros  da  escola  que  fortalece  a  no o  de  pertencimento  pleno  do  diretor   sua

comunidade. Quando focamos a quest o do pertencimento no contato entre diretor e professores,

tentamos compreender em que sentido a refer ncia ao voto dos pais representa uma interpreta o

assim trica do voto dos segmentos da comunidade escolar , pautada na aus ncia, na falta ( falta

de consci ncia ). 

As comiss es eleitorais se constituem como elemento essencial ao processo na medida em

que elas organizam a lista de votantes e a lista de concorrentes, divulgam as datas e os informes

mais  gerais  das  elei es.  Entretanto,  as  atividades  n o se  iniciam com as  comiss es.  Como dito

anteriormente,  s o  os  diretores  que  recebem  as  instru es  do  N cleo  Regional  e  coordenam  a

escolha das comiss es eleitorais. Ap s a composi o da comiss o eleitoral, o diretor transfere a

responsabilidade do processo para a comiss o. O diretor apenas administra a escola, n o mais

interfere nas elei es. A comiss o tem uma responsabilidade grande, pois toda a elei o passar

pela organiza o da comiss o , ressalta o assistente do NRC.

A  Instru o  Normativa  estabelecia  que  os  membros  da  comiss o  eleitoral  pudesse  se

afastar  de  suas  fun es  na  escola  48  (quarenta  e  oito)  horas  antes  do  dia  da  elei o,  caso

necessitassem  de  se  dedicar  exclusivamente   comiss o.  Temporariamente,  as  atividades

cotidianas seriam interrompidas para que as atividades da elei o n o sofressem interrup es que

interferissem na realiza o da vota o. O cotidiano, para este grupo de pessoas, abre espa o para o

evento, e as atividades da escola como um sistema se dicotomiza , coexistindo simultaneamente

num mesmo recorte temporal.

A  campanha  dos  candidatos  teria  um  tempo  de  dura o  de  seis  dias  (20  a  26  de

novembro). Os candidatos tamb m poderiam expor seu plano de trabalho nas salas de aula, onde

teriam  20  minutos  para  que  passassem  em  cada  turma,  de  prefer ncia  acompanhados  de  um

membro  da  comiss o  eleitoral.  Houve  a  pergunta  sobre  a  permiss o  de  se  realizar  propaganda

eleitoral  nas  ruas  da  regi o  onde  se  localiza  cada  escola.  O  assistente  do  NRC comentou  que  a



propaganda  na  rua   permitida,  mas  com  reservas,  afinal:  N o  somos  pol ticos.  O  papel  do

diretor  muito dif cil e de responsabilidade. Est  submetido ao N cleo Regional,  SEED e aos

pais, mesmo que muitos entrem no cargo por status .

Aqui  reside  mais  uma peculiaridade das  elei es  nas  escolas:  o  candidato  a  diretor  se  apresenta

como  um  concorrente  em  potencial  para  ocupa o  de  um  cargo  eletivo,  sendo  a  ele  permitido

realizar  campanhas,  distribuir  material  sobre  sua  candidatura.  Entretanto,  tais  atividades  n o  o

caracterizam  como  um  pol tico  profissional,  segundo  os  pr prios  diretores.  O  termo  pol tico

recebe uma interpreta o negativa, no sentido de ser um elemento que pode contaminar um cargo

em que atividades pol tico partid rias s o interpretadas como atributos negativos e por isso cargo

de  diretor  deve  recusar  a es  entendidas  como  pol ticas.  Mas  como  se  pode  definir  o  que  

pol tica para o representante do N cleo Regional de Educa o e para os membros das comiss es

eleitorais? Neste caso, talvez a defini o acabe sendo constru da por aquilo que n o  considerado

adequado para o diretor, como campanhas que coloquem em d vida a imagem de um candidato ou

suas  qualidades  pessoais,  por  exemplo.  A  presen a  dos  mesmos  mecanismos  institucionais  das

elei es  majorit rias  -  candidatura  e  voto,  especialmente  -  n o  validam  os  comportamentos

reconhecidos  como pr prios  do  pol tico.  Como compreender  essa  linha  divis ria  entre  diretor  e

pol tico?  A  subordina o  volunt ria   comunidade  escolar  e  a  proximidade  espacial

contribuem com a distin o do diretor e do pol tico profissional. Evidentemente, o diretor n o se

afasta  de  sua  comunidade  escolar ,  o  diretor   como  que  englobado  pelos  seus  eleitores,  no

sentido de exercer seu mandato em nome deles. Enquanto servidor p blico, ele tamb m vota, ele

tamb m comp e a comunidade escolar ,  mas o processo eleitoral retira um dos membros desta

comunidade  para  coloc -lo  acima  dela.  Por  outro  lado,  encontra-se  tamb m  abaixo ,  pois  a

condu o  de  seu  mandato  deve  estar  em  conformidade  com  as  aspira es  da  comunidade

escolar  e depende dela, a cada dois anos, do seu apoio e de seu voto para que continue de fato

acima .  O  tempo  entre  uma  elei o  e  outra   o  per odo  em  que  as  rela es  entre  dire o  e

comunidade  precisam  constantemente  se  refazer.  O  empenho  do  diretor  nesse  sentido  est

intimamente ligado com a maneira pela qual exerce seu mandato, j  que suas a es s o avaliadas

em especial pelos professores e alunos, que est o presentes diariamente na escola. 

Penso que a elei o  um dos pontos da rela o de troca, onde se ratifica a perman ncia ou

a decad ncia de um diretor. Mas a troca se estende para o cotidiano escolar, onde as atitudes, as

decis es  tomadas  pelo  diretor  tamb m est o  em constante  avalia o.  No caso  do  Col gio  Paulo

Leminski, o mandato da ent o diretora valeu a ela um reconhecimento mpar, pelas mudan as em

especial  nas estruturas f sicas da escola.  Os pais  e  professores interpretavam como satisfat ria  a



sua gest o,  o que a credenciava para mais um mandato.  De fato,  a expectativa de todos versava

sobre a certeza de mais dois anos de dire o, mas esta certeza s  se concretizaria ap s o dia 28 de

novembro. 

Por fim, as demais recomenda es do funcion rio do NRC tratavam de ressaltar o respeito

aos  prazos  fixados  pela  SEED  pelas  comiss es  eleitorais,  n o  sendo  permitido  que  se  abrisse

precedente  como o aumento do tempo estipulado pelo cronograma geral. Ele ressaltou tamb m

que cada comiss o deveria estar atenta  ficha funcional dos candidatos, a fim de verificar se n o

existia  processo  administrativo  contra  algum  concorrente.  Caso  isso  acontecesse,  a  candidatura

n o poderia ser aceita.  (na rea 10, n o havia nenhum caso de puni o a algum diretor).

2.9.  O democr tico  e  o  n o democr tico :  as  interpreta es  de democracia no contexto

da elei o

Ap s a reuni o realizada no dia 17 de novembro, os presidentes das comiss es eleitorais dariam

continuidade ao processo nas escolas. A Instru o Normativa descrevia as atribui es destinadas 

comiss o, sendo que a primeira dizia respeito  divulga o das normas e crit rios da elei o. No

Col gio Paulo Leminski havia c pias do Projeto de Lei 665/03 (sobre as elei es), bem como da

Instru o  Normativa,  afixados  no  mural  situado  ao  lado  da  sala  dos  professores.  O  sorteio  das

chapas foi uma atividade desnecess ria neste col gio, pois somente a diretora se candidatou. 

 Momentaneamente, a diretora deixaria de ser exclusivamente diretora para tamb m ser candidata,

ainda que n o existissem concorrentes. Desempenhava duas fun es paralelamente: a condi o de

diretora  permitia  que  ainda  decidisse  enquanto  autoridade  m xima  na  escola.  Por  outro  lado,  a

condi o  de  candidata  propiciaria  proje es  para  um  futuro  que  na  verdade  tem  in cio  ainda

enquanto   diretora.  O  pensamento  geral  dos  membros  da  comunidade  escolar  concebia  uma

nova elei o da ent o diretora, mesmo os que de uma forma ou de outra eram contr rios ao seu

trabalho. 

A opini o sobre as decis es da diretora n o era consensual. Uma professora, por exemplo,

mostrou-se  insatisfeita  com a  dire o,  pois  achava  que  n o  assumia  uma postura  democr tica

em rela o aos professores. Dizia que a diretora incentivava as iniciativas dos professores, mas ao

mesmo tempo  desarticulava  a  organiza o  dos  mesmos  nos  pontos  em que  n o  concordavam

com a  dire o.  Segundo  esta  mesma professora,  a  diretora  apresentava  os  projetos  prontos,  n o

abrindo  espa o  para  que  os  professores  tomassem  decis es  tamb m.  Os  surgimentos  de

diverg ncias  por  parte  dos  professores  eram  resolvidos  de  forma  isolada,  ou  seja,  a  diretora

conversava  com  cada  um  em  separado  e  os  conflitos  eram  resolvidos  de  forma  negociada,

mantendo assim em ltima inst ncia as delibera es da dire o. 



A quest o da democracia  foi  evocada tamb m quando o assunto era  a  candidatura  nica.  Havia

um grupo de professores  que n o entendia  a  elei o  de 2003 como uma elei o  democr tica.  A

explica o n o estaria apenas no fato de a escola ter somente uma chapa, mas em como se chegou

neste resultado, uma vez que a justificativa repousa sobre a poss vel inviabilidade  de forma o

de  outra  chapa  ocasionada  pela  pr pria  diretora  durante  o  decorrer  do  ano  letivo.  At  onde  foi

percept vel,  n o  foi  presenciada  alguma  situa o  entre  dire o  e  professores  que  evidenciasse

rela es de conflito, o que n o anula tal possibilidade. O que nos indica a concep o que permeia

todo esse trabalho, onde consideramos que o processo eleitoral coloca em perspectiva as alian as

e conflitos que s o formados ao longo do cotidiano. A exist ncia de um grupo minorit rio que se

coloca  em  certos  momentos  contr rio   dire o  reflete  por  outro  lado  a  vis o  dos  demais

professores sobre a gest o da ent o atual dire o. Para estes ltimos, a democracia da gest o n o

se comprovaria com mais uma chapa concorrente, pois durante o mandato a dire o se consolidou

como capaz de administrar a escola de forma satisfat ria. Mas sublinhamos aqui que a disparidade

de pontos  de  vista  sobre  o  desempenho da dire o aponta  para  interpreta es  distintas  do que 

gest o  democr tica  e  de  como  ela  se  consolida  na  pr tica  social,  na  rela o  dos  membros  da

escola,  sendo  uma  no o  que  sofre  varia es  e  releituras  mesmo  dentro  de  um  segmento

espec fico - dos professores. 

Em rela o aos alunos tamb m houve descontentamento quanto  exist ncia de apenas uma chapa

concorrente   dire o  e  a  justificativa  tamb m  se  pautava  nas  atitudes  antidemocr ticas  da

diretora. Em um mural foram afixados alguns cartazes com as seguintes frases: 

Leiam  com  aten o.  Queremos  um  col gio  politizado.  Mas  para  isso  acontecer  temos

primeiramente que come ar democratizando o col gio . 

Para a  diretora,  isso representava a  concep o de poucos alunos,  n o representando a  totalidade

deles  e  por  isso  ela  me  indicou  que  ouvisse  o  presidente  da  entidade  dos  alunos  (gr mio

estudantil),  para  que  eu  pudesse  constatar  se  a  entidade  tamb m  tinha  a  mesma  vis o  sobre  o

processo.  A  avalia o  do  que  seria  democr tico  teria  suas  bases  na  legitimidade  de  lideran as

coletivas,  como a  presid ncia  do  gr mio  que  n o  fala  por  si,  mas  por  aqueles  que  representam,

existindo assim uma correla o avaliativa de lideran as as quais se torna desej vel de ser ouvidas.

O  entendimento  sobre  o  que   gest o  democr tica  n o  tem  seu  fim  ltimo  na  pr pria

no o,  uma  vez  que  o  seu  car ter   relacional  e  depende  da  avalia o  dos  envolvidos  na  trama

escolar,  ainda  que  de  um  modo  geral,  profissionais  da  rea  de  educa o  apresentem  defini es

mais  pontuais  sobre  a  quest o.  Na  vis o  da  diretora,  a  sua  postura  democr tica   atestada  pela

maneira que conduziu seu mandato,  n o se resumindo  tomada de decis es atrav s da consulta



constante ao que a comunidade escolar  julga como ideal.  Ou seja, a democracia n o consiste

em  pedir  opini o  aos  professores  sempre  que  precisa  tomar  alguma  decis o  formalmente,

consultando-os  em  assembl ia  ou  reuni es  de  cunho  deliberativo.  Pelo  contr rio,  a  postura

democr tica  verificada no direcionamento n o apenas de seu trabalho e sim de toda sua equipe.

Segundo  ela,  cada  funcion rio  sabe  qual  sua  fun o  na  escola,  tem  conhecimento  de  suas

atribui es, tornando desnecess rio que ela d  ordens o tempo todo . 

A a o individual do diretor  permanentemente relida e reinterpretada pelos participantes

do cotidiano escolar, isso porque a gest o democr tica   uma no o que  colocada em opera o

atrav s  de  um  meio  particular  de  escolha  de  diretores  -  as  elei es  -  e  que  ao  mesmo  tempo

promove  este  meio.  Este  movimento  permite  que  ela  n o  se  realize  apenas  em  per odos

demarcados, no caso, as elei es,  servindo de par metro de considera es sobre a autoridade da

escola (o diretor).  Quando h  a abertura aos pais e alunos para a escolha de diretores, a mudan a

em  rela o  a  outras  formas  de  indica o  de  diretor  est  basicamente  no  aspecto  participativo

destes segmentos nas decis es, pois uma vez que o diretor  eleito tamb m pelo voto dos mesmos,

indiretamente est o inclu dos nas decis es. 

Por  outro  lado,  se  h  professores  reivindicando  mais  participa o  em  momentos

decis rios,  um sinal de que ao diretor n o cabe apenas a representa o, mas o exerc cio do cargo

pautado  na  participa o  direta  do  corpo  docente.  H  uma  no o  mais  geral  de  pertencimento  

coletividade  da  parte  dos  professores,  que  oferece  as  condi es  para  a  emerg ncia  de  novas

lideran as na escola. Ou seja,  na categoria professor que se originam potenciais diretores, sendo

uma  parcela  da  escola  que  det m  meios  de  se  unir  para  a  elei o  deste  ou  daquele  professor.

Entretanto,  se  podem  decidir  uma  elei o  se  apresentarem  de  forma  coesa,  caso  contr rio,  os

questionamentos  de  um  grupo  minorit rio  (como  citamos  no  caso  do  Col gio  Paulo  Leminski)

esbo a que eram opini es pessoais, que assumiram car ter coletivo, mas n o o suficiente para se

consolidar como hegem nicas.

A  constru o  do  ser  diretor  se  d  em  um  caminho  de  m o  dupla:   preciso  que  o

professor  se  reconhe a  como  potencialmente  capaz  para  tal  e  a  comunidade  escolar  precisa

entender  desta  forma  tamb m.   um  cargo  que  se  edifica  de  forma  coletiva.  Kuschnir  (2000)

analisou  durante  a  campanha  eleitoral  para  vereador  no  Rio  de  Janeiro  que  tal  analise  oferecia

id ias sobre as estrat gias pol ticas dos vereadores cariocas. Neste estudo, a autora destaca que:

Na vis o dos parlamentares, a candidatura ideal  sempre motivada pela vontade de um

grupo, e o candidato perfeito  o representante natural' dessa coletividade. O movimento

 involunt rio e exige dedica o e esfor o. O candidato ideal enfrenta a campanha como



um dever, abrindo m o de sua vida pessoal em nome do grupo .

Assim, o diretor tamb m se coloca  disposi o de uma coletividade e depois de eleito vive

para ela, ou seja, somente a sua disposi o n o  suficiente para que coloc -lo como diretor. O

desejo  do  pr prio  candidato  n o  tem  legitimidade  se  n o  estiver  amparado  por  uma  vontade

coletiva  (Kuschnir, 2000). A ent o diretora do col gio pesquisado afirmou que era diretora 24

horas por dia , que pensava na escola durante todo o tempo, o que atesta o que Kuschnir destaca

como  dever/sacrif cio,  que  se  justificam  devido  ao  pertencimento  do  diretor   coletividade.  A

anula o do individual destaca a pessoalidade moral do cargo, o que indica a rela o assim trica

entre dire o e comunidade escolar ,  pois o diretor  um igual  no interior desta comunidade,

uma vez que n o deixa de ser professor enquanto se dedica s atividades da dire o, e em certo

sentido  esta igualdade que o faz ser  desigual:  num primeiro momento  a  identifica o com o

coletivo que o potencializa para ser diretor e posteriormente o elemento diferenciador  a ascens o

ao  cargo,  por m,  um  cargo  que  n o  lhe  pertence  exclusivamente,  mas  que  representa  a

conson ncia da vontade coletiva com a sua disposi o particular. 

A  simetria  entre  diretor  e  comunidade  escolar  tamb m  se  verifica  na  constru o  do

imagin rio  coletivo  sobre  a  pr pria  hist ria  e  a  constitui o  da  escola  enquanto  tal.  O  l der

natural   aquele  que  pertence  ao  coletivo  e  com  ele  estabelece  uma  rela o  de  identifica o

quanto ao que se construiu no passado. A ent o diretora (e) candidata trabalhava na escola desde

sua funda o (1993) e lutou  juntamente com os professores e funcion rios nos protestos contra

as pol ticas estaduais do governo Jaime Lerner. A pr pria elei o de 2001  um registro hist rico

importante  para  o  passado  do  Col gio  Paulo  Leminski  por  ter  conseguido  eleger  algu m  que

estava  alinhada  ao  discurso  da  gest o  democr tica  e,  portanto,  contr ria  ao  modo

antidemocr tico  institu do pelo governo estadual naquela ocasi o. Em 2003, havia um professor

disposto  a  concorrer  na  elei o  daquele  ano,  mas  n o  registrou  sua  candidatura.  Este  poss vel

concorrente estava na escola h  cerca de oito meses, pouco tempo conviv ncia na escola para que

pudesse ser candidato, segundo um aluno e alguns professores que mencionaram tal professor. 

A sele o de l deres  segundo o pertencimento ao coletivo tamb m se revela na forma o

da  comiss o  eleitoral.  Diferentemente  das  demais  comiss es  (Central,  dos  N cleos  Regionais  e

Prepostos),  aquela   escolhida  pela  comunidade  escolar  e  a  sua  composi o  tamb m  segue  a

interpreta o  dos  segmentos  sobre  seus  pr prios  membros,  destacando  os  que  desempenhariam

melhor  as  atividades,  devido  ao  comprometimento  com  a  manuten o  da  elei o  como

mecanismo  de  escolha  da  dire o  e  mais,  um  comprometimento  com  a  pr pria  comunidade

escolar .  Todas  as  suas  atribui es  -  comunica o  aos  pais  sobre  a  elei o,  o  hor rio,  a



organiza o  da  lista  de  votantes,  a  forma o  das  mesas  eleitorais,  etc  -  s o  materializa es  do

compromisso  pr vio  entre  comiss o  eleitoral  e  comunidade.  A  pr pria  comiss o  eleitoral  n o  

outra  coisa  que  a  comunidade  escolar ,  mas  que  est o  momentaneamente  separadas .  A

separa o  as  coloca  em  n veis  distintos  e  num  primeiro  n vel  a  comunidade  escolar  engloba

todas as outras forma es no interior da escola (dire o, equipes de orienta o, secretarias) e no

per odo  eleitoral  a  comiss o  eleitoral   a  que  conduz  o  processo  e,  portanto,  det m  poder  de

decis o  quanto  ao  processo  e  onde  se  re nem os  segmentos  da  comunidade  escolar  de  forma

articulada, n o mais como de fato segmenta es (pai, aluno, professor), pois o trabalho coletivo os

faz serem acima de tudo, membros da comiss o eleitoral, pelo menos naqueles dias.  Ou seja, esta

comiss o assinala uma das particularidades da temporalidade das elei es nas escolas por ser um

coletivo que se forma e que logo depois do t rmino da elei o,  desfeito e todos voltam para suas

atividades do cotidiano. 

Em  uma  de  suas  reuni es,  a  comiss o  eleitoral  decidiu  que  um  de  seus  representantes

visitaria as turmas do ensino m dio do turno da manh  para informar os alunos sobre a elei o e

falar tamb m da import ncia do comparecimento dos alunos nesse dia, j  que seria a primeira vez

que  todos  do  ensino  m dio  votariam.   interessante  observar  que  para  convencer  os  alunos  a

comparecerem  na  elei o,  o  representante  da  comiss o  (professor  de  filosofia)  usou  de  alguns

argumentos que, al m de refor ar o apelo ao voto dos estudantes, retratam a necessidade de se ter

um diretor legitimado, em contraposi o a um diretor indicado pelo governo estadual, pois:

Se n o houver quorum m nimo, a escola corre o risco de receber um interventor, o que 

prejudicial   vida  pol tica  do  col gio.  A  elei o  seria  uma  luta  pela  representatividade

perante  os  rg os  do  Estado,  por  melhorias  no  col gio,  por  isso  precisaria  de

participa o maci a . 

Alguns alunos lan avam perguntas como tem do contra? , e a resposta foi: infelizmente s  tem

uma  chapa .  Um  professor  que  dava  aulas  no  instante  em  que  o  representante  da  comiss o

passava  nas  salas  tamb m  comentou  que  infelizmente  h  somente  uma  chapa .  Tais  falas

evidenciam  mais  uma  vez  o  conflito  de  interpreta es  sobre  o  que  no  per odo  eleitoral  

considerado democr tico ou n o. 

A vis o da diretora ressaltava que o processo democr tico n o se evidencia apenas durante

o tempo em que a escola se prepara para a realiza o de elei es.  Por isso, o fato de ter ou n o

mais  um  concorrente  n o  seria  necessariamente  um  dado  relevante  para  o  fortalecimento  da

democracia  interna  na  escola.  Segundo  ela,  ocorre  uma  consulta   comunidade  escolar ,  e  a

elei o n o  uma elei o pol tica, pois os diretores n o s o pol ticos, indicando a diferencia o



entre a pol tica no interior de cada escola dos processos majorit rios e proporcionais de elei o.

Palmeira  (1994)  destaca  que  as  campanhas  pol ticas  indicam  o  in cio  do  tempo  da  pol tica  nos

pequenos munic pios.  quando a campanha chega s ruas  que os eleitores sabem que de fato as

elei es  come aram,  pois  a  campanha muda o cotidiano,  a  rotina  das  cidades.  Nesse  per odo as

alian as  e  liga es  pessoais  se  traduzem  em  votos  e  nelas  se  encontram  os  elementos  que

posteriormente resultam na forma o de fac es pol ticas. Elas s o pr prias do tempo da pol tica

e  neste  contexto  a  troca  de  ataques  aos  candidatos  acontece  na  campanha.  Entretanto,  quando a

diretora  se  coloca  como  n o  pol tica ,  ela  refuta  elementos  tidos  como  tipicamente  pol ticos,

como as campanhas eleitorais. Para ela, este  um momento de confronto revelador das inten es

do candidato, interessado mais em prest gio e promo o pessoal.  Tal atitude  reprovada porque

inverte a considera o do exerc cio do cargo em nome da comunidade escolar , pois  por isso

que se candidata, por acreditar ser poss vel continuar a fazer pela escola . A n o ocorr ncia de

campanhas  que  causariam  algum  tipo  de  divis o  assinalaria  a  tentativa  de  firmar  um  consenso

coletivo no interior da coletividade - comunidade escolar . 

Em  face  disso,  a  express o  de  uma  campanha  democr tica  n o   verificada  na  disputa

entre os candidatos, mas no que  projetado por quem postula o cargo de diretor. A dedica o ao

estabelecimento  de  ensino,  sem  esperar  algum  tipo  de  reconhecimento,  supera  a  utiliza o  do

cargo para a promo o pessoal. Na verdade, o cargo  oferecido  em prol da coletividade, sendo

reprovada  a  exalta o  individual  do  diretor.  No  entanto,  se  n o  h  a  expectativa  pelo

reconhecimento,  mesmo  assim  o  diretor  bem  sucedido   respeitado  pela  comunidade  e  pelos

rg os  estaduais  de  educa o.  A  posi o  de  diretor  situa-se  entre  uma  comunidade  local

( comunidade  escolar )  e  a  SEED,  NRE,  outra  coletividade  onde  os  mecanismos  de  inser o

nesses mbitos se pautam em outra l gica. De um modo geral, os cargos de confian a dispon veis

nas secretarias estaduais s o ocupados por funcion rios indicados e uma quantidade consider vel

de  ex-diretores  ocupa  postos  de  chefia  na  Secretaria  de  Estado  da  Educa o  e  nos  N cleos

Regionais de Educa o.  A posi o de diretor o coloca em evid ncia para dentro  e para fora  da

escola: o reconhecimento advindo de dentro resulta em mais um mandato como diretor por meio

da  elei o  de  acordo  com  um  intervalo  de  tempo  especificado  por  uma  legisla o  pr pria.  O

reconhecimento das potencialidades do diretor que o tornam apto a integrar a equipe desses rg os

estaduais  e  posteriormente  a  indica o  para  trabalhar  nestes  n o  possui  uma  temporalidade

definida  e  tamb m  n o  h  regras  que  determinem  os  crit rios  formais  de  sele o,  em

compara o com uma elei o. 

Por  fim,  a  temporalidade  das  elei es  se  encaminha  para  o  fim  com  o  pr prio  dia  da



elei o.  Todos  os  segmentos  ouvidos  acreditavam  que  a  ent o  diretora  seria  reeleita  e  o  dia  da

elei o seria o momento em que tal certeza se concretizaria. Entretanto, adiantamos que no dia 28

de novembro de 2003 foram poucas as pessoas que admitiam abertamente esta possibilidade e a

ent o  diretora  fazia  parte  dos  muitos  que  preferiram  aguardar  a  abertura  das  urnas  para

comemorar. 

2.10. O dia da elei o

Decorrido  todo  o  trabalho  para  que  o  processo  eleitoral  seguisse  as  determina es  tanto  da  lei

quanto  da  instru o  normativa,  a  elei o  foi  realizada  no  dia  28  de  novembro  de  2003,  uma

sexta-feira, com a abertura das urnas s 8 (oito) horas da manh . 

A escola recebeu uma organiza o espec fica para direcionar os votantes, principalmente os pais

dos alunos que compareceriam para votar, j  que o hor rio destinado  elei o teve in cio s 8 h,

estendendo-se  at  as  22  h  e,  durante  este  intervalo,  os  pais  poderiam  comparecer  a  qualquer

momento. Assim, foram destinadas tr s salas como pontos de vota o e em cada uma havia: uma

mesa receptora dos votos (composta por pais, professores, alunos ou funcion rios); uma cabine de

vota o e uma urna. 

Com  a  ocorr ncia  da  elei o  para  diretor,  duas  ordens  distintas  de  acontecimentos  se
alternavam  durante  um  mesmo  dia:  o  cotidiano  e  o  ritual.  Primeiramente,  o  cotidiano  foi
modificado  pela vota o, mas n o foi totalmente interrompido,  pois os alunos continuaram a ter
aula,  os professores ministraram suas disciplinas,  os funcion rios n o deixaram de desempenhar
suas  fun es.  Em  contrapartida,  as  mesas  receptoras  de  votos  eram  compostas  de  alunos,
professores  e  funcion rios,  que  por  algum  tempo  deixaram  as  atividades  do  cotidiano  para
colaborarem na elei o. Havia professores e alunos em aula, por exemplo, e professores nas mesas
receptoras de votos, ou seja, a escola n o teve suas atividades canceladas devido  elei o, o que
demonstra  a  n o  dissocia o  entre  ritual  e  cotidiano,  um  dos  aspectos  da  temporalidade  das
elei es nas escolas2. 

Neste entrela amento entre ritual e cotidiano, a movimenta o maior nas mesas receptoras ocorria

quando os alunos sa am de suas salas para votar. A maior parte dos alunos se dirigia com todos os

outros colegas de sua classe, formando filas diante da mesa, principalmente no hor rio da manh .

Assim, alternavam-se per odos de grande movimento nos corredores do pr dio, com momentos de

maior tranq ilidade, observados quando as turmas voltavam para suas salas de aula e, ap s alguns

minutos, outra turma era chamada para votar.

Gradativamente,  os  pais  compareciam  nas  depend ncias  da  escola  para  votar  e  os  que  foram

ouvidos durante a pesquisa mostraram uma distin o de perspectivas sobre a necessidade de sua

presen a ou n o para a defini o do diretor. Alguns pais diziam estar interessados em participar da

2

 Nas elei es majorit rias, a legisla o determina que todos os eleitores sejam obrigados a votar no dia da elei o,
que por sinal, tornou-se feriado para que tal obriga o seja cumprida. Em rela o s escolas, a realiza o da elei o
em  um  dia  letivo   garante  o  atingimento  do  quorum  m nimo  para  validar  a  elei o.



elei o por acharem importante sua contribui o  elei o, uma vez que participam tamb m das

reuni es  da  Associa o  de  Pais,  Mestres  e  Funcion rios  (APMF).  O ato  de  participar  permite  a

possibilidade de poder tamb m cobrar  do diretor eleito aquilo que consideram relevante para a

escola. O voto  um elemento que estabelece um v nculo duradouro entre eleitor e eleito.  pelo

voto  que  o  eleitor  (pai/m e)  avalia  a  possibilidade  de  permanecer  em contato  com o  diretor  em

per odos em que n o h  elei o, j  que, do conjunto da comunidade escolar, os pais constituem o

segmento que se encontra mais distante do cotidiano da escola. 

O voto dos pais pode ser interpretado como um voto definido n o somente pela escolha do

pai/m e, sendo que esta escolha  feita tamb m pautada na opini o do filho (aluno), ou seja, em

quem  votaria  se  a  ele  fosse  permitido  votar.  Essa  esp cie  de  voto  familiar  foi  abordada  por

Heredia (1996) quando analisou de que  forma a pol tica  incorporada em pequenas comunidades

camponesas  e  de  que  foram  interfere  nas  rela es  existentes  no  interior  da  mesmas.  A  autora

considera que nestas comunidades  a unidade do voto representa a unidade da fam lia (idem, 59)

e, dessa forma, o voto n o  individual, sendo de responsabilidade masculina. Quando abordamos

o voto do segmento pais , este tamb m n o  uma a o individualizada, pois envolve a opini o

dos seus filhos sobre a atua o da diretora e o seu ponto de vista refor a ou modifica a decis o dos

pais em votar ou n o na nica chapa concorrente. 

Os  pais  que  n o  conheciam  a  diretora  poderiam  conhec -la  no  dia  da  elei o.  Ela  esteve  o  dia

todo presente na escola, conversando com os professores e funcion rios, com alguns pais e com

quem se  aproximava.  Entretanto,  nos  dois  ltimos  dias  que  antecederam a  elei o,  n o  estavam

presentes  na  escola  duas  das  tr s  diretoras.  A  diretora  que  permaneceu  na  escola  ressaltou  que

havia uma determina o para que os diretores se afastassem de suas fun es 48 (quarenta e oito)

horas antes do dia 28 de novembro, mas segundo esta auxiliar:  como que eu consigo ficar sem

trabalhar,  com  tanta  coisa  pra  fazer? .  Este  per odo  em  que  a  dire o  se  ausenta  da  escola

representa o que Turner destaca como o primeiro est gio dos ritos de passagem ou de transi o:

A  primeira  fase  (de  separa o)  abrange  o  comportamento  simb lico  que  significa  o

afastamento  do  indiv duo  ou  de  um grupo,  quer  de  um ponto  fixo  anterior  na  estrutura

social, quer de um conjunto de condi es culturais (um estado ), ou ainda de ambos . 

(Turner, 1974: 116)

A dire o  retirada das suas atribui es e da comunidade escolar  no pen ltimo dia que

antecede  a  elei o,  constituindo  a  fase  de  separa o  do  grupo  ao  qual  pertence,  bem  como  do

estado  no  qual  se  encontra  no  cotidiano.  O  est gio  seguinte   a  fase  liminar,  na  qual  o  autor



salienta que o sujeito ritual  ou transitante  possui caracter sticas amb guas. Passa atrav s de

um dom nio  cultural  que  t m poucos  ou  quase  nenhum,  dos  atributos  do  passado  ou  do  estado

futuro.  (idem,  117).  Na  fase  liminar,  as  diretoras  se  encontram enquanto  tal,  mas  n o  exercem

sua fun o neste per odo, n o sendo diretoras, apenas candidatas, e a condi o de candidatas  um

est gio provis rio que se finda com o fim da elei o, mesmo que se inicie antes do afastamento da

comunidade  escolar .  No  dia  da  elei o,  elas  se  encontram  imersas  em  um  conjunto  de

atribui es - diretoras e candidatas - e, portanto, com o encerramento do processo eleitoral (que se

realiza  no  dia  da  elei o)  elas  podem  ou  n o  levar  para  o  est gio  seguinte,  da  reagrega o  ou

reincorpora o,  o  estado  de  diretoras,  caso  reeleitas.  O  ltimo  est gio  do  processo  ritual   o

momento  em  que  a  passagem   consumada:  O  sujeito  ritual,  seja  ele  individual  ou  coletivo,

permanece  num  estado  relativamente  est vel  mais  uma  vez  e,  em  virtude  disto  tem  direitos  e

obriga es (...)  (idem, 117). A condi o est vel  qual as diretoras podem retornar  exatamente

 dire o  ou,  caso  n o  fossem  reeleitas,  voltariam  a  ser  professoras,  no  estabelecimento  ou  em

outra escola.  

De um modo geral,  durante todo o dia se alternaram momentos em que a escola se apresentava

mais agitada (mais alunos nos corredores, movimenta o, barulho de conversas, etc) e momentos

de calmaria. A comiss o eleitoral n o enfrentou nenhuma situa o em que precisasse recorrer ao

N cleo Regional de Educa o ou situa es que apontassem casos de irregularidade, por exemplo.

Segundo a pr pria comiss o eleitoral, foi um dia de tranq ilidade. Ao longo do dia, professores de

outras escolas passavam pelo Col gio Paulo Leminski e traziam informa es sobre como estava

sendo  a  elei o  no  restante  das  escolas,  formando  uma  esp cie  de  rede  de  informa es  entre

escolas, o que possibilitava que os membros do Col gio Paulo Leminski pudessem avaliar o seu

pr prio processo. 

As  urnas  foram  fechadas  s  22  h  e  imediatamente  o  escrut nio  seria  realizado.  A  dire o  foi

reeleita  com  percentual  pr ximo  aos  90%  (noventa  por  cento)  dos  votos  v lidos,  resultado

esperado por toda a escola. A posse se deu no primeiro dia til do ano de 2004, ap s a publica o

do nome da diretora e suas auxiliares no Di rio Oficial do Estado. 

Finalizada a elei o, finalizou-se tamb m o per odo em que a gest o democr tica  passa por um

processo de ritualiza o, pois a elei o expressa a possibilidade que a comunidade escolar  tem

de escolher seu diretor, orientada pelos princ pios evocados pela no o de gest o democr tica .

Sublinhamos  que  n o  h  uma  interpreta o  un voca  que  sintetiza  o  que   de  fato  a  gest o

democr tica  para  os  envolvidos  neste  processo  de  ritualiza o.  Ela   relacional  na  medida  em



que recebe leituras distintas de acordo com os sujeitos,  como vimos nas falas contrastadas entre

uma professora e a diretora.  O que  democr tico e consequentemente o que n o  se define no

pr prio  contexto  da  escola  e  em face  disso  a  gest o  democr tica  tamb m se  contextualiza.  A

elei o  um dos momentos em que o que a democracia se apresenta como definidora de rela es

a  partir  do  momento  em  que  oferece  elementos  mais  gerais  que  balizam  a  avalia o  da

comunidade escolar , fazendo com que ela mesma destaque se o candidato a diretor que possui

os atributos necess rios para assumir a fun o. 

As  particularidades  da  elei o  demonstram  que  a  rotina  escolar   modificada  pelo  processo

eleitoral, mas n o totalmente. O cotidiano continua a existir em concomit ncia com o ritual e estas

duas  ordens  de  acontecimentos  s o  caracter sticas  da  temporalidade  pr pria  da  escolha  de

diretores. Atrav s da operacionaliza o da regra (lei e instru o normativa), forma-se um cen rio

interessante para pensarmos em que medida a correla o entre gest o democr tica  e elei o  de

fato  indispens vel,  na  medida  em que a  gest o  democr tica  encontra  suas  bases  no cotidiano,

nas a es do dia a dia.

No ano seguinte, 2004, a configura o da dire o se modificou pela sa da de duas diretoras. Esse

dado nos direcionar  a uma discuss o das implica es desta mudan a para o universo da escola,

compreendendo de que forma a dire o foi recomposta, direcionando nossa an lise tamb m para o

universo  do  Estado,  mais  precisamente   Secretaria  de  Estado  da  Educa o.  Discutiremos  a

quest o  da  composi o  hier rquica  da  administra o  p blica  e  como  ela  pode  ser  repensada  a

partir  da  indica o  de  diretores  para  a  ocupa o  de  cargos  de  chefia  e  postos  de  comando  nos

rg os estaduais. 



III

OS DESDOBRAMENTOS DA GEST O: O DIRETOR NA ADMINISTRA O

ESCOLAR E NA ADMINISTRA O P BLICA

No cap tulo anterior acompanhamos o desenrolar do processo de elei o nas escolas estaduais do

Paran , uma vez que no segundo governo de Roberto Requi o, iniciado em 2003, foi retomada a

quest o da aprova o de uma lei que regulamente a escolha de diretores. Assim, a primeira etapa

da etnografia foi dedicada ao per odo de negocia es em torno da elabora o da lei, colocando em

evid ncia as perspectivas do Estado em rela o s normas das elei es,  bem como do Sindicato

dos Trabalhadores em Educa o do Paran  (APP-Sindicato) e da Associa o dos Administradores

Escolares (APADE). A segunda etapa corresponde ao dia em que as escolas realizaram elei es. 

Conclu do  o  acompanhamento  etnogr fico,  a  pesquisa  suscitou  a  indaga o  sobre  os

desdobramentos  no  cotidiano  da  gest o  eleita  naquela  ocasi o.  Para  isso  foram feitas  visitas  ao

Col gio  Paulo  Leminski  durante  o  ano  de  2004,  e  atrav s  destas  come amos  a  compreender  as

mudan as ocorridas na equipe da dire o. Essas modifica es s o importantes para analisarmos a

quest o da inser o e a circula o de diretores em rg os p blicos estaduais.

3.1. As mudan as na equipe de dire o e as suas implica es
O  ano  de  2004  foi  o  primeiro  ano  de  gest o  da  equipe  eleita  para  a  dire o.  Esta  equipe  era
composta  por  tr s  professoras 11 ,  sendo  uma  diretora  principal  e  duas  diretoras  auxiliares.  O
perfil da dire o pode ser descrito da seguinte forma: a diretora sempre foi considerada pelos seus
colegas  professores,  funcion rios  e  alunos  como  uma  profissional  competente,  din mica  e  com

11 

 A  dire o   composta  por  tr s  diretoras:  uma  diretora  geral  e  duas  auxiliares.  No  cap tulo  anterior  demos  um
enfoque  maior  na  pessoa  de  diretora  principal,  sendo  importante  neste  cap tulo  compreender  a  dire o   no  seu
conjunto,  ou  seja,  na  articula o  entre  as  tr s  diretoras.



grandes capacidades administrativas.  A segunda  diretora  vista como  algu m que constitui
uma rela o de maior proximidade, em especial, com os alunos, sendo, portanto, dentre as tr s, a
que melhor conseguiu estabelecer uma forma de contato com os estudantes. Destacamos a fala de
um aluno membro da comiss o eleitoral na elei o de 2003:

Eu e mais uns colegas n o est vamos levando a s rio a escola e um dia a diretora

chegou e conversou com a gente. Um dia ela parou pra conversar com a gente e fez com

que a gente pensasse melhor e decidimos estudar mais e n o faltar mais aula .

J  a terceira  diretora despontava na dire o pela sua capacidade de negocia o e

intermedia o, em especial, quando h  quest es que envolvem a escola e a SEED, bem como

dire o e comunidade escolar. Na vis o de um professor, ela desempenhava um papel mais

pol tico  que propriamente administrativo. 

As  caracter sticas  de  cada  diretora  podem  ser  compreendidas  como  individualmente

desenvolvidas  e  complementares,  quando  analisadas  em  conjunto  na  dire o.  A  inser o  da

discuss o sobre as caracter sticas distintivas de cada diretora n o corresponde necessariamente a

demonstrar  o  que  cada  uma  possui  como  qualidades  estritamente  pessoais.  As  diferen as

demarcam  o  aspecto  complementar  das  mesmas.   como  se  n o  fossem  suficientes  apenas  o

aspecto administrativo da dire o, nem somente o car ter de intermedia o entre a escola e os

rg os  estaduais.  Da  mesma  forma,  um  bom  tr nsito  entre  os  alunos  n o  se  torna  por  si  um

sustent culo b sico da dire o, pois quando exercidos dentro de uma l gica de trabalho coletivo -

na  pr pria  dire o  -  esses  atributos  permitem  que  a  comunidade  escolar  avalie  como  um

mandato bem-sucedido. Dessa forma, dire o e diretor n o s o considerados como algo un voco,

mas diferenciados, uma vez que a dire o comporta diferentes perfis de diretoras, sendo, portanto

um modelo particular de exerc cio da autoridade. A autoridade  centralizada na pessoa do diretor

principal  e ao mesmo tempo redistribu da entre os auxiliares. 

No  m s  de  mar o  de  2004,  a  terceira  diretora  recebeu  um  convite  para  trabalhar  no

Departamento  do  Ensino  M dio,  na  SEED.  Um  dos  motivos  salientados,  que  explica  sua

indica o,  diz  respeito  a  uma  discuss o  iniciada  antes  da  abertura  do  ano  letivo  de  2004  para

adequar  a  grade  curricular  do  ensino  fundamental  e  m dio.  Geralmente,  ela  se  comp e  de

disciplinas  que  s o  obrigat rias  para  todas  as  escolas  da  rede  p blica  (como  portugu s,

matem tica,  etc)  e  disciplinas  que  s o  incorporadas  segundo  a  prefer ncia  dos  professores  das

escolas.  No  Col gio  Paulo  Leminski  h  uma  disciplina  intitulada  Direito  e  Cidadania ,

ministrada por um professor que  formado em Educa o F sica, desde que entrou na escola. H

cerca  de  dois  anos,  este  professor  deu  aulas  das  duas  disciplinas  paralelamente,  mas  quando

enviaram a proposta de grade curricular para a SEED com a disciplina Direito e Cidadania, esta



n o foi aprovada. 

A  quest o  retornou   escola  e  a  diretora  auxiliar  (a  terceira  diretora)  foi  quem  assumiu  a

negocia o  para  a  implementa o  da  disciplina  na  grade  curricular.  Se  a  negocia o  n o  fosse

bem sucedida, a escola teria que reestruturar as atividades do professor respons vel pela mat ria,

uma vez que ele n o mais dava aulas de Educa o F sica para se dedicar exclusivamente  outra

disciplina, pela qual tinha maior prefer ncia. 

Este  professor  destaca-se  na  pesquisa  por  ser  o  candidato  laranja  da  elei o  de  2001,  que

apresentou  cr ticas  ao  Decreto  4313/01.  Mesmo  que  n o  ocupasse  algum  cargo  na  dire o  do

Col gio, demonstrava sempre o que pensa sobre a pol tica estadual e ao funcionamento da escola.

Sua  posi o   respeitada  entre  professores,  alunos  e  funcion rios.  Manter  a  disciplina  lecionada

por ele seria um reconhecimento do trabalho e da import ncia que sua presen a tem para a escola,

al m  de  impor  frente  aos  rg os  estaduais  a  vontade  coletiva  expressada  na  defesa  da  grade

curricular. 

Atrav s da media o das negocia es entre escola e SEED, ocorreu o convite e a diretora auxiliar

aceitou, deixando, portanto,  a escola.  Devido  aus ncia de uma das diretoras,  a escola precisou

reorganizar a dire o por meio da escolha de um outro professor. Neste caso, a escolha n o se d

nos  moldes  de  uma  elei o,  mas  pela  aprova o  do  Conselho  Escolar.  Em  linhas  gerais,  o

Conselho Escolar  formado por professores, funcion rios, pais e alunos e possui uma legisla o

pr pria  encontrada  no  Regimento  Interno  da  escola.   neste  mbito  que  algumas  decis es  s o

tomadas, como  o caso da indica o de um vice-diretor para ocupar o lugar deixado por outro.

Na escola pesquisada, o Conselho Escolar foi convocado para que pudesse decidir sobre a quest o

da vac ncia do cargo, da seguinte forma: foram feitas reuni es com cada segmento que o comp e

em  separado  e  nestas  foi  apresentado  o  nome  do  professor  que  a  dire o  indica  para  que  seja

apreciado pelos presentes.  Foi  apontado o nome de uma professora que trabalha na escola j  h

algum tempo. O Conselho Escolar poderia ou n o concordar com a indica o, mas no geral,  a

dire o  quem  define  o  futuro  diretor.  Dessa  forma,  a  professora  que  contou  com  a  op o  da

dire o foi aprovada pelo Conselho e, portanto, assumiu o cargo. 

Alguns meses depois, em agosto, a dire o sofreu mais uma altera o. A diretora eleita em 2003

foi indicada para a chefia do Departamento do Ensino M dio, na SEED. Este convite foi tamb m

uma  indica o,  feita  pela  ent o  diretora  auxiliar  que  j  estava  na  equipe  da  SEED.  Mesmo

considerando  que  n o  foi  somente  esta  indica o  a  determinante  para  que  a  diretora  chegasse  a

esta  ocupa o,  ela  foi  igualmente  importante  para  a  configura o  deste  departamento.  A

compreens o  deste  dado   importante  para  percebermos  como  a  hierarquia  entre  diretoras  se



manteve na SEED, justamente porque a diretora principal  assumiu um cargo superior ao que a

terceira  diretora  ocupava,  continuando  esta,  portanto,  numa  posi o  administrativa  abaixo  da

outra diretora neste mbito, ainda que a indica o assinalada pela terceira  tenha sido um fator

relevante.

Novamente, o Conselho Escolar foi convocado para decidir sobre quem ocuparia o cargo

de  diretor  auxiliar.  Com a  sa da  da  terceira  diretora,  foi  preciso  convocar  o  Conselho  Escolar

para  completar  a  equipe  da  dire o,  atrav s  da  aprecia o  do  nome  do  poss vel  candidato .

Quando da sa da da diretora  principal ,  a  diretora  auxiliar  que estava abaixo dela  subiu  para

ocupar  o lugar  da principal .  A reuni o do Conselho Escolar  definiria  quem seria  o segundo

diretor, j  que neste caso, a diretora que teve seu nome homologado em substitui o  terceira

diretora n o poderia assumir o posto acima. Dessa forma, ao considerar que a dire o  composta

de diretoras detentoras de qualidades distintas, a dire o pode ser pensada segundo um equil brio

de atributos:

Administrativos   -          conson ncia de ambos              -   pol ticos

No  caso  analisado,  primeiramente  a  diretora  que  detinha  a  atribui o  pol tica  se  ausentou  da

escola  a  fim  de  desempenhar  fun es  na  SEED.  Posteriormente,  a  diretora  administrativa

tamb m  deixou  a  escola  para  ocupar  um  posto  na  SEED.  Entretanto,  se  os  atributos  pessoais

operam  em  conjunto,  n o  significa  que  a  dire o  deixou  de  contar  com  tais  qualidades .  A

segunda  diretora era a pessoa que equilibrava a rela o entre os atributos, uma vez que n o era

reconhecidamente  nem  uma  boa  administradora,  nem  somente  uma  boa  articuladora,  mas  a

mescla de ambos os atributos, estando ent o entre os dois p los.

Entretanto,  este  equil brio  tamb m  pode  ser  interpretado  como  uma  hierarquia  de

atributos,  pois  os  mesmos  s o  combinados  e  coordenados  conforme  o  momento  em  que  as

rela es se desenvolvem, sendo no mbito escolar, ou no mbito da administra o p blica. Assim,

os atributos administrativos podem ser de fato os mais importantes para quem assume um posto na

SEED,  como  num  outro  momento  podem  ser  os  atributos  de  car ter  pol tico.  Neste  ponto

percebemos que os  dois  mbitos  tratados  aqui  s o  colocados  em comunica o nas  situa es  em

que se faz necess rio preencher cargos no Estado, pois s o em especial as escolas p blicas quem

fornecem  tais profissionais. A media o se d  devido aos atributos pessoais de quem compor  a

equipe  de  governo,  que  pertence  a  uma  comunidade  escolar ,  mas  que,  a  partir  dela,  al a

posi es que est o para al m da sua comunidade . 



A defini o  do  diretor  pelo  Conselho  Escolar  nos  encaminha  para  a  seguinte  quest o:  a

constru o  da  figura  do  diretor  n o  se  realiza  apenas  atrav s  de  um  mecanismo  espec fico  -  a

elei o - onde por meio do voto da comunidade escolar   designado ao cargo (o diretor e seus

diretores auxiliares). Quando um dos cargos ocupados pelos diretores fica vago, n o  necess rio

que se fa a uma nova elei o, pois  o Conselho Escolar quem define o novo diretor por meio da

aprova o  do  nome  de  um  professor  indicado  pela  dire o.  Assim  h  uma  outra  forma  de  um

professor ascender  condi o de diretor, mas o princ pio da participa o da comunidade escolar

 mantido em ambas as  maneiras,  uma vez que o Conselho  composto dos mesmos segmentos

convocados a votar nas elei es para diretores.   

Por meio da inser o destas diretoras na equipe de governo  poss vel pensarmos sobre os

atributos do diretor e em que medida certas caracter sticas s o salientadas em diferentes ocasi es.

No  processo  eleitoral,  o  pertencimento  do  candidato   comunidade  escolar   um  elemento

importante  para  a  defini o  do  diretor  que  se  soma  quilo  que  s o  consideradas  qualidades

essenciais para quem deseja ser dirigente escolar. Tais elementos se mant m nesta outra maneira

de  designa o  de  diretores,  por  exemplo,  o  professor  escolhido  para  ocupar  o  cargo  de  diretor

auxiliar, na segunda ocasi o, foi o anticandidato que fez oposi o ao Decreto 4313/01 nas elei es

de 2001, sendo tamb m o professor que leciona a disciplina Direito e Cidadania, citado acima. O

diferencial reside no fato de que este professor det m um conhecimento sobre o funcionamento do

col gio,  as  rela es  que  se  estabelecem  entre  os  professores  e  alunos  e  que,  somado  

perman ncia dele na escola (desde 1997), s o elementos que embasam a escolha da comunidade

escolar . De um modo geral, vemos que a quest o do pertencimento n o apenas a este coletivo e

na  constru o  hist rica  do  estabelecimento  se  constitui  como  definidor  de  caracter sticas  que

modelam um poss vel diretor.

Tra a-se  um  caminho  de  m o  dupla  na  constitui o  do  diretor,  pois  a  diretora  indicou

algu m que congrega tais aspectos, por reconhecer que o pertencimento  comunidade e  hist ria

da  escola   um  bem  necess rio  ao  postulante  a  diretor.  Por  parte  do  Conselho  Escolar,  estes

elementos tamb m s o detectados, havendo ent o uma conson ncia entre a vontade da dire o e

da comunidade escolar em torno de quem assumir  o cargo de diretor.

Ainda  assim,  os  diretores  auxiliares  n o  se  ausentam  da  sala  de  aula,  continuam  a  ser

professores nos turnos em que n o exercem a fun o de diretor. O ltimo professor escolhido para

compor a dire o  respons vel pelo turno da noite, ou seja, em termos nativos, ele  o diretor da

noite .  O  mesmo  n o  acontece  com  a  diretora  principal ,  que  j  n o  mais  se  ocupa  com  as

atividades  pedag gicas,  embora  tenha  ingressado  no  quadro  de  funcion rios  do  Estado  como



professora. 

A condi o  de  professor  anteriormente  desempenhada pelo  diretor   como que revestida

pelo  ser  diretor,  uma  vez  que  a  condi o  prim ria  sempre  o  acompanhar .  Entretanto,  as

atribui es da fun o diretor s o distintas, pois a partir de ent o exercer  a posi o de chefia de

maior  poder  dentro  da  escola.  Na  organiza o  dos  cargos,  a  dire o  se  encontra  no  ponto  mais

alto, e a ascens o por meio do voto ou da delibera o do Conselho Escolar  um mecanismo que

afasta  o  professor  tanto  da  sala  de  aula  quanto  dos  professores  e  funcion rios,  o  que  n o

significa a sua aus ncia da comunidade escolar . Assim, o diretor  um igual - n o deixa de ser

professor  -  com aspectos que o fazem ser  diferente  dos demais,  justamente porque a  disposi o

burocr tica do sistema de ensino, como em todos os modelos de organiza o burocr tica, permite

a diferencia o entre quem ocupa um lugar na administra o e quem  conduzido por ela.  

Dessa forma, a posi o de igual-desigual do diretor o coloca em evid ncia em um mbito

externo   escola,  constitu do  pelos  rg os  estaduais  como  a  SEED  e  os  N cleos  Regionais.  O

desempenho  dos  diretores   continuamente  avaliado  pelos  funcion rios  dos  setores  estatais,  e  

esta avalia o que aponta os poss veis futuros ocupantes de postos no Estado. 

A  ent o  diretora  principal  do  Col gio  Paulo  Leminski  foi  indicada  para  chefiar  o

Departamento  do  Ensino  M dio  por  funcion rios  do  N cleo  Regional  de  Curitiba  e  da  SEED.

Segundo ela, tanto a SEED quanto o NRC conheciam a escola e o trabalho da equipe de dire o,

propiciando  maior  contato  entre  escola  e  rg o  estatais,  promovendo  o  estabelecimento  e

tamb m quem o coordena.

3.2. Professor - diretor: atributos e circula o
Quando focamos a figura do diretor como um ponto de intersec o entre outras posi es situadas
tanto no ambiente escolar quanto no mbito do Estado, percebemos que estes dois contextos est o
intimamente  ligados  pela  organiza o  administrativa  da  rede  p blica  de  ensino  e  tamb m  pelas
rela es  constru das  entre  dire o  escolar  e  servidores  que  atuam  na  Secretaria  de  Estado  da
Educa o2.

A  entrada  de  diretores  na  SEED   um  evento  acompanhado  de  um  desenrolar

espec fico  da  condi o  de  professor  da  rede  p blica.  Primeiramente,  o  professor  ingressa  no

Estado atrav s de concurso p blico e uma vez inserido no sistema educacional, ele se encontra -

pelo menos formalmente - como igual aos outros professores.  A perman ncia deste professor na

escola  permite  que  se  desenvolvam  mecanismos  que  os  diferenciam  internamente,  pautados  na

pr pria  din mica  do  sistema  de  ensino.  A  din mica  particular  da  escola  coloca  em  opera o  a

2
 Os rg os estaduais que tratam das quest es referentes  educa o p blica no Paran  s o a FUNDEPAR, o Conselho

Estadual  de  Educa o,  os  N cleos  Regionais  de  Educa o  e  a  Secretaria  de  Estado  da  Educa o.  Entretanto,  neste
trabalho abordamos apenas a circula o de diretores na Secretaria de Estado da Educa o, al m de algumas poucas
refer ncias   ocupa o  de  cargos  por  diretores  nos  N cleos  Regionais  de  Educa o.



potencialidade do surgimento lideran as,  de capacidades administrativas,  intelectuais e pol ticas,

entre os professores, sendo um indicativo para que postule a ascens o a algum cargo ou fun o em

que possa exercer tais caracter sticas,  de forma diferenciada,  por exemplo,  fazer parte da equipe

da  orienta o  pedag gica  ou  educacional.  Tamb m os  professores  que  s o  filiados  ao  Sindicato

podem despontar como lideran as na escola quando s o representantes dos n cleos sindicais, pois

s o eles que levam para o estabelecimento de ensino informa es sobre a atua o do sindicato. 

De  um  modo  geral,  os  atributos  dos  professores  est o  em  cont nuo

desenvolvimento  e  este  processo   importante  para  compreender  a  posi o  do  diretor  enquanto

inclu do num circuito de trocas e alian as. Nem todos os professores pretendem chegar  condi o

de  dirigente  escolar,  mas  quando  se  fundamenta  a  escolha  de  diretores  pela  via  da  elei o,  a

condi o diretor  est  continuamente aberta a todos que se encontram no quadro permanente do

magist rio.  Para  tanto,  deter  caracter sticas  que  qualificam  como  bom  professor ,  bom

profissional ,  e  outras  tantas  que  destaquem  o  profissional  constitui  o  capital  simb lico  do

professor.  Diversas  vezes,  soma-se  a  esses  atributos  morais  uma  forma o  mais  especializada,

como, por exemplo,  o caso da ex-diretora do Col gio Estadual Paulo Leminski. Enquanto ainda

professora,  especializou-se  em  gest o  p blica  da  educa o,  o  que  legitima  intelectualmente  o

postulante ao cargo de diretor e em torno desse futuro diretor se organizam tamb m alian as entre

os demais professores para sustentar a candidatura. Assim, se nem todos os professores possuem

algum tipo de interesse mais expl cito em ser diretores,  o que pode acontecer  um consenso da

maioria  dos  professores  em  torno  da  candidatura  de  um  apenas.  O  que  n o  quer  dizer  que  os

outros  professores  anulem  suas  qualidades  individuais  tamb m,  mas  estas  s o  colocadas  a

servi o  do candidato apoiado.

As mudan as ocorridas na dire o da escola em anos n o eleitorais constituem uma

possibilidade de ascens o para o professor que deu  seu apoio ao candidato que poderia de fato

se tornar ou se manter diretor. Em face dessa observa o, o tempo da pol tica que se verifica nas

escolas  o tempo do cotidiano, pois  nesse per odo que as alian as se constroem ou se desfazem.

No  Col gio  Paulo  Leminski,  os  dois  diretores  designados  para  ocupar  o  lugar  das  diretoras

indicadas   SEED  possu am  um  elo  muito  pr ximo  com  a  dire o  eleita  em  2003.  Esta

proximidade  teve  in cio  muito  antes  de  2003,  constituindo-se  ao  longo  da  perman ncia  dos

professores no col gio, e o contato gradativo e permanente dos professores pode gerar rela es de

amizade,  confian a,  que  pode  se  consolidar  em  uma  rela o  mais  estreita,  embasando  futuros

apoios  pol ticos  no  interior  da  escola.  Nos  per odos  eleitorais,  estas  alian as  firmadas  s o

percept veis  e  refor adas.  Muitos  informantes  recorriam  a  fatos  inusitados  que  aconteceram



durante  elei es  de  anos  anteriores,  em  especial,  faziam  refer ncias  a  amigos  que  estavam  na

ocasi o e que n o est o mais na escola. Ou seja, a composi o das intera es no ambiente escolar

aponta para a forma o de pequenos grupos de professores, que nos momentos de concorr ncia 

dire o s o ao mesmo tempo amigos  e apoiadores  de campanha.  importante considerar que

se  para  um  candidato   essencial  que  detenha  qualidades  morais ,  seus  apoiadores  tamb m

precisam  apresentar  qualidades  pessoais  (atributos  morais)  para  legitimar  a  opini o  sobre  o

candidato. Grosso modo, os candidatos a diretor que n o vencem uma elei o, ou at  mesmo um

professor, n o sustenta o registro de sua candidatura porque n o conta com um apoio intenso das

bases  tecidas no cotidiano. 

Voltamos  ao  ano  de  2001:  quando  o  professor  criticou  o  Decreto  4313/01  diante  da

comunidade  escolar,  ele  sustentou  que  a  posi o  do  governo  estadual  estaria  contra  a

democracia ,  por  considerar  a  maneira  pela  qual  a  elei o  estava  se  desencadeando  n o

correspondia ao que a comunidade daquela escola esperava e por isso o protesto  se deu. Com

essa atitude, o professor conhecido como candidato laranja  fortalecia a candidatura da diretora

que  venceu  o  pleito  naquela  ocasi o.  Mas  n o  s  isso,  ele  tamb m  fortalecia  a  sua  imagem  de

defensor  dos  ideais  democr ticos,  ou  seja,  dos  princ pios  da  gest o  democr tica ,  que  se

transforma  em  um  atributo  relevante  para  a  sua  posi o  de  professor.  Assim,  a  gest o

democr tica  embasou  o  fortalecimento  dos  atributos  do  professor,  bem  como  da  diretora,  pela

possibilidade de efetiva o da gest o democr tica . 

Ap s um processo eleitoral em que se define a equipe da dire o, o professor, mesmo que

n o deixe de ser professor, acrescenta  sua condi o o status de diretor. Nessa posi o, a quest o

dos atributos  retomada, pois o diretor ainda precisa manter as qualidades  adquiridas enquanto

diretor,  mas  tamb m refor ar  os  atributos  demonstrados  enquanto  candidato  e  assim estabelecer

uma rela o de compromisso com seus eleitores ( comunidade escolar ). A avalia o do mandato

por  esta  comunidade   cont nua  e  pauta-se  internamente  (professores,  funcion rios  e  alunos)

muitas  vezes  n o apenas  no que foi  prometido  durante  o  per odo eleitoral,  mas  na  postura  do

diretor  em  rela o  s  situa es  da  rotina  escolar.   nestes  momentos  que  caracter sticas

importantes  se  sobressaem,  e  destacamos  aqui  a  orienta o  de  sua  postura  segundo  princ pios

compreendidos como democr ticos. Consolidada como definidora de rela es, a democracia  um

termo ao qual se recorre para avaliar e qualificar as rela es entre diretor e comunidade escolar . 

O diretor ocupa o posto m ximo dentro da hierarquia administrativa dos estabelecimentos

de ensino e por ele passa todas as decis es referentes  escola. Entretanto, o diretor que se mostra

superior  aos  seus  companheiros  de  trabalho  acarreta  a  desaprova o  dos  segmentos  da



comunidade  escolar ,  pois  o  estabelecimento  de  uma  hierarquia  interna  de  poder  expl cita  na

escola pela dire o  um ind cio da aus ncia dos elementos da gest o democr tica . Desse modo,

o  diretor  eleito,  mesmo estando acima das  outras  posi es,   como que inferior  a  elas,  pois  seu

trabalho  desempenhado em fun o dos segmentos da comunidade escolar . Ao mesmo tempo,

as  melhorias  realizadas  na  escola  (estrutura  f sica  ou   recursos  pedag gicos)  s o  obriga es  da

dire o em que se evidencia o esfor o do diretor em propiciar sempre benfeitorias na escola, o que

personaliza  o  estabelecimento  a  ponto  de  gerar  uma  identifica o  entre  diretor  e  escola,  pois

aquilo que foi realizado caracteriza uma gest o espec fica ( no tempo de fulano ). 

O que temos num primeiro momento  a configura o do englobamento da comunidade

escolar  pela dire o, pois ela representa a totalidade das decis es da escola, o que tamb m tra a o

perfil do estabelecimento com a marca caracter stica da gest o de um diretor. Em um outro n vel,

quando pensamos que o diretor est  continuamente trabalhando em fun o da sua comunidade, a

pr pria comunidade escolar   o elemento englobante. Na rela o entre esses dois elementos, no

conjunto  da  din mica  da  escola,  a  comunidade  escolar  se  constitui  como  superior  justamente

porque  ela  embasa  a  condu o  da  gest o  do  diretor  e,  por  conseguinte,  embasa  a  gest o

democr tica .

 no  cotidiano  da  comunidade  escolar  tamb m  que  verificamos  uma  cont nua

reconstru o  da  identidade  do  diretor  segundo  uma  postura  compreendida  como  democr tica,

onde se refazem as alian as entre os profissionais. S o refeitas principalmente nos per odos entre

elei es,  pois  no  per odo  eleitoral  elas  emergem como apoio  importante  ao  candidato,  podendo

tamb m alcan ar outros membros dentro da comunidade escolar  a votar neste ou naquele nome.

O  tempo  da  pol tica  n o   somente  o  tempo  da  elei o,  mas  o  do  cotidiano.  A  avalia o  do

trabalho do diretor  realizada igualmente neste per odo, pois a constitui o ou perman ncia das

alian as  a avalia o interna dos atributos do diretor.

Nos  per odos  entre  as  elei es  tamb m  se  verifica  a  avalia o  externa  do  diretor,

considerando que a diretora do Col gio Paulo Leminski teve seu desempenho  reconhecido pela

equipe da SEED como uma dire o que comporta qualidades a serem incorporadas pelo rg o. As

possibilidades de ingressar como funcion rios da SEED s o mais evidentes em per odos em que

n o h  elei o nas escolas, pois a preocupa o com o processo eleitoral faz com que as aten es

tanto  da  SEED quanto  da  escola  se  voltem para  o  evento  elei o.  Portanto,  durante  o  cotidiano

acontece uma dupla avalia o: a de dentro, pela comunidade escolar ; e a de fora, pela SEED. 

O  processo  de  sele o  de  diretores  pela  SEED  pauta-se  tamb m  nos  atributos

desenvolvidos  pelo  diretor  na  escola,  pois  as  qualidades  de  diretor  (bom  administrador,  bom



negociador)  acompanham  o  profissional   condi o  de  funcion rio  de  cargo  de  comiss o.

Portanto, a categoria professor pode se desdobrar em diretor e por consecu o servidor p blico da

SEED. Segue a este poss vel ocupante de algum posto da Secretaria de Educa o atributos que s o

incorporados ao longo da carreira, como  o caso de diretores que fazem cursos de especializa o

(recorremos  mais  uma  vez  ao  exemplo  da  ex-diretora  do  Paulo  Leminski)  e  que  quando  s o

sondados  para ocuparem postos na SEED esses dados se tornam importantes. A import ncia de

se ter  uma especializa o  um elemento que comp e as capacidades t cnicas do profissional,  a

isso se somam essas outras qualidades  que se desenvolvem ao longo da carreira do professor. A

quest o do pertencimento  comunidade escolar se torna importante para que seja constru do um

tipo  ideal  de  diretor,  que  tenha  em  si  al m  de  suas  qualidades  individuais,   preciso  que  o

aspecto coletivo tamb m opere na identidade do diretor.  
Quando h  a passagem da condi o de diretor para a de funcion rio da SEED, destacamos

que possivelmente os crit rios de sele o s o definidos segundo as potencialidades demonstradas
pelo diretor, o que, no entanto, n o desconsideramos que o fato do diretor pertencer a um grupo
pol tico espec fico componha este conjunto de crit rios operantes no bojo das discuss es em torno
de nomes para os postos da SEED, por exemplo. O que a pesquisa elucida  que a hierarquia de
atributos  tamb m  operacionaliza  a  escolha  de  quem  ocupa  postos  de  comando  na  SEED  e,
dependendo  do  cargo,  capacidades  administrativas  podem  ser  as  mais  relevantes,  bem  como
prefer ncias pol ticas podem ser mais importantes para determinadas atribui es neste rg o3. Foi
esta  a  justificativa  dada  pela  ex-diretora  do  Paulo  Leminski,  pois  segundo  ela,  para  que  fosse
definido seu nome ao cargo que atualmente  (2005)  ocupa,  foi  feita  uma esp cie  de  sondagem a
diretores das escolas estaduais e destes, alguns poucos s o elencados como futuros ocupantes dos
cargos  disposi o. Esta sondagem  depende tamb m das rela es pessoais desenvolvidas pelo
diretor  ainda  na  escola,  pois  a  rede  de  rela es  que  se  estabelece  ainda  enquanto  diretor   um
mecanismo importante para a proje o para fora  da escola.

Uma vez avaliada e validada sua passagem, passa a compor a equipe de trabalho da SEED,
inaugurando um novo est gio na carreira de professor.  Assim, temos um circuito se expandindo
para o Poder Executivo, sempre sublinhando que a condi o primeira  a condi o de professor.
Nesta  nova  fase,  os  atributos  emergem  como  crit rios  de  sele o  para  o  ingresso  e  s o  o  que
sustenta  a  perman ncia  do  profissional  nos  rg os  estaduais,  pois  foram  eles  tamb m  que  o
fizeram estar ali. Mais uma vez, outras caracter sticas s o agregadas, como  o caso de cursos de
especializa o  ou  de  capacita o  feitos  pelo  professor,  pois  s o  qualidades  que  somadas  a
caracter sticas  como  lideran a,  capacidade  de  decis o,  d o  prest gio  e  visibilidade  a  quem  foi
selecionado  dentre tantos diretores.  

O aspecto representativo do diretor d  lugar a uma amplia o da sua atua o, pois agora
n o  representa  apenas  uma  comunidade  escolar ,  e  sim  todo  o  sistema  de  ensino  estadual.  A
rela o de troca se estabelece em outro registro, com uma coletividade composta de professores e
ex-diretores de escolas de todo Estado4. 

3 Isso fica mais claro quando comparamos dois funcion rios que ocupam postos de chefia na SEED. A assessoria dogabinete  do  Secret rio  de  Estado  da  Educa o,  em  2003  tinha  como  principal  assessor  um  ex-diretor  de  escola

estadual, filiado ao PMDB, partido do Governador Roberto Requi o. Nas elei es municipais de 2000, este assessor

foi  candidato  a  vereador,  ou  seja,  deixando  ent o  o  cargo  de  diretor.  Para  o  Departamento  do  Ensino  M dio,  foiselecionada uma diretora que  reconhecida primeiramente pelas suas capacidades administrativas. Mas n o podemos
afirmar  que  os  atributos  funcionam  em  oposi o,  por  exemplo,  o  diretor  que  necessariamente  det m  um  tipo  de
atributos, n o possua tamb m outros. Aqui reside um caminho para compreendermos melhor a hierarquia de atributos.
S o  relacionais  e  acionados  conforme  a  maneira  pela  qual  os  elementos  est o  dispostos  no  sistema.

4  Seria interessante desenvolver uma etnografia das rela es entre os funcion rios da SEED, a fim de compreender
como   a  quest o  da  representatividade  das  comunidades  escolares  se  configura.   



3.3. A articula o do diretor: o fluxo de rela es e as posi es

Quando expandimos a rede de rela es onde o diretor se situa para outras dire es, encontramos

v rias  outras  posi es  dispostas  no  sistema  de  ensino.  A  posi o  do  diretor  n o   central  nesta

rede  de  rela es,  por m   atrav s  dela  que  conseguimos  mapear  o  fluxo  de  rela es  que

compreende estas v rias posi es. De um modo geral, temos a disposi o da seguinte forma:

   ASSOCIA O DE DIRETORES             APP-SINDICATO

 SEED                                DIRETOR                              COMUNIDADE ESCOLAR

               

                                        NRE                                

O diretor de escola p blica est  constantemente em contato com as diversas inst ncias que
permeiam o sistema de ensino . Cada uma delas possui caracter sticas espec ficas que as definem
como  tal,  por m  sendo  constantemente  colocadas  em  contato  pelos  seus  membros.  O  dirigente
escolar n o apenas pode circular entre estas v rias inst ncias como pode ingressar em todas elas.
Enquanto diretor  membro da comunidade escolar  de forma incondicional,  pela sua condi o
primeira de professor, a qual marca a sua entrada como servidor p blico estadual. Pode tamb m
estar  em  permanente  contato  com  l deres  da  comunidade  local  onde  a  escola  se  localiza,  por
exemplo,  atrav s  da  troca  de  favores  pol ticos.5  No  entanto,  n o  podemos  pensar  que  as  outras
inst ncias  n o  estejam  entre  si  interrelacionadas,  uma  vez  que  estar  em  qualquer  uma  delas
corresponde a poder transitar por entre as coletividades correlatas. Assim, articula es e alian as
s o  constitu das  ou  refor adas  entre  tais  inst ncias,  considerando  que  o  diretor  estabelece
mecanismos  de  comunica o  entre  elas,  em  especial,  focamos  aqui  as  rela es  com  a
comunidade  escolar  e  com  o  Estado.  Isso  porque  percebemos  o  dirigente  escolar  como  um

mediador entre os dois mbitos, pois se vincula a ambos pela pr pria organiza o do sistema de
ensino. Karina Kuschnir aborda a quest o da media o do vereador como um mediador cultural
(Kuschnir,  2000:  46),  pois  ele  se  encontra  situado entre  dois  universos distintos  e  mesmo assim
estabelece  rela es  que  se  estendem  tanto  no  mbito  pol tico  quanto  para  o  universo  de  seus
eleitores. O diretor fixa tamb m as alian as di dicas que percorrem o seio da comunidade local,
(escolar  e  onde  a  escola  se  localiza),  quanto  para  os  setores  do  Poder  Executivo.  O  car ter
mediador do diretor se verifica, sobretudo, porque por ele passam as decis es mais importantes do
estabelecimento  de  ensino  e   por  meio  dele  que  chegam aos  rg os  estaduais,  e  a  dire o   o
l cus decis rio e de efetiva o das a es dela mesma e daquilo que  determinado pela SEED, por
exemplo. 6 

A  proximidade  relacional  entre  Estado  e  comunidade  escolar  por  meio  do  diretor
evidencia  a  possibilidade  que   aberta  para  a  passagem  de  um  mbito  para  outro.  Se  todas  as
escolas estaduais s o englobadas pela SEED, cotidianamente a comunica o entre Estado (SEED 
NRE)  e  comunidade  escolar  ocorre  mesmo  que  nem  todos  os  membros  da  comunidade  a
vivenciem, sendo que  por meio do trabalho, da atua o do diretor que estes dois mbitos est o
em  uma  rela o  permanentemente  rec proca  e  circular  ( comunidade  escolar  >>SEED  >>
comunidade  escolar ),  al m  de  interdependente.  Quando  a  pesquisa  aponta  para  a  inser o  de

diretores  na  SEED,  percebemos  que  o  papel  do  diretor  direciona  essa  rela o  (ainda  enquanto
dirigente escolar) e pode indicar a forma o de um outro tipo de coletividade no interior da SEED,

5

 Em  outra  escola  pesquisada  situada  em  Curitiba,  a  diretora  eleita  em  2003  contribuiu  para  que  um  Conselheiro
Tutelar  que  exercia  influ ncia  pol tica  naquela  regi o  fosse  eleito.  Ela  fornecia  o  seu  carro  para  que  os  poss veis
eleitores  fossem  conduzidos  at  a  se o  eleitoral  para  votarem.   

6  Estudos  mais  aprimorados  tendo  como objeto  de  estudo  a  pr pria  SEED seriam importantes  para  compreender  a
din mica  das  decis es  nesse  mbito.  O  presente  trabalho  deixa  indicado  esta  possibilidade  para  futuras  pesquisas.  



a qual  se pode entender como a articula o de v rias comunidades escolares  ali  representadas
pelos seus respectivos ex-diretores. Mesmo que a essa altura o diretor n o mais esteja presente em
sua  comunidade  de  origem,  ele  a  carrega  como  uma  esp cie  de  capital  simb lico,  pois   sua
refer ncia primeira de pertencimento.

Como  vimos  no  in cio  deste  cap tulo,  na  escola  onde  desenvolvemos  a  etnografia,  a
diretora e uma auxiliar foram integradas  equipe da SEED por meio de indica o dos seus nomes.
Os  crit rios  compet ncia  e  profissionalismo  operam  em  conjunto  com  a  maneira  pela  qual  tais
diretoras  constru ram  os  elos  de  liga o  com  profissionais  influentes  tanto  na  SEED  quanto  no
NRE. A indica o  um mecanismo de ocupa o de vagas no Poder Executivo que se pauta em
especial  na  rela o  de  confian a  para  com  quem  possivelmente  ocupar  postos  de  comando  na
SEED. Em termos de reciprocidade, a confian a no desempenho do diretor e na sua pessoa  um
ponto importante para a compreens o dos princ pios que sustentam o fluxo de trocas entre:

                                               DIRETOR
 

COMUNIDADE ESCOLAR                                                   ESTADO

Os  atributos  que  sobressaem  nesse  contexto  fixam  tanto  no  diretor  que  ser  indicado

quanto em quem indica (por sua vez j  foi indicado ou convidado em um outro momento). H  os

servidores da SEED e NRE que possuem legitimidade para indicar este ou aquele diretor, ou at

mesmo  quem  j  teve  a  experi ncia  da  dire o  (portanto  ex-diretor).   como  que  fosse  sempre

reconstitu da a din mica das indica es: tais profissionais possuem poder de decis o para decidir

quem entra ou quem sai da SEED. Quando o diretor entra na SEED indicado por um desses que

possuem  legitimidade,  ele  tamb m  pode  ter  em  m os  a  possibilidade  de  indicar  outros

profissionais para SEED. Assim, tornam-se pessoas privilegiadas, tanto quem indica quanto quem

 indicado,  por m em condi es distintas,  sendo que o prest gio adquirido pode ser  moldado ao

longo desse processo de inser o na SEED.

O  c rculo  relacional  anteriormente  citado  nos  direciona   compreens o  das

inst ncias:  Estado  -  comunidade  escolar  como  que  estruturalmente  dispostas,  que  permite  a

transi o de seus membros entre um e outro, pois s o complementares e os atores, em especial, o

diretor,  que est o presentes em um dos lados  pode tamb m compor a coletividade oposta.  Ou

seja,  em grande  medida,  os  servidores  da  SEED trabalharam nas  escolas  (salvo  os  funcion rios

concursados, contratados exclusivamente para trabalharem nas fun es administrativas) e esta  a

condi o  de  sa da  para  que  cheguem  at  os  cargos  de  chefia,  seja  na  SEED  ou  nos  N cleos

Regionais de Educa o. 

3.4. As rela es dos diretores entre si: algumas reflex es sobre o Programa de Capacita o

Para Diretores, promovido pelo N cleo Regional de Curitiba



Nos  dias  29  e  30  de  abril  de  2004,  o  N cleo  Regional  de  Curitiba  promoveu  um  programa  de

capacita o voltado aos diretores das escolas estaduais de Curitiba e Regi o Metropolitana, al m

de contar com participantes dos N cleos Regionais de Paranagu  e Uni o da Vit ria.  importante

considerarmos que esta foi  a primeira vez que os diretores eleitos no ano de 2003 se encontram

reunidos. Num primeiro momento da pesquisa, voltamos nossos olhares para o fluxo de rela es

ao  qual  o  diretor,  devido   sua  posi o,  articula  inst ncias  que  aparentemente  se  localizam

desconexas  e  como  que  ele  circula  no  interior,  em  especial,  da  comunidade  escolar  para  a

SEED.  Esse  evento  se  torna  importante  pela  possibilidade  de  abordarmos  os  princ pios  que

constituem as rela es dos diretores entre si7, uma vez que o p blico que comp s o Programa de

Capacita o  era  basicamente  de  diretores  e  ex -diretores,  ou  seja,  os  que  ainda  trabalham  nas

escolas  e  os  que  est o  nos  rg os  estaduais  de  educa o,  mas  que  igualmente  j  tiveram  sua

experi ncia em dire o escolar 8.

Na  programa o  do  evento  estava  prevista  uma  palestra  com  uma  professora  do

Setor  de  Educa o  da  Universidade  Federal  do  Paran ,  reconhecida  pelos  seus  estudos  sobre  a

educa o p blica no Estado. No dia seguinte haveria a exposi o das escolas concorrentes a um

pr mio nacional de gest o escolar. 

O conte do da palestra procurou se fixar nas considera es sobre a import ncia de

os  diretores  serem  eleitos  pela  sua  comunidade  escolar ,  uma  vez  que   uma  caracter stica

importante  da  gest o  democr tica  e  tamb m  por  ser  uma  conquista  do  Estado  do  Paran  ter

elei es para a escolha de dirigentes escolares. Segundo a palestrante, h  uma disposi o maior da

parte  dela  para  falar  com  os  diretores  porque  foram  legitimados ,  ou  seja,  foram  diretamente

eleitos pela via do voto.  A gest o democr tica   o que embasa as observa es da palestrante,

demonstrando  que  o  governo  estadual  incorporou  como  prerrogativa  da  gest o  escolar  o  meio

democr tico de exerc -la e procurou tornar isso amplamente conhecido atrav s deste Programa de

Capacita o,  pois  este  abrangeria  um  n mero  grande  de  diretores.  Assim,  a  agenda  p blica  da

educa o no estado contemplaria a gest o democr tica  como o princ pio avaliador das rela es

no interior escolar.

Foi  neste  evento  que  conheci  o  ex-presidente  da  ADEPEC  (Associa o  dos

7 Ainda que a pesquisa tenha seus limites de alcance. 

8   bem verdade que n o s o todos os funcion rios da SEED ou dos NREs ex-diretores,  entretanto,  no decorrer  dapesquisa, a maioria dos entrevistados foi diretores em escolas estaduais e este era um dado que n o tinha de antem o,
quer dizer, enquanto entrevistava os informantes da SEED ou  do NRC, eles mesmos falavam de sua experi ncia nadire o de alguma escola.



Diretores Escolares das Escolas P blicas de Curitiba), diretor de uma escola situada no bairro Vila

Hauer (Curitiba). Atrav s do contanto com este diretor, algumas considera es foram poss veis de

serem feitas, em especial, no tocante  maneira pela qual os diretores estabelecem uma rela o de

proximidade pela concord ncia de opini es e tamb m devido a perspectivas distintas. Isso porque

pelo pouco tempo em que estive na companhia deste diretor, a sua participa o se deu muito pela

oportunidade de estar entre outros diretores e assim refor ar suas alian as e contatos com os seus

colegas  de  fun o  e  com  funcion rios  da  SEED  e  dos  Nres,  que  propriamente  pelo  que  seria

abordado no evento.  que ele afirma quando diz que o quente' mesmo acontece nos bastidores . 

N o foram poucas as vezes em que ele demonstrou sua contrariedade s a es do governo

estadual,  particularmente por ter,  segundo ele, permitido  que as elei es ocorressem em 2003.

Na sua tica, isso foi um erro do Secret rio de Educa o, pois romperia a alian a entre governo e

diretores. Suas cr ticas se estendiam tamb m a partidos pol ticos, vereadores, posturas pol ticas de

outros  diretores,  enfim,  o  que  destacamos   que  nem sempre  o  que  re ne  pessoas  que  est o  na

mesma  posi o  -  diretor  -   a  unicidade  de  objetivos.  H  uma  ressignifica o  destes  objetivos

como  bem  salienta  Bevilaqua  (2000),  quando  trata  dos  conflitos  desencadeados  nos  rg os  de

defesa do consumidor. Segundo a autora, o conflito n o  entendido apenas em oposi o a uma

situa o  de  consenso  ou  equil brio,  sendo  que  os  conflitos  foram  a  condi o  necess ria  para

manter permanentemente em foco os diferentes planos em que constituem o territ rio dos direitos

do consumidor e suas articula es  (Bevilaqua, 2002: 18-19). Entre os diretores, ressaltamos que

o conflito latente - entre diretor e rg os estaduais e entre diretores - se delineou principalmente

em  torno  de  quest es  pol tico-ideol gicas,  que  posteriormente  poderiam  resultar  em  casos

concretos.  Alguns  relatos  contam  que  tinham  oportunidade  de  incluir  recursos  de  empresas

privadas  no  or amento  da  escola,  por m,  n o  era  um  procedimento  permitido  pela  SEED.  No

entanto,  se  houve  um  conflito  aberto  entre  escola  e  SEED  nesse  caso  espec fico,  n o  s o  tais

posi es d spares que rompem as rela es com outros diretores ou funcion rios da SEED ou do

NRE.  Pelo  contr rio,  as  rela es  continuam  a  existir,  podendo  as  mesmas  ser  um  canal  para  a

sustenta o de pontos de vistas distintos, opini es do diretor e dele enquanto representante de sua

escola. 

 Por  fim,  ressaltamos  que  tais  acontecimentos  s o  momentos  em que  os  diretores

est o formalmente entre iguais de fun o, mas se abrem mecanismos de diferencia o, seja pelo

status  que  a  escola  sustenta  frente   SEED  e  s  outras  escolas  e  conseq entemente  pelo  status

sustentado por quem as administra. Tal diretor foi convidado a fazer parte da assessoria do N cleo



Regional de Curitiba, mas n o aceitou a condi o de subordinado em que se encontraria. A recusa

n o aconteceria  se  o  convite  dissesse  respeito  a  postos  de  chefia  ou  coordena o,  ainda  que  ele

tenha dito  que  se  de  fato  o  convite  fosse  feito,  pensaria  no  caso .  Se  anteriormente  afirmamos

que  nem  todos  os  professores  possuem  o  objetivo  de  atingir  a  dire o  de  uma  escola,  seria

poss vel  pensarmos  que  os  diretores  anseiam  a  ascens o  para  postos  de  chefia  e  comando  no

interior do Estado? Em que medida a avalia o pessoal feita pelo pr prio diretor aponta para uma

potencialidade  para  isso?  Al m  disso,  a  dire o  pode  ser  vista  como  uma  posi o  que  al a  os

diretores  para  contextos  distintos  da  escola,  como  o  Poder  Executivo  ou  o  pr prio  Poder

Legislativo,  j  que   perfeitamente  poss vel  que  se  candidate  a  cargos  eletivos  da  pol tica

majorit ria?   

Para  al m  das  possibilidades  de  circula o  do  diretor  por  outras  categorias,  a

tentativa de mapear  as  dire es das rela es estabelecidas pelo diretor  nos coloca num caminho

para  pensarmos  que,  depois  de  percorrer  setores  do  Estado,  o  ex-diretor  pode  retornar   sua

condi o primeira, que  a de professor.  Muitas implica es resultariam desta volta,  pois depois

de ascender na administra o p blica, voltaria para uma condi o que, mesmo sendo englobante,

encontra-se abaixo das outras posi es que configuram o sistema de ensino em termos de poder

decis rio.   Durante  a  pesquisa,  n o  conheci  professores  que  ministram  aulas  que  tivessem  sido

diretores, o que n o significa que n o existam. 

No  entanto,  o  que  ocorre  com  freq ncia   a  transfer ncia  de  professores  que

concorreram  a  elei es  em  uma  dada  escola  para  outro  estabelecimento.  Muitos  deles  n o  s o

eleitos, e j  no outro ano n o est o mais na escola. A mudan a de estabelecimento pelo professor

corrobora a possibilidade para a reconstru o de atributos pessoais, pois se na antiga escola, n o

obteve  xito,  talvez  a  mudan a  permita  a  reelabora o  de  qualidades ,  sendo  poss vel

incorporarem  sua pessoa caracter sticas que at  ent o n o estavam presentes quando estava em

outra escola. 

Dessa forma, quando o professor se encontra em um ambiente distinto daquele em

que  fixou  suas  alian as  de  apoio,  ou  despertou  antipatia,  a  desconstru o  de  atributos  pode  ser

uma  maneira  espec fica  de  inser o  em  outra  coletividade  -  comunidade  escolar  -  como  um

igual  formalmente  a  outros  professores,  mas  como  frisado  anteriormente,  podendo  se

diferenciar  dos  demais,  uma  vez  que  a  disposi o  do  pr prio  sistema  de  ensino  permite  a

diferencia o, a emerg ncia de novas lideran as, de novos bons diretores , bons negociadores ,

bons administradores , etc.  uma possibilidade latente, pois os diretores reconhecem que sou

professor, mas estou  diretor , e num outro mbito, afirme que est  como chefe de departamento



ou coisa do g nero na SEED ou NRE, mas a volta  sua condi o primeira  sempre pertinente.

Quando  pensamos  no  retorno  do  diretor  para  a  condi o  de  professor,  recuperamos  a

dimens o  da  gest o  democr tica .  Se  ela  baliza  as  rela es  na  escola,  de  forma  a  direcionar  a

constru o de candidatos em potencial para ocupar o cargo de diretor e diretor auxiliar,  porque

esta no o traz em si uma esp cie de tentativa de excluir modelos de dire o correspondentes ao

que  se  exercia  nos  per odos  ditatoriais.  Ou seja,  a  gest o  democr tica  constr i  um modelo  de

gest o na mesma intensidade em que tenta desconstruir outros, que n o condizem com os ideais

democr ticos  compreendidos  pelos  agentes.    uma  refer ncia  constante  tanto  a  um  modelo

particular de rela es no interior da escola, quanto a um modelo de exerc cio de poder existente

nos anos em que n o havia elei o direta para escolha de ocupantes de cargos pol ticos no pa s. A

no o abarca n o apenas  uma gama de procedimentos  de como o diretor  tem que portar  no seu

cargo,  quais  as  prioridades  de  investimento  de  recursos,  de  que  forma  deve  tomar  decis es,

consultando  os  membros  da  comunidade  escolar  e  por  quais  vias.  Ela  aponta  principalmente

para  um  valor  intr nseco   redemocratiza o  das  institui es  sociais  iniciada  na  d cada  de  80.

Assim, a gest o democr tica   a experi ncia particular desse movimento mais geral, concebida

de maneiras distintas pelos segmentos da comunidade escolar . 

N o nos interessa aqui definir  antropologicamente o que de fato tal  termo significa,  pois

consideramos que se faz necess rio compreender de que forma ele opera sobre as pr ticas - e n o

as  regras   (Goldman,  2000)  -   e  assim  apreender  o  funcionamento  das  rela es  entre  diretor,

comunidade  escolar ,  SEED,  NREs,  for as  pol ticas  como  um  sistema  que  opera

relacionalmente.   neste  sistema  que  vemos  num  plano  a  articula o  elei o  e  gest o

democr tica , e num outro uma aparente dissocia o de ambos. Isso se explica pela indica o de

que  a  gest o  democr tica  se  realiza  no  cotidiano  com mais  intensidade  e  maior  autonomia.  

como se nesse per odo estivesse disseminada nas rela es e  a  elas  fosse imanente e,  no per odo

eleitoral  voltasse  a  assumir  um  car ter  mais  vis vel,  permanecendo  como  um  princ pio

organizador. 

S o  estas  nuances  da  gest o  democr tica  que  nos  permitem  compreender  que  a

elei o  um momento (ritual) refor ado por esta no o, mas n o significa um fim ltimo a ser

alcan ado, pois ela opera, de forma distinta e segundo concep es distintas, no cotidiano e no

evento. 



CONSIDERA ES FINAIS

1. A categoria professor  e a reversibilidade da hierarquia. 

Durante todo este cap tulo procuramos colocar em quest o a organiza o administrativa escolar,

ou  seja,  a  hierarquia  burocr tica  onde  o  diretor   ocupante  do  cargo  m ximo  de  chefia,  sendo,

portanto a autoridade por excel ncia da gest o escolar. De fato, em termos organizacionais, temos:



                                               1. Administra o Estadual (SEED/NRE)

               2. Dire o escolar (ocupada por professores)

3.Secretaria/coordena es/orienta es(funcion rios

administrativos; professores e pedagogos).

4. Magist rio (exclusivamente professores)

Esta  grada o  de  ocupa es,  num  primeiro  momento,  ilustra  a  hierarquia  de  posi es  que  cada

agente ocupa na configura o da gest o da educa o p blica. Percebemos que em todos os n veis

de  ocupa es  est  presente  o  professor,  (excetuando  a  secretaria  da  escola).  Esta  categoria   a

condi o  primeira  para  que  o  servidor  p blico  componha  tanto  as  coordena es,  orienta es,

quanto  dire o.  Ser  professor  tamb m  uma exig ncia  imposta  pela  Lei  14231/03 para  que o

candidato concorra s elei es na escola. 

Seguindo um poss vel caminho: professor diretor  funcion rio da SEED, o desdobramento dessas

categorias condiciona a uma concep o particular a respeito de cada uma delas, mas s  poss vel

quando analisadas em conjunto. Assim:

1)Funcion rio da SEED: o convite para que o diretor deixe a gest o da escola e se dedique aos
trabalhos na SEED (ou nos NREs)  feito a qualquer momento, n o h  um per odo determinado
em que ocorre a indica o e a nomea o1.  A entrada e sa da de profissionais n o seguem regras
quanto a um tempo pr -fixado.
A posi o (ou categoria) funcion rio da SEED 2  n o-fixa e portanto transit ria. S o geralmente
cargos  que  agregam  grande  poder  de  decis o,  mas  que  s o  permeados  de  incerteza  quanto  
perman ncia por um per odo prolongado, indicando a import ncia de sustentar de forma plaus vel
a  sua  imagem de  bom administrador ,  negociador ,  enfim,  sustentar  o  que  de  in cio  ratificou
sua  entrada  no  quadro  de  cargos  comissionados  da  SEED.  Essa  esp cie  de  necessidade  de
sustenta o evidencia uma rela o de reciprocidade: primeiramente, o cargo na SEED  a d diva
do Estado ao diretor, pois inaugura um outro momento da rela o de troca originalmente iniciada
no mbito escolar. Trabalhar na SEED corresponde a ser reconhecido pelo seu trabalho e assim a
indica o  ao mesmo tempo a retribui o pela atua o na escola, mas tamb m a inaugura o de
um outro ciclo de contrapresta o, pois afirmar que o ex-diretor  precisa sustentar seus atributos
corresponde  a  dizer  que  ele  deve  sua  retribui o.  O  funcion rio  experi ncia  as  palavras  de
Marcel Mauss [1934-1924] n o h  nada mais livre e mais obrigat rio que o ato de dar, receber e
retribuir , uma vez que possui autonomia para execu o de seus projetos na SEED, tendo em suas
m os poder de decis o, mas tamb m precisa se mostrar sempre apto para tal, sob o risco de perder
seu  prest gio  perante  sua  comunidade  escolar  e  perante  outros  diretores  e  profissionais  da
educa o e tamb m perante a administra o superior. Mesmo que o funcion rio  n o apresente o
desempenho esperado pela pr pria SEED, a contrapresta o ser  sua exonera o do cargo o qual
havia sido nomeado.  

1
 Poder amos  nos  indagar  a  respeito  da  mudan a  da  equipe  de  governo  que  atua  na  SEED quando  h  mudan a  degovernador.  De  fato,  quando  h  mudan a  de  governador,  h  a  mudan a  de  concep o  acerca  do  pr prio

funcionamento  do  Estado,  entretanto,  a  indica o  das  diretoras  do  Col gio  Paulo  Leminski  se  efetivou  durante  o
governo de Roberto Requi o. Para uma melhor compreens o da l gica de substitui o de cargos que opera no servi o
p blico,  ver  Taminato  (2001).

2  O  termo  funcion rio  neste  trabalho   utilizado  para  definir  os  ex-diretores  que  ocupam  cargos  de  comiss o  na
SEED.



2)Diretor:  esta  posi o  (condi o)  tem  a  peculiaridade  de  ter  o  seu  in cio  demarcado
temporalmente pelo processo eleitoral, e a mudan a de condi o professor  diretor  mais vis vel,
devido  ritualidade da elei o. A categoria diretor n o  uma categoria est vel e permanente em
rela o   categoria  professor  -  mas   mais  est vel  que  o  cargo  na  SEED -  uma  vez  que  h  um
per odo espec fico  de  mandato  (dois  anos),  podendo ser  estendido  para  mais  duas  gest es.  Esse
tempo  de  gest o   um  tempo  de  expectativas  para  o  diretor  em  dois  planos:  o  primeiro  plano
corresponde  as  aspira es  da  comunidade  escolar  e,  assim,  credencia-o   reelei o.  J  o
segundo  diz  respeito   possibilidade  de  assumir  outros  cargos  no  sistema estadual  de  ensino.  O
lugar do diretor  privilegiadamente de exposi o para fora da escola. Dessa forma, pode ou n o
de  fato  ser  convidado  a  fazer  parte  da  equipe  da  SEED,  e  se  isso  se  concretiza,  n o  mais
continuar  em suas fun es na escola para se dedicar a outras fun es, em um outro mbito, como
aos cargos de confian a na SEED. 

3) Professor: tratamos aqui como de categoria permanente do sistema de ensino, e tamb m a mais
abrangente.  Ela  engloba  as  outras  categorias  (posi es)  -  diretor,  funcion rio  da  SEED  -
justamente porque  a condi o primeira para as outras.  Ou seja, na base da constitui o de todas
as categorias do sistema p blico de ensino est  o professor , englobando os demais:



Nessa perspectiva, a concep o corrente de hierarquia dos cargos no sistema de ensino pode ser
questionada quanto  sua rigidez . Num primeiro n vel, a administra o p blica organiza sua
hierarquia segundo o poder decis rio que cada segmento det m na sua fun o. Assim, quem
ocupa um cargo espec fico na SEED, em termos de tomada de decis o, est  acima do diretor e do
professor, sendo a categoria englobante de todo o sistema p blico de ensino. No entanto, em
termos de estabilidade, a situa o se inverte, pois quanto mais alto o cargo, menos est vel a
posi o. Dessa forma, o funcion rio da SEED det m grande poder de decis o, mas seu tempo de
perman ncia  incerto. A estabilidade  relacional, pois depende do seu desempenho e das
diretrizes pol ticas do governo. A categoria diretor, em rela o aos cargos da SEED,  a mais
est vel, mas possui poder de decis o apenas localmente - sua comunidade escolar . Uma vez
eleito, o que garante a perman ncia na dire o escolar  o tempo de mandato fixado pela
legisla o, o que n o impede a interrup o do mandato, devido a algum tipo de acusa o ou
insatisfa o da comunidade escolar . Por outro lado, ser convidado  SEED constitui tamb m
uma possibilidade potencialmente aberta, refor ando a incerteza do cumprimento integral do
mandato. 

J  a categoria professor se constitui como aquela que n o det m poder de decis o, a n o

ser de forma coletiva, em conselhos de classe, por exemplo, mas  a que tem maior estabilidade

quanto  a  sua  perman ncia  no  sistema  p blico  de  ensino.  Sendo  ela  condi o  para  as  demais

categorias (diretor e funcion rio da SEED), ela dimensiona a revers o da hierarquia administrativa



que   pautada  no  poder  burocr tico.  Neste  caso  consideramos  que  o  que  d  sustenta o  

hierarquia da estabilidade  a  refer ncia  posi o de professor.  Na concep o de Dumont,   na

rela o  dos  elementos  e  o  conjunto  que  a  hierarquia  opera  e  n o  apenas  entre  elementos  deste

conjunto.  Al m  disso,  a  hierarquia   compreendida  enquanto  definidora  de  rela es  em  n veis

diferentes, uma vez que ela  intrinsecamente bidimensional, pois como o autor bem ressalta:

Enquanto modernos, tendemos a colocar tudo num mesmo plano. Se isso fosse poss vel,

n o ter amos o que fazer com a hierarquia. Dado que afirmamos uma rela o de superior

com inferior,  preciso que nos habituemos a especificar em que n vel essa mesma rela o

se situa .(Dumont, 1992:373)

Portanto,  quando  consideramos  que  o  elemento  professor  num  primeiro  momento  se

encontra como inferior na estrutura burocr tica do ensino, ao compreendermos que em rela o ao

conjunto  desse  sistema,  ele  se  op e  aos  demais  elementos,  tomando  por  base  a  estabilidade  do

cargo  e  a  deten o  de  poder  administrativo,  mas  os  complementa  devido   possibilidade  de

transi o que a categoria professor possui. O professor engloba o funcion rio da SEED enquanto

categoria permanente, mas o funcion rio da SEED tamb m engloba o professor, pois  ele quem

define as a es na rea de educa o. 

E  no plano do cotidiano que estas  a es  se  verificam, onde elas  ecoam como pol ticas

p blicas  a  serem aplicadas  pelo  diretor  em sua  escola.  A quest o  se  volta  mais  uma vez  para  a

gest o  escolar,  pois  a  operacionaliza o  das  decis es  geradas  no  mbito  do  Estado  caracteriza

tamb m  o  diretor  como  democr tico  ou  n o.  A  avalia o  desta  operacionaliza o  cabe  

comunidade  escolar  e  por  isso  o  diretor  se  submete  ou  n o  a  maneiras  particulares  de

compreens o da gest o democr tica . Ela assume diferentes formas para diferentes segmentos e

em face disso  constantemente redimensionada.  Durante a pesquisa etnogr fica,  essa afirma o

ficou  mais  evidente  quando  pergunt vamos  para  professores  e  pais  o  que  eles  entendiam  por

gest o  democr tica .  Cada  qual  fixou  suas  conclus es  pautadas  naquilo  que  esperavam  da

atua o do diretor, recorrendo sempre aos atributos (bom administrador, boa pessoa, pr ximo dos

pais  e  alunos,  etc)  que deveriam estar  presentes  na  condu o dos  trabalhos  do diretor.  Assim,  

num  contexto  mais  particular  e  mais  espec fico  que  a  gest o  democr tica  atribui  sentido  s

rela es do dirigente escolar com aqueles aos quais representa.

 Nos ltimos vinte anos verificamos o desenrolar das negocia es em torno da elabora o

de  uma  legisla o  que  regulamentasse  a  realiza o  das  elei es  no  Paran .  Vimos  tamb m  as



constantes mudan as ocorridas na maneira pela qual a quest o era tratada pelos governadores que

estiveram  no  cargo  desde  o  ano  de  1983  at  2004,  o  que  resultava  em  modos  diferentes  de

realiza o da escolha de diretores. Leis, resolu es, decretos, foram os principais mecanismos de

aplica o da escolha de diretores pelo menos neste intervalo de vinte anos. Entretanto, as elei es

regulamentadas por uma lei correspondem a uma caracter stica importante para a no o nativa de

democracia,  pois  a  escolha  do  diretor  emanaria  da  prefer ncia  da  coletividade  considerada

comunidade escolar  e n o mais da indica o do Secret rio de Educa o. O car ter coletivo da

escolha  do  dirigente  escolar   um aspecto  da  gest o  democr tica  e  nos  interessa  destacar  que

devido  aprova o e  san o da lei de diretores  no ano de 2003  que foi poss vel associar de

forma mais evidente elei o e gest o democr tica. 

Para a APP-Sindicato a lei garantiria um padr o de escolha de diretores que estaria acima

das  concep es  dos  governos  e  estes  n o  poderiam  agir  segundo  suas  pr prias  convic es.

Quando  detectamos  a  conson ncia  entre  elei o  e  gest o  democr tica  nas  orienta es  do

discurso nativo, significa que no caso do Paran , n o podem ser encontradas em separado, ou seja,

a  gest o  democr tica  tem  como  ponto  de  partida  a  elei o.  Por m,  a  gest o  democr tica

adquire plenitude na comunidade escolar , no cotidiano, na avalia o permanente da postura do

diretor  pelos  segmentos.  E  mais,  ela  se  realiza  de  forma  mais  arraigada  na  categoria  professor,

pois   dela  que  de  se  desenvolvem  as  condi es  para  que  atributos  caracter sticos  da  categoria

diretor  possam  se  consolidar  e  possam  ser  potencializados.  Sejam  eles  de  que  natureza  for

(administrativo,  pol tico,  etc),  h  sempre uma rela o intr nseca com a no o de democracia e a

partir do reconhecimento de suas potencialidades pela comunidade votante, o professor ascende 

condi o diretor,  o  que abre  possibilidade de ingressar  tamb m na SEED.  um processo que a

etnografia identifica como a constru o do ser diretor atrav s de atributos evidenciados durante a

sua atua o como professor e que pode encaminh -lo para os rg os estaduais. Constitui-se assim

uma cadeia que toma formas ainda na escola e posteriormente se insere na SEED, fazendo com

que de fato tenhamos um todo hier rquico.   
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