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escola pública (Anísio Teixeira). 



RESUMO 

 

 

Este trabalho é o resultado de uma análise sobre a política de gestão da educação básica no 

Estado do Rio Grande do Norte (RN) e teve por objetivo apresentar um estudo acerca da 

construção e da implantação do processo de eleição direta para a escolha de dirigentes de 

escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino, no período de 2003 a 2006. 

Partiu-se do pressuposto de que a eleição para a escolha dos dirigentes escolares pelo voto 

direto da comunidade apresenta-se como um importante instrumento por meio do qual 

pode-se assegurar o direito de participação aos diferentes segmentos no âmbito escolar 

contribuindo para a consolidação do processo de democratização da gestão da escola 

pública nesse Estado. Optou-se pela realização de uma pesquisa dentro de uma abordagem 

histórico-crítica, tendo como base teórico-metodológica o materialismo dialético. A partir 

dos objetivos e das questões que nortearam o processo investigativo, considerou-se 

adequado adotar como procedimentos de estudo e de coleta de informações a análise 

bibliográfica, a análise documental e a realização de entrevistas semi-estruturadas. Os 

resultados apontam que a construção do Documento da Gestão Democrática definindo a 

eleição direta como forma de escolha de gestores escolares bem como a implantação desta 

junto às escolas da rede estadual deu-se com base nos princípios democráticos. Além disso, 

a eleição direta para dirigentes de escolas, a criação do Conselho de Escola (CE) e a 

instituição da Assembléia-Geral da Escola evidenciam a adoção de um novo modelo de 

gestão da educação pública da rede estadual que contribui para o processo de 

democratização da gestão escolar. Por último, evidencia-se a necessidade de qualificação 

sobre o processo democrático e a participação dos diversos sujeitos envolvidos no processo 

de gestão incluindo, também, os integrantes do Conselho de Escola. 

 

 

Palavras-chave: Gestão escolar. Democratização. Participação. Eleição direta.  



RESUMEN 

 

 

Este trabajo es el resultado de un análisis de la política de gestión de la educación básica en 

el estado de Rio Grande do Norte (RN) y tuvo como objetivo presentar un estudio sobre la 

construcción e implementación del proceso de elección directa para elegir a los dirigentes 

de escuelas públicas de educación básica en las escuelas públicas durante el período 2003 a 

2006. Partió de la suposición de que las elecciones para la escoja de los líderes escolares 

mediante el voto directo de la comunidad se presenta como un importante instrumento a 

través del cual se debe garantizar el derecho de participación a los diferentes segmentos de 

la escuela contribuyendo con el proceso de consolidación del proceso democratización de 

la gestión de escuela pública en ese Estado. Optamos por realizar una búsqueda dentro de 

un enfoque histórico-crítico, basado, teórico-metodológicamente, en el materialismo 

dialéctico. A partir de los objetivos y de los temas que guiaron el proceso de investigación, 

se consideró adecuado adoptar procedimientos de estudio y de recogida de informaciones y 

análisis bibliográfico y documental y, la realización de entrevistas semi-estructuradas. Los 

resultados muestran que la construcción del Documento de la Gestión Democrática 

definiendo la elección directa como una opción de los administradores de la escuela bien 

como su implantación ante las escuelas del estado sucedió basado en los principios 

democráticos. Además, los líderes elegidos directamente de las escuelas, la creación del 

Consejo Escolar (CE) y la institución de la Asamblea General de la Escuela demuestran la 

adopción de un modelo de gestión de la educación pública del estado que contribuye con el 

proceso de democratización de la gestión escolar. Por último, es evidente la necesidad de 

cualificación en el proceso democrático y la participación de varios sujetos involucrados en 

el proceso de gestión también incluidos los miembros del Consejo Escolar. 

 

 

Palabras clave: Gestión escolar. Democratización. Participación. Elección directa.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Contextualizando e delimitando o objeto de estudo 

 

 

As formas de provimento para o cargo de direção e vice-direção de escolas públicas 

no Brasil foram se diversificando ao longo das duas últimas décadas do século passado e neste 

início de século. São várias as formas e as propostas de acesso à gestão das escolas públicas 

historicamente utilizadas no sistema educacional brasileiro, destacando dentre elas: a) diretor 

livremente indicado pelos poderes públicos (estados e municípios); b) diretor de carreira; c) 

diretor aprovado em concurso público; d) diretor indicado por listas tríplices ou sêxtuplas ou 

processos mistos; e) e eleição direta para diretor (BRASIL, 2007b). As formas de escolha se 

dão de formas diferenciadas pelos entes federados brasileiros. 

Vários autores que discutem sobre a gestão democrática na educação e que 

apresentam experiências inovadoras na área da gestão escolar realizadas em diferentes 

Estados e municípios do país como Padilha (1998), Vieira e Maia (1999), Vieira (2001), Paro 

(2001; 2003), Lück (2006b), Dourado (2006) mostram que, apesar dos limites postos ao 

sistema eletivo, a escolha de dirigentes escolares pelo voto direto vem atender aos interesses 

de diferentes grupos sociais e tem no processo participativo o seu aspecto mais positivo 

dentro do processo de gestão democrática uma vez que garante à comunidade escolar o direito 

de votar e escolher os gestores de suas escolas. 

As eleições diretas para a escolha de diretores de escolas públicas no Brasil tiveram 

início na década de 1980, após o fim do período militar, quando foram eleitos os primeiros 

governadores estaduais, como parte do processo de redemocratização do país. 

O relatório de pesquisa sobre o Impacto da Gestão sobre o Desempenho Educacional 

apresentado por Barros e Mendonça (2009, p. 6) informa que: 

 

 

Como as demais inovações educacionais, a eleição de diretor tomou grande 

impulso após a eleição de governadores em 1982, com a eleição direta 

sendo implantada entre 1984 e 1986 em três unidades da federação: Paraná 

(1984), Ceará (1985) e Santa Catarina (1986). Na segunda metade dos anos 

oitenta esta inovação foi introduzida em mais três unidades da federação: 

Mato Grosso (1987), Rio de Janeiro (1988) e Rio Grande do Norte (1989). 
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Finalmente, durante os anos noventa a eleição foi introduzida em mais 

quatro estados: Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 

 

 

Paro (2001, p. 64) lembra que: 

 

 

Em 1989, vários estados inscrevem em suas constituições a obrigatoriedade 

da eleição como critério de escolha dos diretores nas escolas públicas. 

Entretanto, já ao final da década de 80 e início da de 90, verifica-se certo 

refluxo das eleições em alguns estados, produto da ação de governos pouco 

comprometidos com a democracia, que entram com Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade contra as eleições, com a clara intenção de proteger 

seus interesses político-partidários identificados com práticas clientelistas. 

 
 

 

 Segundo informa Lück (2006a) em 1998, a escolha de diretores escolares por 

eleição direta com a participação da comunidade já era praticada em 17 Estados brasileiros. 

Este fato já se configurava, portanto, como um grande avanço no processo de gestão 

democrática na educação em todo o país. 

A legislação brasileira elaborada já no final da década de 1980 vem representar um 

avanço significativo para a democratização da gestão educacional.  

Vieira (2001, p. 16) destaca que: 

 

 

O processo constitucional representa um marco importante para a educação 

brasileira. Registra algumas das principais demandas dos atores sociais 

envolvidos com o processo educativo, ao mesmo tempo em que institui um 

conjunto de princípios orientadores para a política educacional. Dentre os 

princípios da Carta Magna, destaca-se a „gestão democrática do ensino 

público na forma da lei‟ (CF. Art. 206). 

 

 

Nos anos de 1990 o dispositivo constitucional foi regulamentado através aprovação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Lei nº 9.394/96, promulgada em 

20 de dezembro de 1996. Nesta Lei, no Artigo 3º, Inciso VIII, está explicitado que a gestão 

democrática do ensino público será feita “na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino” (BRASIL, 1996a). O princípio da gestão democrática ainda é detalhado nos Artigos 

14 e 15 em que é determinada a participação da comunidade escolar e local, através das 
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entidades representativas (conselhos escolares ou equivalentes), e, também, a garantia de que 

os sistemas de ensino deverão assegurar que as unidades escolares públicas de educação 

básica possam ter assegurada, em progressivos graus, a autonomia administrativa, pedagógica 

e financeira (BRASIL, 1996a). 

Mesmo sendo considerada a institucionalização da gestão democrática a partir da 

LDB como um avanço no processo de democratização da gestão escolar, esta Lei (BRASIL, 

1996) encarrega os entes federados estaduais e municipais de regulamentar e implantar tal 

princípio em seus sistemas de ensino, sem fixar prazos para o cumprimento de tal tarefa, o 

que permitiu que fosse se dando em tempo e de forma diferenciada nas diferentes instâncias e 

lugares do país. Muitos deles incluíram a eleição como forma de escolha de dirigentes 

escolares pelo voto direto, garantindo a participação da comunidade neste importante 

momento de tomada de decisão. 

Apesar de reconhecer a importância da institucionalização do princípio da gestão 

democrática deve-se considerar, também, que isto, por si só, não garantirá a democratização 

da gestão escolar. Neste sentido, Vieira (2001, p. 17) considera que “[...] a legislação por si 

mesma é insuficiente para imprimir novos rumos à realidade” e compreende  que “para mudar 

a fisionomia de um sistema educacional, a legislação necessita associar-se a políticas que 

busquem, seguramente, efetivar tais mudanças”. 

Ciseki (1998) e Padilha (1998) elencaram alguns pressupostos para a efetivação do 

processo de gestão democrática dentre os quais insere-se a garantia da lisura nos processos de 

definição da gestão visando garantir a total transparência tanto na escolha democrática dos 

dirigentes escolares como na formação dos Conselhos  de Escola (CEs) e, também, na gestão 

da instituição educativa com vistas à autonomia escolar.  Destarte, assegurar-se-ia a realização 

de eleição para a escolha de dirigentes escolares com a participação da comunidade, através 

do voto direto, como também para a composição dos Conselhos Escolares. 

Na década de 1980, no Estado do RN, mesmo com a resistência dos governos que 

passaram pelo poder, vivenciou-se duas experiências de eleição direta para a escolha de 

Diretor e Vice-Diretor nas escolas de educação básica da rede estadual de ensino: a primeira 

foi realizada no ano de 1984, no governo de José Agripino Maia e a segunda foi realizada no 

ano de 1989, no governo de Geral Melo. Todavia, conforme esclarece Cabral Neto (1995), 

ambas resultaram da luta e da pressão feita pela Associação de Professores do Rio Grande do 

Norte (APRN) juntamente com as demais instituições representantes de educadores e de 

estudantes. Desde este período, o movimento dos professores ergueu a bandeira de luta pela 
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democratização da educação, reivindicando, por conseguinte, a realização de eleições diretas 

para a ocupação dos cargos de Diretor e Vice-Diretor nas escolas públicas estaduais. 

A primeira experiência (1984) foi realizada em caráter experimental, no governo de 

José Agripino Maia, em três escolas da capital, nas quais o grupo do governador tinha 

influência política reduzida (CABRAL NETO, 1995). Mesmo assim, este Governo do Estado 

garantia que a experiência se estenderia às outras escolas da rede. No entanto, apesar de ter 

sido incluída na nova versão do Estatuto do Magistério aprovado naquele ano pela 

Assembléia Legislativa (AL), a experiência de eleição de diretores não veio a se concretizar 

nas demais escolas da rede, visto que o dispositivo que asseguraria este feito foi vetado pelo 

então Vice-Governador Radir Pereira que assumia o cargo de Governador do Estado no lugar 

de José Agripino Maia. As experiências se encerraram apenas nas 3 escolas de Natal, mas as 

reivindicações por parte da APRN continuaram. 

A segunda experiência aconteceu no ano de 1989. Naquele momento, a Associação 

dos Professores já apresentava uma visão mais ampla em relação à gestão democrática, 

reivindicando também a criação dos Conselhos de Escola, que estaria subordinada à eleição 

direta para diretor (CABRAL NETO, 1995, p. 229). O então Governador eleito Sr. Geraldo 

Melo havia firmado compromisso público com a categoria dos educadores durante a 

campanha eleitoral dando garantias de que seriam realizadas eleições em todas as escolas do 

Estado.  

Naquela oportunidade foram eleitos apenas 100 diretores de escolas, pelo voto direto 

da comunidade, para um mandato de dois anos. Estes, entretanto, não tiveram o direito de 

cumprir com tais mandatos pelo fato de terem posicionado-se a favor da categoria dos 

professores durante a greve deflagrada no ano de 1990. Como consequência ocorreu um 

processo sistemático de demissão desses diretores, permanecendo nos cargos somente aqueles 

que eram ligados ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e que tinham a 

proteção dos políticos locais (CABRAL NETO, 1995; ANDRADE, 2005). 

Cabral Neto (1995, p. 235) destaca a importância desta experiência de eleição direta 

afirmando que esta “além de permitir a participação da comunidade (professores, alunos e 

pais) na escolha de dirigentes escolares, politizou o processo que, até então, esgotava-se nos 

conchavos arquitetados entre os chefes políticos locais e o Governador com a participação do 

Secretário de Educação”. O autor esclarece que esse mecanismo, na experiência do Rio 

Grande do Norte, além de não reduzir a interferência do poder local, como pretendiam as 
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lideranças sindicais e os técnicos, ainda, fez com que este se manifestasse com maior 

intensidade. 

As duas experiências terminaram por demonstrar o autoritarismo por parte do Poder 

Executivo estadual, marcando o retorno à indicação político-partidária. 

Na Constituição do Estado do RN, de 03 de outubro de 1989, no Capítulo III, que 

trata da Educação, da Cultura e do Desporto, no Artigo 135, Inciso VIII, está definida como 

um dos princípios do ensino a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei, 

assegurada a eleição direta da respectiva direção pelos corpos docente, discente, servidores e 

pais de alunos de cada estabelecimento de ensino estadual ou municipal” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1989c). No entanto, durante toda a década de 1990 foi retomada a forma de 

indicação político-partidária para a ocupação dos cargos de Direção e Vice-Direção de escolas 

nesse Estado, favorecendo as práticas clientelistas na gestão da educação desse Estado.  

No entendimento apresentado por Andrade (2005, p 166), a ausência de eleição 

direta para direção de escola se dava por dois motivos fundamentais: 

 

 

[...] primeiro que é de caráter geral, tem relação com a necessidade histórica 

do neoliberalismo se consolidar no Brasil enquanto projeto econômico 

hegemônico; segundo – de caráter mais específico, mas que se relaciona 

com o primeiro - relaciona-se com a construção de uma hegemonia local 

que passa necessariamente também, por práticas clientelistas no sistema 

educacional. 

 

 

Os governos eleitos neste último período buscaram promover a descentralização da 

gestão da educação, realizando reformas no sistema de ensino, mas não chegaram a realizar 

experiências de eleição para a escolha de dirigentes escolares.  

Nesse período foi elaborado o Plano Estadual de Educação Básica (PEEB – 1994-

2003) contendo um conjunto de propostas que apontavam uma série de mudanças na gestão 

da educação, entre as quais constava a eleição direta para os cargos de direção e vice-direção 

das escolas da rede estadual bem como a criação de Conselhos Escolares. No entanto, as 

proposições nele contidas não se concretizaram em sua totalidade. Somente foram criados os 

Conselhos Diretor no ano de 1995 (RIO GRANDE DO NORTE 1995a). 

No ano de 2002, ocorreram mudanças na conjuntura política do Estado. Foi eleita 

para o cargo de Governadora a professora Wilma de Faria, que antes havia pertencido ao 
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grupo político liderado pelo ex-governador José Agripino Maia e que, também, já tinha sido 

aliada do ex-governador Garibaldi Alves Filho, quando exercia o cargo de prefeita no 

município de Natal. À frente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), enfrentou e venceu os 

dois grupos tradicionais da política do Estado. Dentre os compromissos de campanha 

assumidos por essa Governadora junto à categoria dos professores, representada pelo 

Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Estado do Rio Grande do Norte 

(SINTE/RN), estava a realização de eleição direta para a escolha de Diretor e Vice-Diretor em 

todas as escolas da rede estadual de ensino. Assim, garantiu-se que o tema fosse inserido na 

agenda política local logo no início deste Governo. 

Em 2003 foi instituída a Comissão de Gestão Democrática (CGD), por meio de Ato 

Administrativo Governamental publicado no Diário Oficial do dia 15 de maio de 2003 (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2003a), com o objetivo de promover as eleições diretas para os 

cargos de Diretor e Vice-Diretor nas escolas da rede estadual de ensino. Essa Comissão teve a 

incumbência de elaborar a minuta do documento que desencadearia o processo de gestão 

democrática da escola pública no Estado do RN, culminando com a implantação do processo 

de eleição direta para a escolha das Equipes de Direção das unidades escolares. 

O processo de construção da minuta do documento deu-se a partir de um amplo 

debate conduzido pela CGD, sob o slogan Construindo o Poder Coletivamente, com a 

participação de integrantes de diferentes instituições que representam alunos, educadores e 

gestores escolares no Estado, dos pais e de toda a sociedade. A Comissão foi composta por 

representantes da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos (SECD/RN), 

do SINTE/RN, da Associação Potiguar dos Estudantes Secundaristas (APES) e da Associação 

Nacional de Políticas e Administração da Educação (ANPAE). 

A Lei Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005, que “dispõe sobre 

a democratização da gestão escolar no âmbito da rede pública estadual de ensino do Rio 

Grande do Norte e dá outras providências” (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a) foi 

regulamentada pelo Decreto Governamental nº 18.463 de 24 de agosto de 2005 (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005b), ficando conhecida pelo público em geral como o Documento 

da Gestão Democrática. Esta Lei apresenta uma nova configuração para a gestão da educação 

da escola pública de educação básica da rede estadual de ensino do RN. 

Esta pesquisa focaliza-se na gestão da educação pública no Estado do RN, tratando, 

de forma mais específica, da realização da eleição direta para a escolha de dirigentes de 

escolas de educação básica da rede estadual de ensino a partir da implantação do Programa de 
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Gestão Democrática (PGD) de 2003, conduzido pela SECD/RN (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2007a). 

O interesse em desenvolver a pesquisa surgiu a partir da implantação do Programa 

supracitado, que culminou com a realização da eleição direta para a escolha de dirigentes em 

mais de 500 escolas de educação básica da rede estadual de ensino do RN (2005-2006). Foi 

um momento em que todos os segmentos escolares (pais, alunos, professores e funcionários), 

nos diversos recantos desse Estado e na capital, preparavam-se para vivenciar um grande 

processo democrático, por meio do qual iriam eleger pelo voto direto os seus dirigentes 

escolares. 

A realização da eleição para escolha de dirigentes escolares, considerando-se a 

forma como foi conduzido todo o processo de construção e de implantação junto às escolas, 

vem demarcar o início de um novo período na história da gestão da educação no Estado do 

RN. Foi um momento em que entidades representativas de diferentes segmentos, que vem 

lutando pela democratização da gestão escolar nesse Estado, foram chamadas para participar 

da construção do documento no qual se delineia uma nova configuração para a gestão das 

escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino.  

A mobilização em torno da construção da Lei e da implantação da eleição direta 

realizada em todo o Estado mostrou a importância e a dimensão que esse processo 

democrático assumiu naquele período perante os diferentes segmentos sociais dentro e fora do 

contexto escolar. 

Este momento histórico, consubstanciado com a participação da comunidade escolar 

por meio do sufrágio, poderá representar um passo significativo rumo à democratização da 

gestão escolar e ao fim do clientelismo político praticado na gestão da educação no Estado do 

RN. 

Este trabalho de pesquisa que teve como propósito a realização de investigação 

acerca da eleição direta para a escolha de dirigentes das escolas de educação básica da rede 

estadual de ensino do RN será apresentado em forma de Dissertação no Mestrado de 

Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

A eleição para a escolha dos dirigentes escolares pelo voto direto da comunidade nas 

escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino do RN apresenta-se como um 

importante mecanismo por meio do qual será assegurado o direito de participação dos 
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diferentes segmentos no âmbito escolar e que poderá contribuir de forma significativa para a 

consolidação do processo de democratização da gestão da escola pública nesse Estado. 

Uma vez constituído o trabalho de dissertação que resultará da realização deste 

estudo pressupõe-se a sua contribuição para tornar clara a compreensão sobre os embates e/ou 

debates travados acerca da questão da democratização da gestão escolar, desde a construção 

do documento da gestão democrática e, também, sobre a implantação da eleição direta como 

forma de escolha de dirigentes escolares, observando-se as mudanças que vem ocorrendo no 

campo da gestão educacional, especificamente na rede estadual de ensino do RN, o que 

também justifica a realização desta pesquisa. 

A relevância deste estudo incide, sobretudo, no debate acerca da democratização da 

gestão escolar que, mesmo tendo garantido o seu espaço na agenda política e na legislação do 

país e de boa parte dos entes federados estaduais e municipais, ainda tem se apresentado como 

um grande desafio tanto no contexto nacional quanto local, necessitando de espaços para 

estudos a fim de que se possa tornar claro o seu significado político. 

No RN a temática da democratização da gestão no âmbito da escola e também do 

sistema educacional vem sendo discutida por diferentes autores como: França (1998; 2005), 

Andrade (2005), Santos (2005) e Barbalho (2006). Foi no trabalho de pesquisa realizado por 

Cabral Neto (1995) que o objeto ora em estudo – a eleição direta para a escolha de dirigentes 

escolares – recebeu tratamento específico quando foi discutido em um capítulo de sua tese de 

Doutorado em Educação na Área de Administração Escolar defendida junto à Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (USP). Recentemente foi apresentado um trabalho 

em nível de Especialização por Silva (2009), técnico da Coordenadoria dos Órgãos Regionais 

de Educação (CORE) da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC/RN), que atua 

como Assessor Jurídico junto à Comissão Eleitoral Central (CEC) que é responsável pela 

realização dos processos eleitorais em todo o Estado. Nesse trabalho o autor trata da gestão 

democrática no âmbito da rede estadual de ensino do RN com recorte sobre as eleições diretas 

para diretores de escolas.  

Diante da amplitude a que se remete o objeto desta pesquisa e mediante as 

proposições apresentadas a seguir nos seus objetivos, definiu-se como campo de investigação 

a gestão da educação no Estado do RN, tendo como recorte a política de gestão da educação 

implantada pelo Governo do Estado no período de 2003 a 2006 por meio do PGD, de 2003 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2007a), quando foi construída a Lei da Gestão Democrática que 

redirecionou os rumos da gestão escolar na rede estadual de ensino. 
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E, para compreender como esse processo desenvolveu-se no âmbito da rede estadual 

de ensino, realizou-se uma análise sobre esse processo desde a construção e aprovação da Lei 

Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005 (2003-2005) (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2005a), bem como a implantação dos processos eleitorais nas escolas em suas duas 

etapas iniciais realizadas, respectivamente, nos anos de 2005 e 2006. Todavia, não se tem aqui 

a pretensão de esgotar os conhecimentos sobre a temática, mas apenas de contribuir com o 

debate acerca da democratização da gestão escolar no âmbito do sistema de ensino do RN.  

O estudo sobre o contexto da gestão educacional no Estado do RN, partindo da 

política de gestão da educação implantada pelo Governo do Estado no período ao qual se 

propõe esse estudo, remete à investigação da experiência recente de eleição para a escolha de 

dirigentes de escolas de educação básica que se caracteriza como um dos mecanismos 

imprescindíveis ao processo de democratização da gestão escolar e à concretização de um 

projeto de gestão democrática da escola pública. Tal fato tem impulsionado a busca por 

informações que possibilitem uma análise mais aprofundada em torno deste evento aqui 

tratado como objeto de estudo. 

O interesse de busca pela compreensão sobre a constituição do processo de eleição 

para a escolha de dirigentes escolares partiu de uma série de indagações que aqui se definem 

como questões norteadoras da pesquisa, apresentadas na seguinte ordem:  

1) Como se caracteriza o novo modelo de gestão das escolas públicas de educação 

básica da rede estadual de ensino do RN a partir da implantação do Programa de Gestão 

Democrática de 2003 que culminou com a implantação da eleição direta para a escolha de 

dirigentes escolares?  

2) Como se configura o processo de eleição de dirigentes de escolas públicas de 

educação básica da rede estadual de ensino do RN como parte das políticas de gestão 

democrática difundidas na reforma educacional brasileira a partir da década de 1990?  

3) Como se deu a participação dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de 

construção dessa política e na implementação da eleição direta como forma de provimento de 

cargo de dirigentes escolares? 
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Objetivos da pesquisa 

 

 

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo apresentar um estudo acerca da 

construção e da implantação do processo de eleição direta para a escolha de dirigentes das 

escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino do RN como um dos 

mecanismos de democratização da gestão escolar tendo como referência a política de gestão 

da educação implantada pelo Governo do Estado por meio da SECD/RN no período de 2003 a 

2006. 

De forma específica, pretende-se: 

1) Analisar a política de gestão da educação implantada no sistema de ensino do RN 

a partir do Plano do Governo (2003-2006); 

2) Compreender o processo de construção da política pública que definiu a eleição 

direta como forma de provimento de cargo de dirigentes de escolas públicas de educação 

básica da rede estadual de ensino do RN bem como a sua implantação junto às unidades de 

ensino; 

3) Analisar como se deu a participação dos diferentes segmentos na construção da 

proposta de gestão democrática para as escolas públicas de educação básica da rede estadual 

de ensino e na implantação da eleição direta como forma de escolha dos dirigentes escolares.  

 

 

Definindo o percurso da investigação: encaminhamentos metodológicos 

 

 

Entende-se que os caminhos a serem trilhados no processo investigativo se definem 

a partir das próprias características apresentadas pelo objeto a ser investigado. Portanto, as 

informações pertinentes e necessárias à compreensão do objeto estudado foram coletadas 

através de procedimentos e técnicas diversificadas, conforme requereu cada etapa 

desenvolvida no decorrer do processo de investigação. Para tanto optou-se pela realização de 

uma pesquisa dentro de uma abordagem histórico-crítica, tendo como base teórico-

metodológica o materialismo dialético, que nesse estudo apresenta-se fundamentado a partir 

das idéias de dois teóricos marxistas: Kosik (2002) e Augusto Triviños (2006). 
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De acordo com Triviños (2006, p. 129), na pesquisa qualitativa que mantém suas 

raízes no materialismo dialético “o fenômeno tem sua própria realidade fora da consciência”. 

Portanto, considera-se que o fenômeno, tratado enquanto objeto de estudo, é algo que se 

apresenta como real e concreto e que, como tal, deve ser estudado. Para o autor “isto significa 

enfocá-lo indutivamente”, todavia, ao passo em que se descobre a sua aparência e essência 

também se está avaliando um suporte teórico que atua dedutivamente e que só terá a sua 

validade sido alcançada à luz da própria prática social. Sob esse raciocínio o autor conclui que 

“o fenômeno social é explicado num processo dialético indutivo-dedutivo” (TRIVIÑOS, 

2006, p. 130), sendo compreendido em sua totalidade de forma intuitiva. Assim, compreende-

se que a pesquisa qualitativa sob o enfoque dialético parte da base, do real, que deve ser 

analisado não só em sua aparência, mas também em sua essência para que se possa 

estabelecer a coisa em si, o número, que se definem e se justificam existencialmente não por 

outro meio que não seja a própria prática social. Seria, pois, a prática social o critério da 

verdade no materialismo dialético. O meio sob o qual se poderia reconhecer se um 

conhecimento é ou não verdadeiro. 

Para Kosik (2002, p. 20) “a dialética é o pensamento crítico que se propõe a 

compreender a „coisa em si‟ e sistematicamente se pergunta como é possível chegar à 

compreensão da realidade”. A compreensão da coisa em si não se dá de forma imediata. Para 

esse autor o conceito da coisa não é senão a sua própria compreensão que significa, em outras 

palavras, compreender-lhe a estrutura. É sair da aparência e ver a essência do fenômeno social 

estudado, ou seja, compreender o que se encontra por traz da aparência para se chegar à 

essência, à coisa em si. Para o autor supracitado a principal característica do conhecimento 

dentro da concepção dialética consiste na decomposição do todo. 

Kosik (2002, p. 18) esclarece que: 

 

 
a dialética não atinge o pensamento de fora para dentro, nem de imediato, 

nem tampouco constitui uma de suas qualidades; o conhecimento é que é a 

própria dialética em uma das suas formas; o conhecimento é a 

decomposição do todo. O “conceito” e a “abstração”, em uma concepção 

dialética, têm o significado de método que decompõe o todo para poder 

reproduzir espiritualmente a estrutura da coisa, e, portanto, compreender a 

coisa. 

 

 

 

Assimilar a realidade social sob o ponto de vista da concepção materialista, portanto, 

requer do pesquisador um esforço para a compreensão da sua concretude. Deve-se ter em 
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mente, portanto, que a realidade não é estática, ela está sempre num movimento dialético, ou 

seja, é um constante vir a ser. Ela não se apresenta numa sequência de fatos, mas a partir de 

um encadeamento entre estes.  

Por esse entendimento acreditou-se que a compreensão sobre a implantação da 

eleição direta como forma de provimento de cargo de gestores escolares não poderia se dar 

simplesmente observando o evento em si ou os resultados apresentados em dados 

quantitativos. Estes, sem dúvida, foram de extrema relevância para se compreender a 

proporção que esse objeto tomou em nível de Estado. Entretanto, a análise de dados 

qualitativos apresentados, sobretudo, nos depoimentos dos entrevistados, sob uma visão 

hermenêutica sobre todo o processo desencadeado foi o que fez a diferença na realização da 

pesquisa e na construção desse trabalho escrito. A análise dos meandros do processo por meio 

do estudo bibliográfico e documental, das observações feitas no decorrer das conversas com 

sujeitos que mantiveram contato direto com a construção do objeto e os depoimentos dos 

entrevistados foram elucidativos no sentido de oportunizar a compreensão da realidade social 

em sua concretude que no entender de Kosik (2002) compreende a totalidade.  

Compreende-se, pois, que a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares e preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado 

(MINAYO, 1994). A análise empreendida nesse trabalho, sob essa perspectiva, deu-se a partir 

do contexto social permitindo que o pesquisador tivesse uma visão do objeto em sua 

totalidade, dentro de um movimento dialético. Portanto, fez-se necessário investigar não só o 

evento da eleição em si, mas de proceder toda uma investigação acerca do contexto social no 

qual foi construída e implantada a proposta de gestão democrática das escolas públicas 

estaduais de educação básica desse Estado. 

Bogdan e Biklen (1994) entendem que na abordagem de investigação de caráter 

qualitativo mesmo as coisas que, a primeira vista possam parecer notórias, merecem um 

exame detalhado considerando-se que tudo poderá ter potencial para constituir uma pista que 

permita ao pesquisador estabelecer uma compreensão mais esclarecedora sobre o seu objeto 

de estudo.   

Visando percorrer os caminhos propostos nesta pesquisa a partir das questões e dos 

objetivos que nortearam todo o processo investigativo, considerou-se adequado adotar como 

procedimentos de estudo e de coleta de informações a análise bibliográfica, a análise 

documental e a realização de entrevistas semi-estruturadas. Todavia, devido à escassez de 

registros sistematizados sobre o processo de construção, muitas informações contidas nesse 

estudo foram coletadas também por meio de conversas informais em contato direto com os 
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sujeitos que atuaram diretamente na construção do objeto ao qual se dedica esta pesquisa. 

Neste caso em especial, valorizou-se esta forma de contato por acreditar que os sujeitos que 

atuaram no processo tanto poderiam fornecer dados importantes acerca do objeto em estudo 

como também poderiam sugerir possíveis fontes de informações úteis (GONSALVEZ, 2005). 

Também foram analisadas informações publicadas em matérias de jornais, periódicos, 

cartilhas, dentre outros.  

Considerou-se, pois desnecessária a rigidez quanto à aplicação de um único tipo, 

método ou técnica de pesquisa para a realização do estudo.  

Neste sentido Pádua (2004, p.37) esclarece que: 

 

 
para além do formalismo que uma tipologia requer, devemos reconhecer 

que o fundamental é compreender a realidade em seus múltiplos aspectos e, 

para tanto, essa compreensão vai requerer, e talvez admitir diferentes 

enfoques, diferentes níveis de aprofundamento, diferentes recursos, 

dependendo dos objetivos a serem alcançados e as possibilidades do próprio 

pesquisador para desenvolvê-los. 

 

 

O processo investigativo para a realização da pesquisa foi desenvolvido em três 

etapas consecutivas conforme se apresenta a seguir. 

A primeira etapa foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica e compreende 

uma fundamentação teórica em torno do objeto investigado – a eleição de dirigentes de 

escolas de educação básica da rede estadual de ensino do RN - situando-o no contexto 

regional, nacional e local, definindo os conceitos e categorias que permeiam a sua construção, 

o que permitiu ter-se uma visão global sobre o mesmo. 

Na segunda etapa foi feita a investigação sobre a política de gestão da educação 

implantada no Estado do RN no período definido para a realização desse estudo buscando-se 

compreender como se deu a construção do processo de eleição para a escolha de dirigentes 

escolares bem como as mudanças e/ou as novas configurações do modelo de gestão da 

educação. Esta etapa requereu uma análise detalhada e criteriosa dos documentos construídos 

no período, considerados de extrema relevância, uma vez que se tinha a pretensão de analisar 

a política de gestão da educação do Estado. Além da análise dos documentos e de estudos 

realizados por pesquisadores acerca da política de gestão da educação nesse Estado 

(CABRAL NETO, 1995; FRANÇA, 1998; 2005; SANTOS, 2005; ANDRADE, 2005; 

BARBALHO, 2006; SILVA, 2009) procedeu-se também a análise sobre a articulação e a 

mobilização feita junto aos diferentes sujeitos para o processo participativo que foi realizada 
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por meio de pesquisa em arquivos de registros das ações realizadas à época como também de 

conversas informais através de contatos diretos com diferentes sujeitos que estiveram 

presentes no contexto. Neste caso, especificamente, compreende-se que a análise sobre a 

dimensão histórica do processo de construção do objeto desse estudo não pôde prescindir de 

um contato direto com os sujeitos informantes ou mesmo com o próprio ambiente de 

pesquisa, o que permitiu uma melhor análise e compreensão sobre a essência do mesmo, visto 

que estes possuem o conhecimento detalhado acerca da realidade por eles vivenciada. Aos 

poucos foi se desvelando toda a construção de um processo democrático que foi se 

constituindo ao longo de um processo histórico, que demandou a luta e o esforço dos 

educadores e estudantes desse Estado.  

Na terceira etapa empreendeu-se uma análise sobre a participação dos sujeitos 

envolvidos no processo de construção do Documento da Gestão Democrática e, também, na 

fase de implantação das eleições nas escolas. Pretende-se, pois compreender a visão que estes 

apresentam sobre o processo de construção da política de gestão democrática, sobre a 

implantação da eleição direta enquanto mecanismo de democratização da gestão escolar e 

como eles se inserem dentro desse processo. Esta etapa foi trabalhada a partir da aplicação de 

entrevistas semi-estruturadas onde foram observadas as percepções dos sujeitos sobre o 

processo evidenciado por meio das quais pôde-se evidenciar as formas de participação dentro 

do processo de construção coletiva. 

Para a construção dessas análises optou-se pela utilização da entrevista semi-

estruturada como instrumento de coleta de dados por acreditar que este seria o procedimento 

mais adequado em se tratando de uma pesquisa de campo. Sabe-se que, por meio da entrevista 

é possível obter tanto dados objetivos, que também podem ser obtidos através de fontes 

secundárias, como dados subjetivos, que se relacionam aos valores, às atitudes e às opiniões 

dos sujeitos entrevistados (CRUZ NETO, 1994). Esse é um procedimento usual em trabalhos 

de campo, por meio do qual se busca obter informações contidas nas falas dos sujeitos, que 

aqui serão tratadas como depoimentos, e, que é considerado, portanto, como um instrumento 

de grande relevância nesse trabalho de pesquisa. Considera-se que este tipo de instrumento 

apresenta certa vantagem sobre outras técnicas de pesquisa, visto que “permite a captação 

imediata e coerente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e 

sobre os mais variados tópicos” (LÜDKE; ANDRE, 1986, p. 34). 

A seleção dos sujeitos a serem entrevistados deu-se mediante o critério de 

participação no decorrer do processo de construção do documento que instituiu a eleição 

direta como forma de provimento de cargo e, também, das instâncias que participaram junto à 
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CEC na implantação dos processos eleitorais nas duas etapas consecutivas realizadas nos anos 

de 2005 e 2006. Portanto, realizou-se um total de 05 entrevistas, entre os anos de 2009 e 

2010, sendo: 01 técnico da SECD/RN, membro titular na CGD e da CEC, que será 

identificado no texto como Depoente 01; 01 representante do SINTE/RN, membro titular na 

CGD e da CEC, que será identificado como Depoente 02; 01 representante da SECD que 

presidiu a CGD e a CEC, consecutivamente, no período ao qual se remete esse estudo, que 

será identificado como Depoente 03; 01 técnico da CORE que acompanhou o processo junto 

às DIREDs e às escolas, que será identificado como Depoente 04, e; 01 técnico da área de 

gestão da Diretoria Regional de Educação (DIRED) que será identificado como Depoente 05. 

O processo investigativo, bem como o tratamento dado às informações coletadas e a 

construção do documento de dissertação em si, foram permeados pela discussão em torno da 

participação e da democratização da gestão, cujas análises foram imprescindíveis ao resultado 

desta pesquisa. A discussão que se remete a estas categorias foram fundamentadas no 

pensamento de diferentes autores que vêm empreendendo estudos em torno da 

democratização da sociedade e, especificamente, sobre a eleição de diretores como 

mecanismo de democratização da educação, tais como: Bobbio (1987; 1989), Bordenave 

(1994), Demo (2001), Vieira (2001), Romão e Padilha (2002), Paro (2001; 2003), Libâneo 

(2004), Lück (2006b), Dourado (2006; 2007).   

 

 

A organização do trabalho 

 

 

Esse trabalho dissertativo apresenta o resultado da pesquisa ora proposta e, para 

facilitar uma melhor compreensão sobre o objeto em análise, deverá contemplar em sua 

estrutura, além dessa Introdução, mais três Capítulos e as Considerações Finais. 

Nesta Introdução apresenta-se uma contextualização acerca do objeto desse estudo – a 

eleição direta para a escolha de dirigentes de escolas públicas da educação básica na rede 

estadual de ensino do RN – evidenciando-se a relevância que poderá apresentar no contexto 

da educação e, em especial, no processo de democratização da gestão escolar nesse Estado.   

No primeiro Capítulo, apresenta-se uma discussão em torno do modelo de gestão da 

educação implantado no Brasil a partir da reforma do aparelho estatal empreendida na década 

de 1990 sob as orientações das diretrizes postas pelos organismos internacionais por meio do 

Projeto Principal de Educação (PPE) para os países da América Latina e Caribe. Para tanto, 

levou-se em consideração as transformações ocorridas nesse setor a partir das mudanças 
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evidenciadas no contexto internacional, ocasionadas por ocasião do processo de 

reestruturação produtiva e de globalização econômica que não tinham outra finalidade senão 

promover a reestruturação do sistema capitalista em todo o mundo. Foram observados os 

avanços do processo de democratização da gestão educacional nesse país a partir do processo 

de redemocratização da sociedade do período que compreende o fim do regime militar (1985) 

até o período definido para a realização desse estudo. Observaram-se as inovações inseridas 

nesse processo, sobretudo, a instituição do processo de eleição direta para diretores e vice-

diretores de escolas públicas nesse país, a fim de que se pudesse situar o objeto desse estudo 

dentro de um contexto histórico-social mais abrangente para se compreender a sua inserção no 

contexto local. 

O segundo Capítulo refere-se à caracterização do modelo de gestão escolar, 

implantado por meio da Lei Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005 (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005a), que instituiu a eleição direta como forma de provimento de 

cargos de dirigentes de escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino do RN. 

A princípio, foram observados os antecedentes históricos por meio dos quais se apresentam as 

experiências de eleições diretas para diretores e vice-diretores de escolas da rede estadual 

vivenciadas na década de 1980. Também se apresentaram reflexões acerca do longo período 

em que se manteve a ausência de processos eleitorais (1990-2002). A partir da 

contextualização histórica evidenciou-se a evolução do processo de democratização da gestão 

escolar nesse Estado. Em seguida, procedeu-se a análise sobre o PGD implantado pelo 

Governo do Estado apresentando como se deu todo o processo de construção e aprovação do 

documento (2003-2004), por meio do qual estabeleceu-se a configuração do novo modelo de 

gestão das escolas públicas de educação básica bem como a implantação da eleição direta 

para a escolha dos gestores escolares em suas duas etapas iniciais (2005-2006).  

No terceiro Capítulo apresentam-se as análises sobre a participação dos diferentes 

sujeitos quando da tessitura Documento da Gestão Democrática (RIO GRANDE DO NORTE, 

2005a) bem como na implantação do processo de eleição direta nas escolas a partir das 

considerações apresentadas nos depoimentos dos entrevistados. Foi observada a participação 

das diferentes classes (pais, alunos, professores e funcionários) como também das instâncias 

conducentes desse processo (CGD, CEC, CEE, CORE e DIRED). É apresentada uma 

avaliação da eleição sob a visão dos sujeitos entrevistados (SECD e SINTE).  

Por fim, destacam-se as considerações sobre os resultados obtidos no decorrer do 

processo investigativo sobre o objeto desse estudo reconhecendo-se a importância das 

categorias que nortearam todo esse trabalho: participação e democratização. Evidenciou-se, 
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pois, o dinamismo que permeou todo o processo democrático, tanto na construção do objeto 

desse estudo como na sua implantação, observando-se a relação de parceria estabelecida entre 

o Governo e a sociedade na construção de uma política pública de gestão da educação nesse 

Estado.  

Mediante a complexidade que envolve a temática, compreende-se que o 

empreendimento desse processo investigativo não teria, pois, a pretensão de encerrar os 

conhecimentos em torno do objeto ora estudado. A intenção é de contribuir com a abertura de 

espaços para a discussão da temática da gestão democrática no âmbito da rede de ensino do 

RN. Considera-se, portanto, que a consolidação do processo de democratização por meio da 

participação política da comunidade deverá ser objeto de estudos posteriores sendo verificado, 

in loco, no cotidiano da escola. 
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1 POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL: A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A 

ELEIÇÃO DE DIRIGENTES ESCOLARES 

 

 

A concepção das políticas públicas formuladas para o setor educacional no Brasil, 

especialmente na década de 1990 quando se intensificou o processo de reforma do Estado 

brasileiro, é decorrente do amplo conjunto de reformas implantado desde a década de 1980 

nos países da América Latina e Caribe por meio de propostas neoliberais consolidadas a partir 

do Consenso de Washington
1
 e que se expandiram, progressivamente, a todos os países da 

região. Concorreram para a efetivação desse processo as características peculiares aos regimes 

políticos em vigência em cada país. Tais reformas, que tinham por propósito a reestruturação 

do sistema capitalista, visavam à garantia de um rigoroso programa de ajuste econômico e 

teve suas diretrizes definidas por organismos financeiros internacionais dentre os quais se 

destacaram o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Esse programa 

de reformas foi acatado por elites econômicas e políticas dos países da região e apresentava-

se, na visão neoliberal, como a única saída para a superação do déficit público e para a 

estabilização de suas economias.  

Na década de 1980, as ideias neoliberais tornaram-se hegemônicas passando a 

conduzir de forma estratégica o processo de reestruturação produtiva e de globalização 

econômica ocasionando transformações políticas, econômicas e sociais nas diferentes partes 

do planeta. Não obstante, tais fenômenos, coadunados ao neoliberalismo
2
, vêm sendo 

identificados como fatores determinantes na formulação das políticas públicas para a área 

social, e, por conseguinte, na definição das diretrizes para o campo educacional. Considera-se, 

pois, que o entendimento destes fenômenos são basilares na construção de uma análise sobre 

qualquer mudança que possa ter ocorrido nesse período.  

Neste capítulo apresenta-se, pois, uma discussão acerca da política educacional 

brasileira no âmbito do processo de reforma do Estado que se deu por meio das propostas 

                                                 
1
O Consenso de Washington compreende as conclusões consolidadas a partir de uma reunião realizada em 1989 

na cidade de Washington nos Estados Unidos, promovida pelo International Institute for Economy composto por 

funcionários do governo norte-americano, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o objetivo de avaliar as reformas econômicas em curso no 

âmbito da América Latina e Caribe. 
2
 O neoliberalismo compreende um movimento de reação política e teórica contra o Estado intervencionista e de 

bem-estar social. Teve como seus principais expoentes o economista austríaco Friedrick Hayek e os norte-

americanos Milton Friedman e James Buchanan. Os governos de Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald 

Reagan, nos Estados Unidos, fenômenos que caracterizaram o panorama político dos anos 80, são expressivas 

manifestações políticas do neoliberalismo. Para aprofundamento do tema, leiam-se: Friedman (1985), Anderson 

(1995) e Boron (1999). 
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neoliberais implantadas no Brasil
3
, a partir da década de 1990. Esse período é considerado 

crucial na definição das políticas públicas para a educação que viria influenciar decisivamente 

no modelo de gestão estabelecido a partir daquela década e que predomina até os dias atuais. 

Será dado enfoque à gestão democrática da educação dentro desse contexto, buscando-se a 

sistematização de elementos que possam situar a eleição de dirigentes de escolas públicas da 

educação básica enquanto mecanismo de democratização da gestão escolar.  

 

 

1.1 Os processos de reestruturação produtiva e de globalização econômica: mudanças 

nos rumos da educação 

 

 

 Os processos de reestruturação produtiva (1970) e de globalização (1980) 

implementados estrategicamente com a finalidade de reestruturar o sistema capitalista em 

todo o mundo ocasionaram mudanças profundas no setor produtivo e nas formas de 

relacionamento entre o Estado e a sociedade. 

Dentro do novo padrão de acumulação do capital estabelecido por meio do processo 

de reestruturação produtiva, as bases rígidas de produção das velhas formas de organização 

taylorista/fordista
4
 foram sendo substituídas por processos de trabalho de bases flexíveis, 

resultantes do novo paradigma tecnológico que se apoia essencialmente na microeletrônica. A 

flexibilidade tornou-se a principal característica do processo de trabalho e os termos 

qualidade e competitividade as palavras de ordem do novo modelo produtivo.  

A reestruturação produtiva compreende, pois, todo o processo de mudanças que 

ocorreram nas empresas e, principalmente, no trabalho industrial por meio da introdução de 

inovações tecnológicas como também de inovações organizacionais e de gestão buscando 

propiciar uma organização integrada e flexível do processo de trabalho. Esta, também 

identificada como modo de acumulação flexível, foi implementada por ocasião da grande 

crise econômica que acometeu os diversos países ditos capitalistas centrais, especialmente os 

Estados Unidos. Esta era vista pelo capitalismo naquele momento como o meio encontrado 

para superar mais uma de suas crises cíclicas como também as próprias contradições internas 

inerentes a esse sistema, permitindo, dessa forma, que o grande capital pudesse se reproduzir 

e permanecer concentrado nas mãos da elite capitalista. Adotou o sistema de produção e de 

                                                 
3
 As estratégias políticas neoliberais foram implantadas no Brasil na década de 1990 no governo de Fernando 

Collor de Mello (1991-1992) e intensificadas nos dois mandatos consecutivos do governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-1998; 1999-2002). 
4
 Ver: Braverman (1977), Harvey (1993) e Clarke (1991). 
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relações interempresariais e de trabalho desenvolvidos no Japão pela montadora de 

automóveis Toyota, considerado como o paradigma da Terceira Revolução Industrial: o 

toyotismo
5
.  

Na concepção apresentada por Harvey (1993) esse sistema de acumulação de capital 

apóia-se na flexibilização de processos de trabalho, de mercados de trabalho e de produtos e 

padrões de consumo e caracteriza-se, conforme o autor, pelo surgimento de setores de 

produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 

mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

organizacional, envolvendo rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, 

tanto entre setores como entre regiões geográficas. 

A nova ordem econômica, estabelecida em nível mundial, requer na empresa a 

presença de um novo tipo de trabalhador que se adapte ao padrão produtivo através do qual 

são implantados novos procedimentos de gerenciamento, imprimindo uma nova dinâmica ao 

mundo do trabalho. Evidencia-se, pois, que esse novo tipo de trabalhador preconizado no 

discurso neoliberal para atender às demandas do mundo do trabalho exige o desenvolvimento 

de capacidades que estão diretamente relacionadas ao processo educativo formal que podem 

ser desenvolvidas na escola, por meio do processo de ensino.  

Para Kuenzer (2006, p. 37), tal discurso faz referência a um tipo de trabalhador que 

possa atuar em todos os setores da economia e que tenha capacidades intelectuais que lhe 

permita adaptar-se à produção flexível. Entre as capacidades exigidas desse novo tipo de 

trabalhador a autora destaca: 

 

 
[...] a capacidade de comunicar-se adequadamente, por intermédio do 

domínio dos códigos e linguagens, incorporando, além da língua 

portuguesa, a língua estrangeira e as novas formas trazidas pela semiótica; a 

autonomia intelectual para resolver problemas práticos utilizando os 

conhecimentos científicos, buscando aperfeiçoar-se continuamente; a 

autonomia moral, por meio da capacidade de enfrentar novas situações que 

exigem posicionamento ético; finalmente, a capacidade de comprometer-se 

com trabalho, entendido em sua forma mais ampla de construção do homem 

e da sociedade, por meio da responsabilidade, da crítica, da criatividade. 

 

 

O perfil desse novo trabalhador, todavia, deve adequar-se à função que cada um 

deverá desempenhar no mercado de trabalho, além de estar atento tanto à possibilidade de 

                                                 
5
 O toyotismo, considerado como o principal motor da reestruturação produtiva, compreende o sistema de 

produção industrial e de gestão do trabalho desenvolvido nas fábricas de automóveis da Toyota no Japão, que 

começou a ser implantado ainda no ano de 1962. Ver: Harvey (1993)  
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transferência de setor como também a adequação à formas alternativas de trabalho fora do 

mercado formal. Nesse sentido, dois aspectos ganham relevância no processo de formação 

e/ou qualificação do trabalhador dessa nova era: a polivalência, no sentido de estar preparado 

para executar funções diversificadas, e a politecnia, que estaria relacionada ao domínio 

intelectual da técnica e de sua associação à prática. 

Além do redimensionamento do setor produtivo que resultou em mudanças 

profundas nas formas de organização do trabalho, conforme se vem observando no decorrer 

dessa análise, outro fenômeno que adquire notoriedade nesse contexto é o processo de 

globalização
6
 da economia ou a mundialização

7
 do capital, como também é definido por 

alguns autores. Os países enfrentavam a crise do modelo econômico anunciada na década de 

1970, quando o sistema capitalista entrou num período de grande recessão. Com a redução do 

ritmo de crescimento e a queda da taxa de lucros chegava ao fim a ilusão dos anos dourados 

do capitalismo. As grandes potências capitalistas mundiais passaram a conviver com a crise 

do capital marcada pela recessão generalizada nos anos de 1974-75, e, seguidamente, nos 

anos de 1980-82 quando se constatava uma queda acentuada da taxa de lucros e do 

crescimento econômico. “A onda expansiva é substituída por uma longa onda recessiva” 

(NETTO; BRAZ, 2006, p. 214). 

O processo de globalização econômica, que se efetivou nas duas últimas décadas do 

século XX, em especial após a queda do socialismo no leste europeu e na União Soviética, 

consiste na intensificação do intercâmbio mundial de bens e serviços. Este, por sua vez, não 

prescindiu de um programa político-teórico que embasasse a sua aparição e teve como 

instrumento teórico o conjunto de teorias econômicas identificadas como neoliberalismo. É 

considerado, pois, um fenômeno multifacetado, visto que a sua intensificação não se deu 

apenas no aspecto financeiro, mas, em todos os aspetos da vida (a política, a cultura, dentre 

outros), sendo estes influenciados diretamente pela globalização econômica. Configura-se, 

porém, como um processo econômico e social que busca promover a integração entre países e 

pessoas em todo o mundo. A sua tendência volta-se para a formação de uma grande “aldeia 

global”, a partir da uniformização e padronização de condutas, tencionando transformar o 

globo terrestre em um mercado gigantesco e unificado. Na realidade, a prioridade é tão 

somente atender aos interesses dos países capitalistas centrais, especialmente dos Estados 

Unidos, e das empresas transnacionais que têm por objetivo a maximização dos lucros. 

                                                 
6
 Ver: Jameson (2001), Castells (1999), Netto e Braz (2006). 

7
 Ver: Chesnais (1996). 
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O Consenso de Washington, sob a liderança dos neoliberais, definiu as regras que 

aprofundariam as reformas estruturais que se faziam necessárias para ajustar o sistema 

capitalista no mundo inteiro, especialmente para as regiões periféricas, entre elas a região da 

América Latina e Caribe. Por conseguinte, lançaram as diretrizes básicas que fariam cumprir 

tal finalidade, que seriam: a desregulamentação dos mercados, a abertura comercial e 

financeira, a privatização do setor público e a reestruturação do Estado. Tais diretrizes 

conduziram os ajustes políticos, econômicos e sociais na década de 1990 visando à 

globalização do projeto neoliberal. Todas as economias nacionais foram orientadas para se 

ajustarem à nova realidade estrutural visando à superação da crise e do desequilíbrio 

econômico provocados por problemas internos ou externos e por má administração.  

A crítica ao Estado do Bem-Estar Social
8
 (Welfare State), também identificado como 

Estado-Providência, constituiu-se num dos pontos decisivos para a implantação das reformas. 

Esse modelo de Estado, definido por Rosanvallon (1997, p. 40) como “Estado de intervenção 

econômica, de redistribuição social e de regulamentação das relações sociais”, aos moldes 

como havia se constituído nos países capitalistas avançados, não se sustentava mais na nova 

conjuntura econômica mundial que se consolidou a partir da crise do sistema capitalista uma 

vez que foi afetado diretamente pela queda da taxa de produção e, consequentemente, da 

receita tributária. Compreende-se, pois, que as necessidades de bem-estar, saúde, educação e 

treinamento de uma força de trabalho diferenciada não podiam mais ser satisfeitas por um 

Estado burocrático e padronizado, mas por instituições diferenciadas, capazes de responder de 

maneira flexível às necessidades individuais (CLARKE, 1991). Destarte, o próprio modelo de 

Estado era apontado naquele momento como uma das causas da crise.   

Para os capitalistas neoliberais a necessidade de reformar o Estado tornou-se 

premente uma vez que o modelo implementado após a Segunda Guerra Mundial e que 

prevaleceu até os anos de 1970, caracterizado pelo forte intervencionismo estatal na economia 

e pela presença decisiva do Estado na provisão dos serviços públicos, era impossível de ser 

                                                 
8
 O Estado do Bem-Estar Social, também identificado como Estado-Providência, (BRUNHOFF, 1991; 

ROSANVALLON, 1997) “designa o financiamento público das despesas sociais consagradas ao ensino, aos 

serviços de saúde, às pensões, à indenização de desemprego” (BRUNHOFF, 1991, p. 55). Esta autora 

compreende que esse modelo de Estado “nasceu como contraponto à organização sindical e política (socialista) 

do movimento operário no fim do século XIX” (Ibid, p. 56-57) antes mesmo dos textos de Keynes referentes à 

crise e ao emprego, razão pela qual considera  um erro atribuir a  este autor a invasão de um  Estado-Providência.  

Apesar de considerar que a doutrina keynesiana e o Walfare-State caminhavam com uma certa interdependência 

Offe (1984) identifica que os mesmos apresentavam diferenças quanto às suas intenções estratégicas uma vez 

que o primeiro voltava-se para a promoção do pleno emprego, enquanto que, o segundo, estaria voltado tanto 

para a proteção dos que são afetados pelos riscos e contingências da sociedade industrial como para a criação de 

uma medida de igualdade social. 

Sobre essa temática ver também Esping-Andersen (1991). 
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sustentado. Argumentava-se, pois, que o modelo de Estado intervencionista além de ser 

altamente dispendioso, gerando um grande déficit público, impedia os avanços na área 

econômica, prejudicando o bom andamento do mercado bem como o processo de acumulação 

do capital. 

 

 

1.2 O papel do Estado: defesa do Estado mínimo 

 

 

No novo contexto da economia mundial o Estado teve o seu papel redefinido. Os 

Estados foram orientados, por meio do ajuste estrutural definido a partir do Consenso de 

Washington, a realizar reformas institucionais e administrativas. 

Na administração pública os recentes esforços reformistas pregam uma crescente 

demanda por governos menores e mais eficientes. A consequência disso tem sido a atrofia do 

papel dos Estados nacionais no mundo ocidental, no sentido da “[...] diminuição da 

participação financeira do Estado no fornecimento de serviços sociais (incluindo educação, 

saúde, pensões e aposentadorias, transporte público e habitação populares) e sua subsequente 

transferência ao setor privado” (TORRES, 1997, p. 115), ao mesmo tempo em que se acentua 

a demanda social por mais programas e melhores serviços por parte deste. Para enfrentar esse 

paradoxo, os governos vêm pondo em prática novas soluções organizacionais e 

administrativas baseadas nos conceitos de eficiência e produtividade, visando melhorar o 

desempenho e reduzir os custos (SANDER, 2005). 

A defesa da tese do Estado mínimo, conforme explicita Farha (1995), se apoia, tanto 

nos países centrais como nos países periféricos, na imagem do Estado como problema, visto 

como ineficiente, ineficaz e provedor de serviços de baixa qualidade, contrapondo-se à 

imagem do mercado que era tido como eficiente, ágil e capaz de oferecer produtos e serviços 

de boa qualidade. Com base nessa polarização Estado-mercado estruturou-se uma proposta de 

reforma do Estado. No que se refere às políticas sociais, tem como elementos centrais a 

privatização de empresas públicas, a descentralização de poderes e encargos da União para os 

entes federados estaduais e municipais e para a sociedade civil e a focalização destas 

direcionando-as às parcelas mais pobres da população por meio de programas de combate à 

pobreza. As diretrizes políticas postas no período defendem a privatização de órgãos públicos, 

a abertura da economia e a reforma administrativa, tributária, previdenciária e financeira. 

A defesa neoliberal em função da necessidade de diminuir o Estado e cortar as suas 

gorduras não passa de uma justificativa ao ataque que o grande capital vem movendo contra 



40 

 

as dimensões democráticas da intervenção do Estado na economia. O objetivo real é “a 

diminuição das funções estatais coesivas, precisamente aquelas que respondem à satisfação de 

direitos sociais” e “o que pretendem os monopólios e seus representantes nada mais é que um 

Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 227). 

A tese do Estado mínimo também é questionada por Peroni (2003) que apresenta 

análise baseada nas posições postas por Harvey. A autora afirma que o Estado mínimo 

proposto é mínimo apenas para as políticas sociais conquistadas no período de bem-estar-

social e que o Estado é máximo para o capital porque, além de ser chamado a regular as 

atividades do capital corporativo no interesse da nação, tem também que criar um bom clima 

de negócios para atrair o capital financeiro internacional e conter a sua fuga para “pastagens” 

mais verdes e lucrativas.  

A redefinição do papel do Estado no Brasil ocasionando a redução de suas 

dimensões materializou-se por meio do processo de reformas desencadeado na década de 

1990 que estendeu-se a todos os setores da administração pública visando a inserção do país 

no contexto da nova ordem econômica global. Nesse sentido, medidas foram articuladas, 

pontualmente, de acordo com as proposições do ajuste econômico que visava garantir a 

primazia do desenvolvimento do capital financeiro em detrimento dos setores produtivo e 

social. 

No setor educacional as reformas se operacionalizaram a partir do Plano Decenal de 

Educação para Todos (1993-2003) no Governo de Itamar Franco, efetivando-se com maior 

intensidade no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Conforme análises 

apresentadas por Frigotto e Ciavatta (2003), as reformas realizadas em conformidade com as 

diretrizes dos organismos e das agências internacionais e regionais adotaram, por intermédio 

do Ministério da Educação (MEC), o pensamento pedagógico empresarial como diretriz e 

concepção educacional do Estado. Este governo configurou um projeto de educação básica 

para o país firmado sob a lógica unidimensional do mercado tanto no âmbito organizativo 

como no âmbito pedagógico. Nesse período, foram elaborados dois documentos importantes 

da política educacional brasileira que se configuraram a partir do embate político entre os 

projetos do governo e os da sociedade representada pelo Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública (FNDEP): a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 

9.394/96) (BRASIL, 1996a) e o Plano Nacional de Educação 2001-1010 (PNE) (BRASIL, 

2001). Nos oito anos do governo FHC, a política de ensino fundamental foi definida como 

prioridade tanto no eixo organizacional como no pedagógico o que justificava a aplicação de 
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recursos à Educação Básica
9
, voltando-se para a garantia da qualidade e equidade do sistema 

educacional. 

A reforma do Estado brasileiro foi determinante no que concerne à redução de sua 

atuação em relação às políticas públicas da área social, à redefinição de limites entre o público 

e o privado e também à constituição de uma esfera público não-estatal, sendo norteada com o 

intuito de reduzir gastos públicos em proteção social, especialmente entre os mais 

empobrecidos, priorizando a assistência social àqueles que apresentam maior vulnerabilidade 

social por meio da constituição de fundos públicos criados especificamente para este fim.  

 

 

1.3  Reforma do Estado e da educação 

 

 

Os países da região da América Latina e Caribe passaram por um amplo processo de 

reformas nas décadas de 1980 e 1990 conduzidas pelas elites orgânicas do grande capital. 

Essas reformas seguiram as diretrizes gerais propostas e orientadas pelas agências 

multilaterais de desenvolvimento através das quais se traduz todo o conjunto das ideias 

neoliberais nas quais prevalece a lógica do mercado. Entre as instituições que assumem papel 

importante no projeto de reformas para a região destacam-se: a Comissão Econômica para a 

América Latina (CEPAL), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) e o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Os 

organismos internacionais e regionais estabeleceram, por meio do conjunto de documentos 

lançados no período, as orientações por meio das quais pretendiam imprimir aos países da 

região um novo modelo de desenvolvimento econômico. 

No contexto das reformas do Estado, conforme nos documentos lançados à época 

pelos organismos internacionais, “a educação é considerada primordial dentre as políticas e 

estratégias de desenvolvimento econômico, social e cultural com vistas à preparação dos 

países em desenvolvimento para o enfrentamento da concorrência em uma economia 

globalizada” (CABRAL NETO; CASTRO, 2005, p.8). 

Os autores Oliveira (2000a), Gamboa (2001), Sander (2005), Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2007), Frigotto e Ciavatta (2003) questionam as proposições colocadas nos 

documentos que orientam a formulação de políticas públicas para a educação afirmando que 

                                                 
9
 No período acima referido correspondia à Educação Básica apenas o ensino de 1º e 2º Grau. 
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estes apontam para a retomada de aspectos da Teoria do Capital Humano
10

. Nesse sentido, 

Oliveira (2000a, p. 223) chega a afirmar que “o recurso à educação básica como condição de 

empregabilidade está fundamentada na mesma assertiva de que investindo em educação o 

indivíduo amplia as possibilidades de inserção no mercado de trabalho”. 

Observa-se que tanto o discurso dos organismos internacionais como as políticas 

públicas formuladas pelos governos nesse período reafirmam a centralidade da educação 

apontando para a escolarização como fator de desenvolvimento econômico, determinante da 

competitividade. Isso fica claro no discurso quando se afirma que “[...] não basta apenas 

educar, é preciso aprender a empregar convenientemente os conhecimentos adquiridos” 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 11). Nessa perspectiva, “[...] a educação 

atrelada aos interesses dominantes da sociedade global, parece redefinir o seu papel formador 

do homo faber para essa nova fase do capitalismo” (GAMBOA, 2001, p. 98).  

A Conferência Mundial de Educação para Todos
11

, realizada em Jomtien, na 

Tailândia (1990), foi considerada como um dos marcos importantes no contexto das reformas 

da educação. Como um dos signatários do acordo firmado neste evento, o Brasil foi orientado 

a desenvolver ações para impulsionar as políticas educacionais na escola, na família, na 

comunidade e nos meios de comunicação, monitorado por um fórum consultivo coordenado 

pela UNESCO (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). As reformas no Brasil decorrem dos 

acordos firmados a partir dessa Conferência que também formulou uma série de 

recomendações direcionadas aos gestores da política educacional. 

Ainda mereceu destaque a ação do Projeto principal de Educação para América 

Latina e Caribe (PPE) nos seus 20 anos de atuação encerrados no ano 2000, tendo sido 

seguido pela ação do Projeto Regional de Educação para a América Latina e Caribe 

(PRELAC), que cumpre a importante função de nortear a reforma educacional na região. 

Somam-se a estes mais dois eventos: a 24ª reunião da CEPAL (1992) e o Seminário 

Internacional organizado pela UNESCO (1993) – ambos realizados em Santiago no Chile. 

                                                 
10

 Formulada por Schultz (1973) a Teoria do Capital Humano (THC) surgiu no bojo da ideologia 

desenvolvimentista e contribuiu largamente para o discurso e crença na eficácia da educação como instrumento 

de distribuição de renda e equalização social. 
11“Além de representantes de 155 governos que subscreveram a Declaração de Jomtién, ali aprovada, 

comprometendo-se a assegurar uma „educação básica de qualidade‟ a crianças jovens e adultos, dela 

participaram agências internacionais, organizações não-governamentais, associações profissionais e destacadas 

personalidades da área da educação”. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 98). Os encontros realizados 

posteriormente seguiram as orientações oriundas daquele evento que foram definidas por meio documento 

“Declaração Mundial sobre Educação para Todos”. 
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Seguindo a lógica economicista os organismos internacionais passaram ao 

entendimento de que, para se levar adiante os propósitos da Conferência de Jomtién 

(UNICEF, 1991), era necessário formular uma proposta de reorientação do crédito 

internacional que até então tinha se voltado para a infra-estrutura. Também se observou que o 

ajuste estrutural realizado na década de 1980 foi aplicado com maior rigor no setor social. 

A ação dos PROMEDLACs também foi redimensionada na década de 1990 para se 

adequar à nova agenda das reformas educacionais a partir do conjunto de documentos 

lançados pela CEPAL, destacando-se entre estes a Transformación Productiva com Equidad 

que apresenta “uma proposta de estratégia econômica para a América Latina (1990), que 

privilegia a centralidade da educação como forma de alcançar o progresso técnico da região” 

(CABRAL NETO, 2000, p. 99). 

No PROMEDLAC IV, realizado no Quito em 1991 (UNESCO, 2009a), foram 

definidos três aspectos importantes da reforma educacional que permanece na agenda dos 

debates seguintes: a mudança no modelo tradicional de gestão educativa, a criação de 

estratégias de compartilhamento de responsabilidades da educação e a formulação de novos 

padrões de financiamento. Esses aspectos foram fundamentais para se instituir um novo 

modelo de gestão da educação para a região. Assim, ficou definido que a gestão seria 

considerada o instrumento para se passar a uma nova etapa de desenvolvimento da educação. 

Definiu-se também, algumas características de gestão. 

O novo modelo de gestão da educação planejado para os países da região baseia-se 

no modelo gerencial desenvolvido no âmbito da empresa privada. Fundamenta-se em 

princípios básicos da moderna administração adotada no âmbito empresarial e apresenta como 

principais características a flexibilidade, a eficiência, a eficácia e a produtividade. Sua 

elaboração e implantação visavam à modernização dos sistemas educacionais fundamentado 

na compreensão de que o modelo burocrático weberiano aplicado à administração pública 

deveria ser superado. Como se pode observar a partir dos documentos “as orientações dos 

organismos internacionais no início da década de 1990 ressaltavam o potencial da proposta de 

gestão empresarial de qualidade total como modelo que traria maior produtividade ao sistema 

educacional e à escola” (KRAWCZYK, 2002, p. 51 ).  

Conforme Casassus (2001), o novo tipo de gestão deveria facilitar: a abertura do 

sistema, terminando com sua auto-referência para responder às demandas da sociedade; a 

abertura do sistema de participação e tomadas de decisões a novos atores e novos aliados; um 

vasto processo de descentralização, pondo fim ao centralismo histórico, e; a passagem da 

ênfase na quantidade para a qualidade. Ainda conforme esse autor, para orientar as reformas 
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educacionais na América Latina nos anos de 1990, foram delineados três objetivos 

importantes, dentre os quais se pode apontar o que estaria diretamente ligado ao eixo da 

gestão que seria iniciar uma nova etapa de desenvolvimento educacional mediante mudanças 

na gestão o que na prática significa mudar a administração do Estado adotando novo estilo de 

gestão orientado para a abertura do sistema, o estabelecimento de novas alianças, os processos 

de descentralização e a ênfase na qualidade e equidade.  

O pressuposto de que o sucesso e a produtividade do sistema educacional dependem 

prioritariamente da forma como as escolas são organizadas e geridas foi o que orientou a 

política dos organismos internacionais para a região na década de 1990. Para atender a esse 

pressuposto tais organismos passaram a definir novos caminhos organizacionais para a escola 

básica ancorados em estratégias como a descentralização, a participação e a autonomia 

escolar. 

As recomendações de Ministros da Educação, especialmente no âmbito dos 

Promedlacs IV, V e VI (UNESCO, 2009a; 2009b; 2009c), foram dadas no sentido de 

promover mudanças no modelo tradicional de gestão da educação com vistas à modernização 

e melhoria da capacidade de gestão oferecendo maior protagonismo à comunidade educativa 

local começava a se efetivar. O balanço da reforma educacional na América Latina, na década 

acima referida, realizado pelo Programa de Promoção da Reforma Educativa na América 

Latina e Caribe – PREAL (GAJARDO, 1999) dá conta de que o Brasil, que era um dos países 

com reformas em curso à época, já fazia cumprir seis dos sete objetivos propostos entre os 

quais se destaca, enquanto aspectos relacionados ao objeto desse estudo, a reorganização 

institucional e a descentralização da gestão. Nesse sentido o documento aponta estratégias de 

autonomia escolar utilizadas para fortalecer a participação cidadã nos diferentes países. Em 

relação ao Brasil esse balanço identifica estratégias de autonomia administrativa e financeira a 

partir da implantação de políticas de descentralização da gestão evidenciada por meio da 

realização de eleição de diretores de escolas pela comunidade escolar que já havia sido 

implantada em 16 Estados da federação. Uma segunda estratégia identificada no documento 

refere-se à participação local por meio do desenvolvimento de modelo de gestão participativa 

dando-se a partir da implantação de Conselhos Escolares. Na visão do PREAL, a autonomia 

escolar dada a partir de tais estratégias tem refletido na descentralização da gestão 

administrativa e financeira e também estaria associada a uma maior democratização. 

Analisando a sustentabilidade da reforma em questão Krawczyk (2002) chama a 

atenção para o verdadeiro objetivo dos organismos responsáveis pela sua implementação 

quando estes destacam a implantação do novo modelo de organização e gestão do sistema 
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educacional e da escola como a mudança empreendida com mais sucesso no âmbito 

educacional na região que se deu por meio da descentralização e da autonomia escolar. Para a 

autora o que se visava com isso era mesmo reduzir os gastos do governo central com 

educação, conforme orientava as políticas de ajustes econômicos e de reformulação do papel 

dos Estados nacionais já discutidos anteriormente nesse texto. 

A partir da análise das Declarações formuladas no âmbito dos PROMEDLACs 

(UNESCO, 2009a; 2009b; 2009c) Cabral Neto e Castro (2007) identificam estratégias que 

configuram um novo entendimento sobre a gestão destacando-se medidas como a necessidade 

de se adotar políticas descentralizadoras como também o investimento na formação de 

diretores com vistas à garantia da eficácia do atendimento escolar e da neutralização do 

centralismo burocrático. Outra medida de igual importância seria a implantação do 

planejamento estratégico como forma de envolver os diferentes atores nas atividades 

escolares e também de otimizar os recursos existentes.  

Percebe-se, pois, que mesmo com as mudanças propostas que vêm sendo apontadas 

como uma evolução do modelo gerencial, o novo enfoque atribuído à gestão permanece 

ancorado nas inovações gerenciais desenvolvidas no âmbito da iniciativa privada, 

incorporando novos aspectos teóricos surgidos na área gerencial destacando-se elementos 

advindos da teoria das relações humanas, da teoria da contingência e do desenvolvimento 

organizacional. Tais teorias desenvolvem um corpo de idéias e de propostas modernas que 

“vêm produzindo freqüentemente situações de um certo encantamento e de uma certa adesão, 

mesmo em setores políticos e sociais de oposição”(CABRAL NETO; CASTRO, 2007, p. 40). 

O discurso participacionista desenvolvido desde a década de 1980, que traz consigo a 

ideia de que a sociedade civil, deverá estar presente na administração pública, fazendo parte 

da gestão de instituições, por meio da descentralização através dos mecanismos de controle 

social se faz cada vez mais presente em todos os setores sociais e, especialmente, na gestão da 

educação pública. 

O modelo proposto para a administração da educação pública leva ao entendimento 

de que é possível desenvolver a gestão democrática nas diferentes instâncias da 

administração, especialmente no interior das escolas, com a participação da sociedade. A 

partir de tal entendimento, as instituições escolares passaram a ser vistas como o lócus da 

gestão democrática no qual a tomada de decisões se dará mediante a participação da 

comunidade. 

A reforma do setor educacional no Brasil se iniciou na década de 1990, no governo 

de Itamar Franco e se intensificou no governo de Fernando Henrique Cardoso. Com a 
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incumbência de consolidar o processo de reforma no país esse governo de FHC (1995-1998) 

criou o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE). Esse Ministério lançou o 

documento Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), emanando as 

diretrizes para a reforma do Estado. Esta reforma deve ser entendida “dentro do contexto da 

redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de 

promotor e regulador desse desenvolvimento” (BRASIL, 1995, p. 12). O Estado passaria 

então à condição de mediador das relações políticas e econômicas arranjadas no novo estágio 

de desenvolvimento capitalista. 

A ineficiência do Estado no exercício de suas funções, sobretudo, apresenta-se como 

fator determinante e como justificativa para a realização da reforma do aparelho do Estado no 

referido documento. O objetivo propalado era reforçar a capacidade de governabilidade do 

Estado, o que, na prática, significava a transferência de atividades que podem ser controladas 

pelo mercado para o setor privado. 

Nessa reforma do Estado brasileiro, o modelo de administração pública burocrática
12

 

foi sendo substituído pelo modelo de administração pública gerencial
13

, também denominado 

nova administração pública, que apresenta, conforme Pereira (1997, p.42), as seguintes 

características: 

 

 
a) orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-cliente; 

b) ênfase no controle dos resultados através dos contratos de gestão (ao 

invés de controle dos procedimentos); c) fortalecimento e aumento da 

autonomia da burocracia estatal, organizada em carreiras ou corpos de 

Estado, e valorização do seu trabalho técnico e político de participar, 

juntamente com os políticos e a sociedade, da formulação e gestão das 

políticas públicas; d) separação entre as secretarias formuladoras de 

políticas públicas, de caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, 

executoras dessas mesmas políticas; e) distinção de dois tipos de unidades 

descentralizadas: as agências executivas, que realizam atividades exclusivas 

de Estado, por definição monopolistas, e os serviços sociais e científicos de 

caráter competitivo, em que o poder de Estado não está envolvido; f) 

transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e 

científicos competitivos; g) adoção cumulativa, para controlar as unidades 

descentralizadas, dos mecanismos (1) de controle social direto, (2) do 

contrato de gestão em que os indicadores de desempenho sejam claramente 

definidos e os resultados medidos, e (3) da formação de quase-mercados em 

que ocorre a competição administrada; h) terceirização das atividades 

                                                 
12

 O modelo de administração pública burocrática apresenta as seguintes características: concentração no 

processo; auto-referente; definição de procedimentos para a contratação de pessoal; satisfação das demandas dos 

cidadãos, e; controle de procedimentos.  
13

 O enfoque gerencial da administração pública, referência para o período definido nesse estudo, constituiu-se a 

partir dos modelos desenvolvidos na Grã-Bretanha (Thatcher – 1979) e nos Estados Unidos (Reagan – 1980). 
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auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas competitivamente no 

mercado. 

 

  

Observadas as características acima descritas Peroni (2003, p. 59) conclui que “a 

administração pública gerencial tem, como estratégias, a definição precisa dos objetivos e a 

autonomia do administrador para gerir recursos humanos, materiais e financeiros”, mas, em 

contrapartida “essa autonomia é cobrada através dos resultados, verificando-se se foram ou 

não atingidos os objetivos propostos no contrato”. 

Dentre as principais estratégias de reforma do Estado pode-se destacar: a 

privatização vista como um processo de transformar uma empresa estatal em privada; a 

publicização, que seria o processo de transformar uma organização estatal em uma 

organização de direito privado, mas pública não-estatatal, e; a terceirização, definida como 

sendo o processo de transferir para o setor privado serviços auxiliares ou de apoio 

especialmente nos setores de serviços que apresentam maior crescimento nas economias em 

escala mundial. Para Pereira (1997, p. 19) “uma outra forma de conceituar a reforma do 

Estado em curso, é entendê-la como um processo de criação ou de transformação de 

instituições, de forma a aumentar a governança e a governabilidade”. A reforma da estrutura 

pública estatal, sob a ótica gerencial, evidencia-se por meio da definição de quatro setores, 

conforme apresenta-se no Quadro à seguir: 

 
 

 

Setores do Estado 

 

Forma de Propriedade Forma de Administração 
 

Estatal 
Pública 

não-estatal 

 

Privada 
 

Burocrática 
 

Gerencial 

 

NÚCLEO ESTRATÉGICO 

Legislativo, Judiciário, Presidência, 

Cúpula dos Ministérios, Ministério 

Público. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES EXCLUSIVAS 

Regulamentação, fiscalização, 

fomento, segurança pública, seguridade 

social básica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS NÃO-EXCLUSIVOS 

Universidades, hospitais, centros 

de pesquisa, museu. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO PARA O 

MERCADO 

Empresas estatais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Quadro 1 - Setores do Estado quanto à forma de propriedade e forma de administração 
      Fonte: BRASIL, 1995, p. 46. 
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Conforme se pode observar no Quadro 1, as políticas sociais, sendo consideradas de 

propriedade pública não-estatal ou privada e classificadas como serviços não- exclusivos do 

Estado (aqueles que podem ser providenciados pelo Estado mas podem, também, ser 

ofertados tanto pelo setor privado como pelo setor público não-estatal ou não-governamental), 

não serão contempladas na proposta de reforma do Estado. Inclusive a educação, que está 

incluída nesta forma de propriedade, passa a ser considerada um bem de mercado, portanto, 

comercializável e sujeita à competitividade. 

Peroni (2003) chama a atenção para o fato de que, dentro dessa proposta de reforma 

do Estado, o cidadão é qualificado como cidadão-cliente. Logo, conforme as leis do mercado, 

nem todos os cidadãos são incluídos, uma vez que “os clientes dos serviços do Estado serão 

apenas os contemplados pelo núcleo estratégico e por atividades exclusivas” (PERONI, 2003, 

p. 60). Dessa forma entende-se que “reformar o Estado significa transferir para o setor 

privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado” (BRASIL, 1995, p 11). 

Nessa nova estrutura administrativa proposta no documento da reforma, o Estado 

abandona a condição de executor ou prestador direto de serviços passando a exercer o papel 

de regulador e provedor ou até mesmo de promotor destes principalmente no que concerne 

aos serviços sociais básicos. 

No setor educacional a legislação e os planos elaborados à época incorporaram os 

princípios definidos pelos organismos internacionais para orientar as reformas que realçavam, 

por sua vez, a necessidade de mudança na gestão e no funcionamento do sistema educativo. 

Tais orientações foram incorporadas nos principais documentos e legislação em vigor que 

passaram a compor a agenda política do país: o Plano Decenal de Educação para Todos 1993-

2003 (BRASIL, 1993a), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei Nº. 

9.394/96 (BRASIL, 1996a) e o Plano Nacional de Educação – PNE 2001-2010 (BRASIL, 

2001). 

A concretização do projeto de reforma do Estado ocorreu por meio da 

descentralização das ações estatais no setor das políticas sociais. Tal concepção assume um 

recorte neoliberal, pois busca a redução dos gastos públicos, minimizando as ações sociais e 

mantendo, assim, a estratégia de focalização na pobreza. 

A categoria descentralização nos anos de 1990 apresenta uma conotação diferente 

daquela que se definiu nos anos de 1980. Na concepção apresentada por Krawczyk (2005), o 

modelo de descentralização da educação configurado a partir das reformas é bastante 

diferente do concebido tradicionalmente. A autora entende que o processo de descentralização 
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instituído a partir desse período concorre para a efetivação do novo modelo de regulação que 

se concretizou na América Latina.   

Krawczyk (2005, p. 803-804) ainda esclarece que, 

 

 
em décadas anteriores, quando se falava em descentralização, pensava-se, 

principalmente, no processo de redistribuição de responsabilidades, 

atribuições e autonomia de decisão entre diferentes órgãos de governo. A 

reformulação da relação entre Estado e sociedade acarreta uma dinâmica 

descentralizadora e atribuições mais complexa e envolve outras dimensões 

que atuam conjuntamente. Além da dimensão territorial, que outorga novas 

funções aos governos central, estaduais ou provinciais e municipais, vamos 

encontrar como inovação desse processo, a descentralização para a escola e 

a descentralização para o mercado. 

 

 

No eixo da gestão destacam-se as dimensões da descentralização financeira, 

administrativa e pedagógica, o fortalecimento das capacidades de gestão, a autonomia escolar 

pela participação local, a melhoria dos sistemas de informação e gestão, a avaliação dos 

resultados, a prestação de contas à sociedade, bem como a participação dos pais, dos governos 

e das comunidades locais. 

A descentralização fez-se através da redistribuição das responsabilidades pela 

manutenção do ensino público, a transferência de mecanismos do sistema empresarial para a 

escola, ênfase nas parcerias, descentralização dos processos administrativo, pedagógico e 

financeiro, indicadores de desempenho para alocar recursos financeiros e avaliação de 

desempenho.  

A gestão da educação pública, em consonância com o modelo gerencial proposto 

pela nova administração pública, deveria aumentar a eficiência e a eficácia dos gastos, 

garantir a interação dos recursos públicos e não governamentais para financiar as atividades 

sociais e facilitar a organização de serviços na esfera municipal. Esse modelo de gestão 

encontra-se respaldado no próprio texto da LDB que se apresenta como um avanço para a sua 

implantação. 

Dessa forma foi institucionalizado, regulamentado e implantado um modelo de 

gestão democrática da educação, que pressupõe a ideia de participação e de autonomia da 

escola a partir de um amplo processo de descentralização de ações administrativas, 

pedagógicas e financeiras. Tal modelo apresenta características de gerenciamento 

empresarial, conforme o modelo de administração gerencial acima referenciado, impondo às 

escolas públicas diretrizes empresariais por meio das quais a educação passa a ser vista como 
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um bem de serviço, o aluno é tratado como cliente e as unidades escolares dirigidas aos 

moldes de empresas. Termos como eficiência, eficácia, qualidade, dentre outros, advindos da 

Teoria da Qualidade Total, foram deslocados do contexto da empresa privada e transferidos 

para o interior das escolas públicas que, orientadas pelos seus sistemas de ensino, passaram a 

realizar planejamentos estratégicos e a desenvolver programas de forma gerencial e 

setorizada. Ademais, esse modelo de gestão, conforme o que se propõe, não tem garantido a 

autonomia aos sistemas de ensino nem às unidades escolares devido às formas de 

transferência, de controle e avaliação por parte do poder central. O que ocorre de fato é uma 

distribuição de responsabilidades por parte do poder central que vem mantendo sob o seu 

controle a elaboração e a avaliação das políticas, encarregando as instâncias federadas apenas 

da execução e, ainda, atribuindo a estas e, sobretudo, às unidades escolares a responsabilidade 

pelo seu sucesso ou fracasso. Assim pode-se afirmar que o que há na verdade é uma 

desconcentração de ações e uma (re)centralização do poder por parte do Estado visto que as 

decisões continuam centralizadas e sendo impostas uniformemente para todas as instâncias do 

sistema. As escolas, por sua vez, continuam sem autonomia e atreladas aos órgãos centrais do 

sistema. 

A perspectiva de gestão compartilhada construída no contexto da reforma da 

educação ressignifica as três categorias basilares para a concretização da democracia na 

escola: 1) a descentralização, esvaziada de participação política e de autonomia pedagógica e 

financeira, significa tão somente a desconcentração de tarefas; 2) a participação, resumida à 

condição de instrumento no gerenciamento de recursos, significa que a comunidade passa a 

ter controle e fiscalização sobre a escola para que tenha bons resultados; 3) e, a autonomia, 

resumindo-se à questão de manutenção da escola em termos financeiros, significa que a 

comunidade responsabilize-se pela implementação dos projetos da escola. Conclui-se, 

portanto, que, da forma como foi instituído, o processo de descentralização contribuiu, 

sobremaneira, para a organização da escola numa perspectiva mercadológica, instaurando o 

individualismo e a competição entre as escolas que têm se empenhado no sentido de alcançar 

o resultado estipulado pelos órgãos centrais, qual seria, superar, por conta própria, os baixos 

desempenhos (VIRIATTO; ZANARDINE, 2009). 

Oliveira (2000b) salienta que este foi um período em que a luta pela democratização 

do ensino assume, no âmbito da educação básica, o caráter da qualidade, da busca da 

permanência e da conclusão da escolaridade como um direito social, mas também que o 

Estado, ao mesmo tempo em que procura imprimir maior racionalidade na gestão da educação 
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pública, busca também cumprir seus objetivos, equacionar seus problemas e otimizar seus 

recursos. 

A escola, que nesse período passaria a ser o núcleo da gestão, é instigada a buscar a 

eficácia, a eficiência, a qualidade total, a excelência escolar, dando conta, muitas vezes, do 

planejamento e do gerenciamento de ações. Os gestores escolares são treinados para realizar 

planejamentos estratégicos a fim de racionalizar recursos e são, também, motivados a buscar 

parcerias com o setor privado. 

 

1.4 Estado democrático e gestão educacional 

 

 

A luta pela democratização da educação vem se constituindo dentro de um processo 

histórico-social que remonta o período de organização do Movimento dos Pioneiros da Escola 

Nova – 1932. Em outro contexto, com outros enfoques e outras formas de embates, o 

movimento de 1932 reivindicava mudanças na educação brasileira a partir da democratização 

do acesso à escola pública, gratuita e laica, como um direito defendido sob o princípio da 

escola para todos. Este movimento propunha o alargamento da finalidade da educação, para 

além das classes, defendendo que a finalidade da educação nova seria assumir, “com uma 

feição mais humana, a sua verdadeira funcção social, preparando-se para formar a „hierarchia 

democrática‟ pela „hierarchia das capacidades‟ recrutadas em todos os grupos sociais a que se 

abrem as mesmas oportunidades de educação” (MANIFESTO, 1984, p. 411). 

Bastos (2005, p. 20) lembra que Anísio Teixeira, um dos grandes líderes do 

movimento de 1932 do qual originou-se o Manifesto dos Pioneiros da Educação, na condição 

de Ministro da Educação, “foi o primeiro administrador público a relacionar democracia com 

administração da educação” e afirma que “o seu projeto de educação concebia a escola como 

o único caminho para a democracia” e que “a democracia é o único regime capaz de fornecer 

os instrumentos necessários ao controle social da sociedade sobre a coisa pública”. Esse 

Movimento teve um impacto político na época e permanece até hoje como “referência 

obrigatória para uma visão de educação pública comprometida com a promoção e a defesa 

dos interesses nacionais” (SANDER. 2005, p. 98). Apesar da grande mobilização da 

sociedade esse movimento de democratização social foi vetado pelas forças políticas que 

preparavam o surgimento do Estado Novo. A democracia veio a ser novamente instaurada a 

partir de 1946 quando o país se inseria na conjuntura mundial de conquistas democráticas a 
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partir da derrota dos regimes autoritários na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Com o 

fim da ditadura do Estado Novo a sociedade viveu um longo período de democracia política 

interrompido pelo golpe militar de 1964 quando os generais assumiram o poder. A 

democracia só viria se restabelecer no país no ano de 1985, com a queda do regime militar 

sendo conquistada pela mobilização social e popular e por sua representação política.  

 

 

1.4.1 Período da redemocratização: Governo Sarney (1985-1990), Collor de Mello (1990-

1992) e Itamar Franco (1992-1994) 

 

 

Após 21 anos de regime autoritário
14

, o país entrou num processo de 

redemocratização que ocasionou mudanças significativas nos campos político, social e 

econômico. 

Em 1985, com o fim do regime militar, ocorreu a transição para um governo civil e 

iniciou-se a construção de uma nova ordem democrática. Na busca de consolidação dessa 

nova ordem, três fatores são considerados importantes, conforme aponta Cunha (2005), a 

saber: a eleição de Tancredo Neves para presidente da República, em janeiro de 1985; a 

instalação da Assembléia Nacional Constituinte, em março de 1987, e; as eleições 

presidenciais em de 1989. 

A ascensão de Sarney à presidência da República deu-se com a morte de Tancredo 

Neves, Presidente civil recém-eleito pelo Colégio Eleitoral por meio de eleição indireta 

(1985), com quem compunha a chapa concorrendo ao cargo de Vice-Presidente. A campanha 

Diretas Já, movimento que mobilizou os diferentes setores sociais em todo o país, coadunou 

as forças democráticas e progressistas e, apesar das diferentes orientações e programas 

partidários, garantiu a conquista do poder político pelos civis. A partir desse período 

institucionalizou-se o regime político liberal-democrático, iniciado com o governo de José 

Sarney, primeiro presidente da República civil do país, o período de transição para o retorno a 

um Estado democrático. 

Vieira e Farias (2003, p. 144) lembram que este retorna à democracia no país não se 

deu simplesmente por outorga ou concessão dos governos militares, mas “trata-se de uma 

                                                 
14

 Os militares assumiram o poder por meio de um golpe militar em março de 1964 instalando um regime 

ditatorial no país até o ano de 1985. A ditadura instaurada pelos militares restringiu o exercício da cidadania e 

reprimiu com violência todos os movimentos de oposição.  
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conquista lenta, forjada no território dos movimentos sociais, iniciados desde o final da 

década de 70, com as greves dos metalúrgicos do ABC paulista (1978) e outras lutas políticas 

pelo direito à cidadania plena”. 

A grande expectativa desse período estava centrada na construção de uma 

democracia que fosse capaz de incorporar todos os brasileiros no acesso aos direitos sociais 

básicos. Tal promessa se materializava no sonho da “Constituição Cidadã”, no entanto é 

negada de muitos modos pela real democracia construída a partir de 1985. 

Para Cunha (2005), os vetores da administração educacional da Nova República 

foram: o clientelismo, a tutela e o assistencialismo. O autor afirma que quanto a esse aspecto 

esse governo “só se distinguiu dos governos militares por juntar-lhes uma bombástica retórica 

(„tudo pelo social‟) e pela prática da cooptação dos dissidentes, bem como pela preocupação 

em não poupar recursos na troca de „benefícios‟ governamentais por apoio político” 

(CUNHA, 2005, p. 166). 

Com relação às políticas educacionais planejadas para a Nova República, o MEC 

apresenta os seguintes documentos: Educação para todos: caminho para mudanças (1985), III 

Plano Setorial de Educação Cultura e Desportos (1980-1985), e o I Plano de 

Desenvolvimento da Nova República (1986-1989). Além destes documentos elementos 

adicionais podem ser subtraídos do texto síntese do Dia Nacional de Debate sobre a Educação 

(1985), mais conhecido como o Dia D da Educação. 

O documento Educação para todos: caminho para a mudança indica as primeiras 

alternativas na busca de solução para os problemas educacionais brasileiros, propondo a 

construção da democracia e também o desenvolvimento com justiça. Além das proposições 

nele contidas, atendendo aos anseios de participação vivenciados naquele momento histórico 

pela sociedade, também foi proposto um planejamento compartilhado envolvendo diferentes 

segmentos do sistema (CUNHA, 2005). Por conseguinte, foi realizado o Dia Nacional de 

Debate sobre Educação, mais conhecido como o Dia D da Educação, envolvendo a 

participação de Estados, municípios e escolas em todos os recantos do país no qual foi 

construído um documento síntese. 

No âmbito do I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (1986-

1989), a política nacional teria como principal diretriz assegurar a todos o acesso ao ensino 

básico de boa qualidade enquanto direito social, com base em soluções que traduzam os 

anseios da coletividade. Embora tais anseios não tenham sido tratados no referido plano, e a 

coletividade tenha aparecido nele apenas como clientela, naquele momento era indispensável 

que se recuperasse a credibilidade da escola pública, fortalecendo sua atuação junto à 
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comunidade que seria também envolvida na tarefa educacional. Tal envolvimento implicaria 

no compartilhamento dos objetivos básicos traçados para a educação na Nova República, 

quais seriam: 

 

 

Universalizar o ensino de 1º grau; melhorar e ampliar o ensino de 2º grau; 

redimensionar as modalidades supletiva e especial de ensino; estabelecer 

padrões mais elevados de desempenho acadêmico; integrar a educação 

física e o desporto no processo educacional; utilizar recursos tecnológicos 

para fins educativos e, finalmente, redefinir as competências institucionais 

no exercício dos cargos públicos (CUNHA 2005, p. 269). 

 

 

A partir dos objetivos básicos das ações foram traçadas as linhas programáticas da 

educação. O Plano apresentava oito programas, cada um deles apresentando uma finalidade e 

contendo um número variado de projetos, entre os quais destaca-se o Programa 

Descentralização e Participação. Com relação a essas categorias o Plano do governo 

anunciava estratégias que permitiria reverter o quadro de “excessiva centralização dos 

recursos públicos, da rigidez do processo decisório e da ambiguidade gerada pelas 

competências concorrentes na área governamental”, o que deveria propiciar a 

“descentralização dos encargos públicos, sem prejuízo da fixação de normas nacionais, 

correção das disparidades inter-regionais e interpessoais de renda [...] e participação de todos 

os cidadãos na formulação e implementação das políticas educacionais” (CUNHA, 2005, p. 

271). 

Os documentos acima descritos, apesar de apresentarem um inventário dos históricos 

problemas da educação do país e de resguardar a preocupação com a universalização da 

educação básica, apresentam poucas alternativas para superá-los.  

Concluída a transição política, ocorreram as primeiras eleições diretas para 

Presidente da República quando foi eleito Fernando Collor de Mello (1989) pelo Partido da 

Renovação Nacional (PRN). A eleição para presidente coincidia com a renovação de 

mandatos para governadores, deputados e senadores.  

Esse governo, denominado Brasil Novo, caracterizou-se como um governo de muito 

discurso e pouca ação na área da educação. Foi assessorado por políticos conservadores, 

apresentando poucas mudanças no setor educacional. A exemplo do governo anterior, as 

investidas feitas foram no sentido de implementar a política neoliberal promovendo, para isso, 

sucessivas tentativas de intervenção na economia do país. “O impacto das medidas 
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econômicas foi de tal ordem que a preocupação de formular uma política educacional foi 

relegada a segundo plano” (VIEIRA; FARIAS, 2003, p. 161). Nesse sentido foram decretados 

dois planos econômicos, no entanto, a economia do país continuava em recessão. Tentava-se 

por em prática o seguinte conjunto de metas e estratégias: o ajustamento fiscal, a privatização, 

a liberalização comercial e a redução da dívida externa. Tratava-se, pois, de uma proposta de 

desregulamentação em que o Estado fosse deixando suas responsabilidades sociais e 

transferindo-as para a sociedade civil.  

O governo Collor realizou um processo de enxugamento da máquina estatal 

extinguindo diversos órgãos da administração pública do país. Na área da educação 

escaparam, porém, a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) que 

foram mantidos como órgãos integrantes da burocracia estatal. 

A política de educação do governo Collor foi definida nos seguintes documentos: o 

Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), de 1990, o Programa Setorial de 

Ação do Governo Collor na Área de Educação (1991-1995), e, Brasil: Um Projeto de 

Reconstrução Nacional (1991). 

O primeiro documento, o PNAC, apesar de se definir em seu título como um 

programa de alfabetização, envolve em seu conteúdo praticamente todas as áreas de atuação 

do Ministério da Educação com exceção do ensino superior. Este seria na verdade, o 

documento orientador da política educacional do governo que se iniciava e estava voltado 

para a perspectiva do cumprimento dos preceitos constitucionais de universalização do ensino 

fundamental e de eliminação do analfabetismo, conforme (VIEIRA; FARIAS, 2003). A 

proposta de gestão caracterizava-se pelo debate em torno da descentralização da concepção e 

execução de um programa amplamente participativo pela via da democracia sendo avaliado 

em assembléias nos âmbitos municipal, estadual e nacional (FRANÇA, 1998). 

O segundo documento divulgado no final do ano de 1990, o Programa Setorial de 

Ação do Governo Collor na Área de Educação, retoma e detalha as ideias contidas no PNAC 

enfocando de forma mais abrangente a política educacional e traduz as intenções deste 

governo para a área de educação. Este documento “apresentou como fundamentos a educação 

na Constituição Federal de 1988 e a modernização do Brasil com sua inserção na ordem 

econômica internacional”, e “apontava como tarefa urgente, para o Brasil, inserir-se no 

quadro das transformações contemporâneas, que se operavam em nível mundial, por força de 

uma revolução científico-tecnológica sem precedentes” (PERONI, 2003, p. 94). Neste Plano a 

gestão democrática da educação era focalizada por meio da descentralização dos processos 
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decisórios, com a participação de todos os segmentos da sociedade, devendo estes contribuir 

no controle e avaliação das ações implementadas como também na utilização dos recursos 

públicos na política educacional (FRANÇA, 2005). 

O terceiro documento, lançado em fevereiro de 1991 – Brasil: Um Projeto de 

Reconstrução Nacional – contemplava a discussão sobre a reforma do Estado, algo que já 

havia sido ensaiado na Nova República (1985). Nele apresentavam-se as pretensões de se 

manter um executivo forte, com um Estado enxuto, mínimo, o que demandava um novo 

padrão de intervenção econômica, requerendo uma ampla reforma do sistema tributário na 

qual se destacariam as mudanças e as necessidades de modificações decorrentes da partilha 

tributária estabelecida na Constituição Federal de 1988. Tais pretensões evidenciavam a 

implantação das políticas neoliberais definidas em nível de regional conforme se discutiu 

anteriormente. 

Neste projeto de reconstrução nacional do governo Collor não se apresentava uma 

proposta de descentralização da educação nem também para os recursos financeiros. O que se 

observa, na verdade, é uma tendência de compartilhamento de responsabilidades entre o 

governo, a sociedade civil e a iniciativa privada, o que viria a reforçar a ideia de que uma 

articulação com o setor empresarial resultaria em benefícios ao país, esperando-se, desta 

forma, o êxito na infra-estrutura econômica, tecnológica e educacional. 

O tempo do governo Collor havia se esgotado no segundo ano de sua gestão. O 

Estado espetáculo, como se fazia apresentar, precocemente começou a ruir quando o governo 

tornou-se alvo de denúncias que incriminaram o Presidente da República determinando o seu 

afastamento por processo de impeachment com aprovação pelo Congresso Nacional. Para 

evitar tal processo, Collor renunciou tornando-se assim o primeiro Presidente eleito pelo voto 

direto afastado do cargo por vias democráticas. 

O afastamento do Presidente Collor de Mello em outubro de 1992, deu lugar ao 

então Vice-Presidente Itamar Franco. Este apresentava um perfil mais populista e veio 

interromper o projeto neoliberal que se iniciara com a eleição de Collor. Tratou de imprimir 

contornos discretos à sua gestão, mantendo à sua volta um grupo de auxiliares de sua 

confiança e de nomes de notoriedade no cenário político como o do então senador à época 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) que exerceu no seu governo o cargo de Ministro da 

Fazenda (VIEIRA; FARIAS, 2003). 

As diretrizes políticas desse governo para a área social foram expressas nos seguintes 

documentos: Diretrizes de Ação Governamental (1993), Linhas Programáticas da Educação 
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Brasileira (1993-1994), Educação no Brasil: situação e perspectivas (1993) e o Plano Decenal 

de Educação para Todos (1993-2003). 

Entre os documentos acima relacionados, destacou-se o Plano Decenal de Educação 

para Todos como um dos planos mais importantes para a área da educação do país neste 

período. Primeiro pela forma como foi construído e, segundo, por representar a retomada do 

Brasil ao cumprimento dos compromissos internacionais, de forma mais específica, com os 

compromissos assumidos na Conferência Mundial sobre Educação para Todos visto que o 

governo anterior não havia prosseguido com o cumprimento de tais acordos. A retomada 

desses compromissos se deu a partir da elaboração do Plano Decenal encaminhada pelo então 

Ministro da Educação Murílio de Avellar Híngel. Este, retornando do Encontro Mundial de 

Educação para Todos, realizado em Pequim na China (1993), tomou a decisão de elaborar o 

Plano e determinou, no discurso de abertura da Conferência Nacional de Educação para 

Todos, que a metodologia se orientasse por meio de uma ampla participação e mobilização da 

sociedade (PERONI, 2003).  

A elaboração do Plano Decenal, como também as demais ações realizadas por esse 

governo, mostraram como o país caminhava em sintonia com a agenda dos organismos 

internacionais. 

Neste governo ocorreu uma tentativa de retomada da definição da política 

educacional do país. Vieira e Farias (2003) consideram que tal intenção materializou-se, 

sobretudo, através do significativo processo de mobilização nacional, que teve dois momentos 

chaves que seriam: o primeiro na elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos
15

, 

que deveria se desdobrar em planos Estaduais e Municipais, e, o segundo, expresso por meio 

da realização da Conferência Nacional de educação para Todos, quando se abriu a 

oportunidade de debate sobre uma ampla agenda de temas colocados a partir do processo 

anterior. 

A carta do Compromisso Nacional de Educação para Todos (BRASIL, 1993b) 

definiu a agenda de compromissos que seguiu como orientação para a elaboração do Plano 

Decenal de Educação para Todos (BRASIL, 1993a) na tentativa de responder aos reclamos da 

democracia e da cidadania no Brasil. Esta apresentava os compromissos elencados pela 

                                                 
15

 A elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos (BRASIL, 1993a) resultou do Compromisso de 

Educação para Todos que foi assinado por várias entidades dentre elas a UNDIME, o CONSED e a CNTE, na 

Semana Nacional de Educação para Todos, realizada pela sociedade civil, em Brasília, no período de 10 a 04 de 

maio de 1993, cujas diretrizes estavam voltadas para a busca de alternativas de inserção do país em um novo 

patamar de desenvolvimento. 
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sociedade para a definição da política de educação do país, dentre os quais, no eixo da gestão 

da política educacional da escola recomenda: 

 

 

4 - Atribuir às unidades escolares, nos sistemas de ensino, crescente 

autonomia organizativa e didático-pedagógica, propiciando inovações e sua 

integração no contexto local. 

6 – Definir as competências e responsabilidades das diferentes instâncias e 

setores do Poder Público, em regime de colaboração, incorporando a 

participação de entidades, grupos sociais organizados e da família no 

processo de gestão das políticas educacionais e da escola. (BRASIL, 1993b, 

p.88). 

 

 

Tais compromissos vêm consubstanciar os princípios estabelecidos na Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 2007a).  

O Plano Decenal de Educação para Todos – 1993-2003 (BRASIL, 1993a) foi 

elaborado sob a coordenação do MEC e apresentou uma proposta fundamentada na 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que teve os seus objetivos voltados para a 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos. O 

documento da Conferência priorizou, para a década de 1990, o investimento na educação 

básica, ampliando a visão sobre a mesma, incluindo crianças, jovens e adultos, inclusive, não 

se restringindo apenas à educação primária, nem também à educação escolar ou a um 

determinado número de anos, mas sendo definida pela capacidade de satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem de cada um. Esta tendência de priorizar a educação 

básica também está voltada essencialmente para um desenvolvimento sustentável e de longo 

prazo bem como para a tentativa de aliviar a pobreza. Tal tendência estaria alinhada a um dos 

eixos da reforma neoliberal que seria a focalização já discutida nesse texto. 

No eixo da gestão educacional é objetivo do Plano Decenal “fortalecer os espaços 

institucionais de acordos, parcerias e compromissos” e uma das formas apresentadas para a 

concretização deste seria fortalecer “[...] a gestão democrática da escola mediante a 

constituição e aperfeiçoamento de colegiados de pais e membros da comunidade escolar que 

participem ativamente da definição dos objetivos de ensino e da avaliação de seus resultados” 

(BRASIL, 1993a, p. 40). A definição desse objetivo viria garantir a abertura de espaços para o 

exercício da cidadania por meio da participação no interior das escolas e, consequentemente, 

para a democratização da gestão escolar, criando, dessa forma, um modelo de gestão 

compartilhada. Destarte, a política de educação torna-se responsabilidade do Estado e da 
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sociedade civil e as suas diretrizes estão delineadas num conjunto de metas globais do Plano 

Decenal. Uma das metas estabelecidas vem incorporar-se à linha modernizadora prevendo a 

implantação de novos esquemas de gestão nas escolas públicas por meio da concessão de 

autonomia financeira, administrativa e pedagógica. Entre as ações estratégicas elencadas com 

vistas ao cumprimento dessa meta, previa-se o “desenvolvimento de novos padrões de gestão 

educacional”, enfocando o fortalecimento da gestão escolar bem como a ampliação de sua 

autonomia como direção prioritária da política educacional. O reordenamento da gestão 

escolar torna-se, portanto, pressuposto para o sucesso do referido Plano (BRASIL, 1993a). 

A mudança na forma de gestão foi considerada prioridade da política educacional 

brasileira tal como foi recomendada no documento de Jomtién (UNICEF, 1991). A gestão 

colegiada foi apresentada como uma forma de fortalecer a gestão democrática da educação e 

considerada a principal medida para a implementação do Plano Decenal de Educação. Este, 

por sua vez, recomenda que os planos decenais estaduais devam propor parcerias entre 

Estados e Municípios com vistas à integração dos sistemas de ensino através da 

descentralização da gestão educacional nos aspectos administrativos, pedagógicos e 

financeiros. 

Quando propunha a descentralização administrativa o governo assinalava a 

possibilidade de se instaurar um modelo de democracia representativa configurada por meio 

da gestão colegiada, instituindo os conselhos escolares por meio dos quais se daria a 

participação da comunidade na gestão da escola. Não se evidencia, portanto, a possibilidade 

de realização de pleitos eleitoras para a escolha de dirigentes de escolas como forma de 

provimento de cargo como há muito vinha sendo reivindicado pela sociedade. 

Apesar da rica experiência de mobilização da sociedade, o movimento em prol da 

retomada dos rumos da política educacional no Brasil vai se explicitar somente no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. Este, por sua vez, assumiu a presidência apresentando novos 

planos para o país não revelando nenhuma disposição de incorporar as contribuições da 

administração anterior. 

 

 

 

 

 

 



60 

 

1.4.2 Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998; 1999-2002): mudança de rumos 

da educação 

 

 

Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente eleito a ter dois mandatos 

consecutivos (01/01/1995 a 31/12/1998 e 01/01/1999 a 31/12/2002). A sua proposta de 

trabalho deu continuidade à política econômica inaugurada no governo Collor, mantendo a 

abertura às exportações, o programa de privatização de empresas estatais como também 

outras iniciativas que visavam a inserção do país no contexto econômico global. Para a 

concretização de tais objetivos este governo apresentou um programa de campanha centrado 

em cinco metas que foram: agricultura, educação, emprego, saúde e segurança, incluindo, de 

forma complementar, os setores de habitação, saneamento e turismo. Também foi previsto o 

processo de reforma do Estado abrangendo quatro aspectos: a reforma administrativa, a 

reforma fiscal, a reforma da previdência social e a privatização (CARDOSO, Fernando, 

1994). 

A segunda proposta de campanha de FHC foi apresentada no documento Avança 

Brasil no qual tornara explícito que o seu principal objetivo seria “a inclusão dos excluídos, 

quer como consequência do crescimento econômico, quer como utopia assumida 

deliberadamente pela sociedade e possível de ser realizada no futuro próximo” (CARDOSO, 

Fernando, 1998, p. 11). As diretrizes básicas contidas nesse documento, conforme análise 

apresentada por Vieira e Farias (2003), apontavam para possibilidade de avançar com vistas 

a: promover o desenvolvimento sustentado, a geração de empregos e oportunidades de renda; 

eliminar a fome, a pobreza e a exclusão social; melhorar a distribuição de renda; aprofundar e 

consolidar a democracia, e; promover os direitos humanos. Nele “a educação está 

contemplada nas diretrizes que tratam do conhecimento, qualificação e melhoria do perfil 

educacional da população [...] e da universalização do alcance e melhoria da qualidade dos 

serviços sociais básicos” (VIEIRA; FARIAS, 2003, p. 155). 

O documento Mãos à Obra Brasil: proposta de governo (CARDOSO, Fernando, 

1994) expressa o seu projeto político para o quadriênio 1995-1998. Nele mostra-se a 

preocupação deste governo com a área social, prioridade identificada no cotidiano da 

população. A educação figura como uma das cinco prioridades da proposta que, no que 

concerne a política educacional, continua sendo influenciada e direcionada pelas orientações 

da Conferência de Jomtién (UNICEF, 1991) e conforme o que foi estabelecido no Plano 

Decenal de Educação para todos – 1993-2003 (BRASIL, 1993a). Apresenta como medida 
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para a educação a reforma institucional que contempla a distribuição de competências, a 

distribuição de recursos e o estabelecimento de novos padrões de gestão. 

A reforma da educação insere-se, conforme já foi explicitado anteriormente, no 

contexto da reforma do Estado com o objetivo de reforçar a sua capacidade de 

governabilidade por meio da “transição programada de um tipo de administração pública, 

burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para uma 

administração pública gerencial, flexível e eficiente voltada para o atendimento da cidadania” 

tendo como diferencial a “forma de controle que deixa de se basear nos processos para se 

concentrar nos resultados [...]” (CARDOSO, Fernando, 1994, p. 12; 15). Enfatizava, portanto, 

a necessidade de definição das competências e responsabilidades das três esferas 

administrativas (federal, estadual e municipal) apontando a descentralização como a forma 

pela qual se poderia garantir a eficácia e o controle social das ações nas diversas áreas de 

atuação do governo. Era considerada, pois, como “peça essencial para alcançar e manter o 

equilíbrio global da economia brasileira” uma vez que, “pela lógica, a proposta de aceleração 

da privatização deve se impor para ampliar a capacidade de investimentos da sociedade e 

aumentar a competitividade e, quando necessário, melhorar a qualidade da gestão” 

(FRANÇA, 1998, p. 55). 

No que se refere ao estabelecimento de novos padrões de gestão para a educação o 

documento define a atuação do governo federal junto aos Estados e municípios no sentido de 

redefinir as responsabilidades e competências no sistema educativo visando 

 

 

 Eliminar a burocracia desnecessária. 

 Descentralizar as decisões para o nível escolar e aumentar a 

autonomia da escola. 

 Descentralizar os recursos para o material escolar para o nível das 

escolas. 

 Promover a participação da comunidade na direção das escolas. 

 Informatizar o sistema de dados estatísticos educacionais para 

racionalizar a utilização dos recursos físicos e humanos. 

 Estabelecer carreiras para o magistério, que contemplem a valorização 

profissional, melhores salários e a busca permanente de aperfeiçoamento e 

atualização. 

 Definir uma política de incorporação de novas tecnologias e de 

informática e comunicações no sistema de educação pública (CARDOSO, 

Fernando, 1994, p. 118). 
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Esse governo elegeu como prioridade da política educacional o incentivo a 

universalização do acesso ao ensino de primeiro grau bem como a melhoria da qualidade do 

atendimento escolar, como forma de garantir que as crianças as crianças tivessem a 

oportunidade de completar as oito séries do ensino obrigatório. Para tanto, atribui-se ao 

Estado e a sociedade o compartilhamento das responsabilidades sobre tal pretensão. Desta 

forma a União desresponsabiliza-se diretamente pelo ensino básico alegando ser esta de 

responsabilidade de Estados e municípios e assumindo, por sua vez, a função de estimular os 

sistemas para que possam assumir tal tarefa. 

Na proposta de descentralização do governo fica claro que terá, ele próprio, a função 

de promotor, coordenador e gestor das prioridades educacionais repassando aos demais entes 

federados a função e responsabilidade pela execução das políticas públicas sob a tutela do 

MEC. A descentralização pela autonomia será definida pelo Ministério sendo associada a 

padrões de desempenho, resultados de avaliações e prestações de contas da qualidade dos 

serviços ofertados a comunidade. Isso implica dizer que os entes federados, enquanto 

executores de políticas serão avaliados mediante critérios estabelecidos pelo MEC e serão 

responsabilizados pelo seu sucesso ou fracasso. Dessa forma descentralizam-se as 

responsabilidades enquanto mantém-se o controle centralizado. Ressignifica-se, pois, os 

conceitos de descentralização e autonomia com o objetivo de legitimar a reforma da 

educação. 

Para dar conta das metas estabelecidas o Ministério da Educação passou por um 

processo de reestruturação visando a se adaptar as novas prioridades que estavam sendo 

postas. Passou a atuar na formulação, coordenação e acompanhamento das políticas públicas 

do governo na área da educação. 

O documento Acorda Brasil – está na hora da escola (1995) propôs os cinco pontos 

prioritários para a política de educação do governo FHC que seriam: reforço à autonomia das 

escolas pelo repasse direto dos recursos federais; criação do Sistema Nacional de Educação à 

Distância, para a capacitação docente; distribuição de livros didáticos; estabelecimento dos 

conteúdos curriculares mínimos nacionais, e; avaliação externa das unidades escolares. 

No entender de Bueno (1995), este pacote não daria conta das questões educacionais 

tampouco representa desdobramentos do Plano Decenal de Educação. O autor aponta como 

ponto de convergência entre os documentos as prioridades, as linhas de ação e as estratégias 

desenhadas pelas agências financiadoras internacionais para a América Latina o que evidencia 

a crescente intervenção destas nos países da região. 
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Em 1995 foi elaborado o Planejamento Político Estratégico (1995-1998) no qual se 

estabeleceu como seria a política educacional para este período sob o argumento de melhorar 

a qualidade do ensino fundamental, que se apresentava como prioridade do governo, e realizar 

a descentralização administrativa e financeira do sistema educacional. Tal prioridade 

converge sobre um dos elementos centrais da proposta de reforma do Estado, a focalização 

das políticas sociais, e corrobora para o alinhamento dos planos desse governo com as 

propostas neoliberais, estabelecidas com base na polarização Estado-mercado direcionando os 

investimentos em educação as parcelas mais pobres da população. 

O documento vem reforçar o que foi definido no Mãos à obra Brasil. Nele foram 

relacionadas as novas diretrizes para a educação neste período que seriam: 

a prioridade do governo federal para a antiga escola de 1º grau, hoje, escola 

fundamental; a valorização da escola e de sua autonomia, bem como de sua 

responsabilidade perante o aluno, a comunidade e a sociedade; a articulação 

de políticas e esforços entre as três esferas da Federação, de modo a obter 

resultados mais eficazes e utilização de recursos políticos e financeiros para 

garantir a equidade e eficiência do sistema; a implantação de um canal de 

televisão, via satélite, voltado para o atendimento à escola, ensejando novas 

formas de gestão escolar e parcerias com os governos estaduais (FRANÇA, 

2005, p. 42). 

 

 

O novo Plano do governo reforça a necessidade de mudança na gestão da escola 

pública conferindo a esta autonomia administrativa, pedagógica e financeira como já havia 

sido proposto no Plano Decenal de Educação. Ademais, mostra-se claramente a intenção de 

atuar exclusivamente no nível político-estratégico estabelecendo as diretrizes políticas 

enquanto às instâncias estaduais e municipais, que constituem o nível estratégico-gerencial da 

política educacional, será dada a incumbência da execução de tais políticas. O MEC estaria 

por sua vez, conforme a sua função, acompanhando, avaliando, coordenando e integrando o 

planejamento e o resultado a serem alcançados pelas escolas. 

Para a operacionalização das novas diretrizes o Plano previa a criação de mais duas 

secretarias no MEC: a Secretaria de Política Educacional que seria encarregada da articulação 

das questões que envolvessem tanto a formulação quanto a análise do desempenho das 

políticas públicas para a área da educação e, também, da elaboração de documentos básicos 

de legislação e regulamentação educacionais e da produção e análise de dados estatísticos, e; 

a Secretaria de Avaliação, Inovação e Desenvolvimento à qual estaria vinculado o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). O MEC também criou o Programa de 

Apoio à Melhoria de Qualidade do Gerenciamento dos Sistemas de Ensino Estadual, 



64 

 

Municipal e Federal a ser desenvolvido pela Secretaria de Ensino Fundamental e o Núcleo de 

Qualidade e Produtividade, vinculado a um comitê de mesmo nome. Tais ações viriam 

consubstanciar o modelo de gestão gerencial implantado na administração da educação. 

Para França (2005, p. 13), a política educacional do governo federal para este 

período foi definida em três eixos básicos: “a racionalização organizacional; a mudança nos 

padrões de gestão, com ênfase na descentralização e desconcentração do poder de decisão 

para os órgãos locais e unidades escolares; e, a melhoria da qualidade do ensino”. A autora 

ainda lembra que a agenda da reforma destaca a implementação da autonomia da escola, 

tendência que se verifica, com sentidos diferentes, tanto nas propostas inspiradas no 

neoliberalismo, como nas progressistas. 

No entender de Vieira e Farias (2003), somente em 1996 é que se pode falar de uma 

efetiva explicitação de rumos da política educacional brasileira. O governo FHC não 

apresentou um plano geral ou setorial como se viu nas gestões anteriores onde eram 

detalhadas as ações a serem desenvolvidas. Foi sendo posto em prática um amplo conjunto de 

medidas que iam sendo deflagradas tanto no âmbito do poder Legislativo quanto do 

Executivo dando referência ao projeto governamental. Tais iniciativas, por sua vez, ocorreram 

numa sequência e foram alterando a fisionomia do sistema educacional brasileiro, 

configurando uma nova forma de administração. 

Em 1996 foram aprovados dois instrumentos importantes da reforma educacional: a 

Lei nº. 9.394/96, promulgada em 20 de dezembro de 1996, estabelecendo as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996a), e; em seguida, foi a Lei nº. 9.424/96 

(BRASIL, 1996b), promulgada em 24 de dezembro de 1996, dispondo sobre o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF), proveniente da Emenda Constitucional nº. 14/96. Este último veio a ser o 

elemento estruturante da proposta de descentralização do governo federal estabelecendo as 

responsabilidades de Estados e Municípios com relação ao ensino fundamental. 

A menção sobre a democratização da gestão escolar na LDB – Lei nº. 9.394/96 

(BRASIL, 1996a) é um aspecto importante a ser ressaltado com relação a esta Lei. 

Subentende-se, pois, que as diretrizes da reforma da educação ocorreriam pela forma de 

descentralização e participação da população na gestão escolar com vistas à autonomia da 

escola.  

Compreende-se, pois, a importância da legislação de 1996 que teve ampla 

repercussão sobre o sistema escolar. No entanto, o governo federal, de posse desses 
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instrumentos legais assumiu a definição da política educacional brasileira como tarefa de sua 

competência descentralizando ações para os Estados e municípios. 

A LDB (BRASIL, 1996a, p. 38-39) instituiu a “década da educação” (Art. 87) e 

fixou prazo de um ano a partir de sua publicação para que fosse encaminhado ao Congresso 

Nacional “o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes”, 

determinando que a sua elaboração se desse “em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos” (§ 1°). O governo retomou assim a tarefa de elaboração do Plano 

Nacional de Educação (PNE). 

No que se refere à gestão do ensino público o PNE, aprovado pela Lei nº. 10.172/01 

(BRASIL, 2001), ratifica o que está disposto na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

2007a) e na LDB (BRASIL, 1996a). Dentre os objetivos e metas estabelecidos com vistas à 

implantação e efetivação da gestão democrática nos sistemas de ensino propõe o estímulo à 

criação de Conselhos Municipais de Educação e também a garantia do apoio técnico aos 

Municípios que optarem por constituir sistemas municipais de ensino. Quanto às normas de 

gestão democrática o mesmo orienta que cada sistema de ensino possa defini-las com a 

participação da comunidade.  

Definindo a transparência como diretriz de maior importância na gestão dos recursos 

financeiros, o PNE ainda propõe o fortalecimento dos órgãos de gestão nos sistemas de 

ensino, destacando, pois, os Conselhos de Educação e também os órgãos de controle social a 

exemplo dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, devendo este 

ter suas competências ampliadas, de forma a alcançar todos os recursos destinados à 

Educação Básica. 

Somente no final das diretrizes relacionadas ao financiamento e gestão da educação, 

o PNE vem abordar o planejamento educacional, no último parágrafo, dedicado à gestão 

democrática, explicitando que 

  

 

[...] no exercício de sua autonomia, cada sistema de ensino há de implantar 

gestão democrática. Em nível de gestão de sistema na forma de Conselhos 

de Educação que reúnam competência técnica e representatividade dos 

diversos setores educacionais; em nível das unidades escolares, por meio da 

formação de conselhos escolares de que participe a comunidade 

educacional e formas de escolha da direção escolar que associem a garantia 

da competência ao compromisso com a proposta pedagógica emanada dos 

conselhos escolares e a representatividade e liderança dos gestores escolares 

(BRASIL, 2001, p. 93). 

 



66 

 

 

Pode-se observar neste Plano a orientação para implantação e criação de conselhos, 

apresentando formulações diversas, em todos os níveis de ensino como também os Conselhos 

Municipais de Educação e os Conselhos de Controle do FUNDEF, notando-se para isto a 

ausência de diretrizes sobre a eleição de direção escolar. Não obstante, mencionando-se, ao 

final, a escolha de direção escolar o que poderá abrir aos sistemas de ensino a possibilidade de 

definir a eleição direta como forma de provimento de cargo de dirigentes escolares.  

Apesar de considerar um avanço da Lei o estímulo à criação de Conselhos, 

Rodrigues (2004) também considera arriscado identificar tal orientação como sendo favorável 

a um alargamento da democratização da gestão mediante o estabelecimento de instâncias de 

articulação com a sociedade civil. Para a autora o destaque dado nas diretrizes aos requisitos 

de competência técnica e de representatividade dos diversos setores educacionais restringe a 

participação das entidades representativas da sociedade civil organizada, inclusive de 

representação de pais dos alunos de escolas públicas, nos Conselhos, o que poderá refletir 

uma visão tecnicista associada a uma secundarização da democracia.  

O modelo de gestão a ser implantado nos sistemas de ensino definido no PNE pauta-

se no desenvolvimento de um “padrão de gestão que tenha como elementos a destinação de 

recursos para as atividades-fim, a descentralização, a autonomia da escola, a equidade, o foco 

na aprendizagem dos alunos e a participação da comunidade” (BRASIL, 2001, p. 95). 

Por fim este Plano remete aos Estados e municípios a incumbência de elaborar e 

executar os seus planos de educação e orienta que estes sejam feitos em consonância com o 

PNE. 

As reformas educacionais no Brasil nos anos 1990, e, sobretudo na Era FHC, 

seguiram uma linha de pensamento mercadológico, impregnada pelo discurso da necessidade 

de desburocratização administrativa e de mudanças no modelo organizacional propondo-se 

novas formas de organização do sistema educacional nos níveis central e local. A gestão dos 

sistemas de ensino foi direcionada para padrões descentralizadores fundamentados na 

transferência de atribuições administrativas e financeiras às unidades escolares e na 

participação da comunidade nos processos administrativos por meio de mecanismos de gestão 

colegiada e representativa. Contudo, é importante destacar que a responsabilidade pela 

elaboração das políticas públicas formuladas nesse período não pode ser atribuída, 

exclusivamente, às instituições internacionais e regionais que conduziram o processo de 

reformas nos países da região, mas que estas decorrem, sobretudo, do embate travado entre os 
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interesses internos e externos, dos conflitos de classe e dos acordos engendrados nas 

diferentes esferas de poder localizadas nas instituições do Estado e da sociedade. 

O governo FHC, além de não atender as questões educacionais, não conseguia mais 

dar resposta às demandas crescentes na área social e nas outras áreas da administração 

pública. As proposições postas nos programas de campanha não se concretizaram, em sua 

maioria, e, mesmo atingindo alguns objetivos, o governo já mostrava sintomas de 

esgotamento. 

A sociedade civil, mediante a falta de propostas e de planejamento, percebeu a 

necessidade de mudanças estruturais. Essa vontade de mudança foi confirmada nas urnas, por 

ocasião das eleições presidenciais de outubro de 2002, quando foi eleito Luís Inácio Lula da 

Silva.  

 

 

1.4.3 Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006): diretrizes para a democratização 

da gestão escolar 

 

 

Eram grandes as expectativas da sociedade, especialmente de setores sociais mais 

carentes que compõem a classe trabalhadora, com relação ao governo Lula, no que se refere à 

resolução dos problemas sociais mais urgentes do país, dentre estes a melhoria da qualidade 

da educação pública. Esperava-se que fossem adotadas medidas radicais para resolver os 

problemas sociais que eram gritantes naquele momento. 

As propostas deste governo para a educação no período para o qual foi definido esse 

estudo foram explicitadas nos documentos Concepção e diretrizes do programa de governo do 

PT para o Brasil – 2003-2005 (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002) e Uma escola do 

tamanho do Brasil – 2002 (DIRETÓRIO..., 2009). 

O documento Concepção e diretrizes do programa de governo do PT para o Brasil 

(PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002) prometia implementar um programa de 

governo de caráter democrático e popular para o país o que representaria a ruptura com o 

modelo econômico vigente propondo um modelo de desenvolvimento que seria 

economicamente viável, ecologicamente sustentável e socialmente justo, que se consolidaria 

por meio de um esforço conjunto do Estado e da sociedade para resolver os problemas sociais 
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mais urgentes que afetavam principalmente as camadas mais pobres e menos favorecidas da 

população. 

Para dar conta da construção desse novo modelo de desenvolvimento, o programa de 

governo do Partido dos Trabalhadores (PT) apresenta as bases de um programa democrático e 

popular para o Brasil estruturado sob três eixos: o social, o democrático e o nacional.  

No eixo social, apresentam-se as diretrizes para a estruturação da política 

educacional. No campo da educação esse programa de governo demonstra intolerância com 

relação à questão do analfabetismo no país, considerando-se, no contexto atual, as exigências 

no mundo do trabalho e, sobretudo, no exercício da cidadania. 

Diferente dos planos dos governos anteriores, que elegeram como prioridade o 

ensino fundamental de 7 a 14 anos, este governo propõe a universalização da educação básica, 

que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, bem como a 

redução da evasão escolar, tendo como principal preocupação a qualidade do ensino. Neste 

sentido o governo se propôs a reverter o processo de municipalização em curso e estabelecer 

um novo marco de solidariedade entre os entes federados. Considera-se, pois, a necessidade 

de se elevar a escolaridade média da população bem como o fomento ao ensino 

profissionalizante e de segundo grau (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002). 

Tais proposições foram detalhadas em um segundo documento, lançado em agosto 

do mesmo ano pelo PT, Uma escola do tamanho do Brasil (DIRETÓRIO..., 2009), que foi 

elaborado pelo Grupo de Trabalho da Área de Educação, Ciência e Tecnologia do Partido dos 

Trabalhadores e apresentado como o Programa do Governo Lula para as áreas de Educação, 

Ciência e Tecnologia, no qual estão definidos os objetivos, metas e ações para os quatro anos 

de governo. Por meio desse documento o Partido dos Trabalhadores propõe um projeto de 

educação para o país fundamentado em três diretrizes básicas, quais seriam: democratização 

do acesso e garantia de permanência; qualidade social da educação, e; democratização da 

gestão da educação (DIRETÓRIO..., 2009). 

Esse programa de governo compreende que, para democratizar a gestão da educação, 

é necessário subordinar o aparelho administrativo às exigências da democracia e, para isso, 

pretende adotar uma dinâmica de funcionamento interdisciplinar e descentralizado de forma 

que possibilite a participação da sociedade nas diversas instâncias de definição das políticas 

públicas. 
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Com o intuito de promover a democratização da gestão educacional o governo 

assume, por meio desse documento, o compromisso de  

 

 

criar canais orgânicos de participação, autônomos, democráticos, 

representativos, paritários e articulados entre si, desde a unidade escolar até 

o nível mais geral do sistema de ensino, em que a escolha dos 

representantes em órgãos colegiados e dos dirigentes das unidades escolares 

em todos os níveis seja feita, mediante eleição direta, pela comunidade 

(DIRETÓRIO..., 2009, p. 10). 

 

 

 

Visando a concretização da diretriz relacionada à democratização da gestão da 

educação o governo compreende que seria necessário: 1) implantar um novo Conselho 

Nacional de Educação de caráter normativo e deliberativo; 2) criar o Fórum Nacional de 

Educação que seria encarregado de promover Conferências Nacionais Quinquenais para 

construir, avaliar e acompanhar o Plano Nacional de Educação; 3) estabelecer as normas para 

aplicação de recursos nas três esferas de governo; 4) instituir o Fundo de Educação Básica 

(FUNDEB); e, 5) regulamentar, por meio de lei complementar federal, o Artigo 23 da 

Constituição Federal (BRASIL, 2007a) que trata das normas de cooperação entre os entes 

federados federal, estaduais e municipais. 

Um compromisso importante assumido também pelo governo Lula foi o de rever os 

vetos do governo FHC ao Plano Nacional de Educação o que deveria garantir o aumento de 

investimentos em educação, elevando-os para 7% do PIB num prazo de dez anos. Tais 

proposições, no entanto, sequer foram discutidas e o governo, no período de 2003 a 2006 

contabilizou gastos de apenas 4,2% do PIB, bem abaixo do que previa o PNE.  

Dourado (2007) chama a atenção para o cenário ambíguo que se constitui num 

verdadeiro paradoxo no sistema educacional do país mostrando que enquanto, de um lado, um 

conjunto de programas parece avançar na direção de políticas de caráter inclusivo e 

democrático, de outro, tem prevalecido a ênfase gerencial marcada pelo viés tecnicista e 

produtivista. O autor destaca que grande parte das políticas educacionais só vieram ser 

reorientadas a partir de 2003, ocasionando alterações nos marcos regulatórios vigentes. A 

atuação desse governo, no seu entender, pautou-se no princípio da defesa da educação de 

qualidade norteada pelo binômio inclusão e democratização.  

Numa perspectiva estrutural, a grande inovação proposta neste período foi a criação 

do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
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profissionais da Educação (FUNDEB) o que também não garantiu o aumento significativo de 

recursos para a educação, mas o redimensionamento dos gastos públicos nesta área, 

contemplando, também, as etapas inicial e final da Educação Básica – a Educação Infantil e o 

Ensino Médio. E, enquanto política de ação afirmativa, destaca-se a ampliação do ensino 

fundamental de oito para nove anos. 

Na área da gestão educacional esse governo manteve alguns programas implantados 

no governo anterior, uns reformulados e outros em formato original, como o Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Muitos 

outros programas foram criados e implantados com o intuito de contribuir para o processo de 

a democratização da escola. Nesse campo merece destaque a criação do Programa Nacional 

de Fortalecimento dos Conselhos Escolares
16

. A partir da implantação desse programa o MEC 

entende que se faz necessária a implementação de vários mecanismos de participação com 

vistas ao compartilhamento da tomada de decisões apontando, dentre outros, o aprimoramento 

dos processos de provimento do cargo de diretor (BRASIL, 2007b). 

Compreende-se, portanto, que a efetivação da gestão democrática da escola se dará 

por meio da garantia de mecanismos de participação e também de condições para que os 

espaços de participação, compartilhamento e descentralização das decisões possam se tornar 

realidades concretas. 

 

 

1.5 Gestão democrática da escola pública: a participação da comunidade escolar 

 

 

Os principais textos oficiais da política educacional brasileira foram construídos nas 

duas últimas décadas do século XX, período que coincide com o processo amplo de reformas 

realizado nos países da América Latina e Caribe. São eles: A constituição Federal DE 1988 

(BRASIL, 2007a), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei Nº. 9.394/96 

(BRASIL, 1996a) e o Plano Nacional de Educação – PNE 2001-2010 (BRASIL, 2001). Esse 

                                                 

16
 O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares teve origem com a Portaria Ministerial 2.896, de 16 de 

setembro de 2004. A referida portaria também determinou a constituição de um grupo de trabalho formado pela Secretaria da 

Educação Básica, Undime, Consed, CNTE, Unicef, Unesco e Pnud que ficou encarregado de discutir, analisar e propor 
medidas para a sua implementação (BRASIL, 2007b).  

 

 



71 

 

conjunto de Leis institucionalizou o princípio da gestão democrática da educação pública 

brasileira e encarregou os entes federados estaduais e municipais da normatização deste em 

seus sistemas de ensino. Nelas estão expressos “os ideais democráticos que norteiam as 

políticas educacionais do país” nos quais “se devem apoiar as propostas pedagógicas, a gestão 

e a ação docente das escolas brasileiras” (HORA, 2007, p. 41). 

O princípio da gestão democrática do ensino público no Brasil foi institucionalizado 

na Constituição Federal de 1988 – Art. 206, Inciso VI (BRASIL, 2007a), sendo considerado 

uma inovação em termos de legislação e tornando-se o primeiro marco legal da 

democratização da educação. Essa Constituição Federal “institucionalizou, no âmbito federal, 

práticas que já vinham ocorrendo em vários sistemas de ensino estaduais e municipais, 

algumas delas amparadas por instrumentos legais emanadas pelas respectivas casas 

legislativas e pelos executivos locais” (MENDONÇA, 2009, p. 1). A partir de então os entes 

federados foram obrigados a adaptarem as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas 

Municipais e do Distrito Federal cumprindo com as normas determinadas na Carta Magna no 

que diz respeito a este princípio. No processo constituinte a gestão democrática da educação 

foi amplamente defendida e reivindicada pelo Fórum Nacional da Educação na Constituinte 

em Defesa do Ensino Público e Gratuito
17

. Mesmo diante do poder de organização da 

sociedade civil os grupos conservadores do Congresso Nacional, conseguiram, através de 

manobras políticas, limitar o princípio da gestão democrática somente à escola pública. 

Mendonça (2009) destaca que a ideia de democratização da educação presente nas 

reivindicações das entidades naquele momento já indicava a superação do conceito de escola 

para todos, incluindo-se, portanto, a noção de escola como espaço de convivência 

democrática e também de administração participativa. 

A LDB, Lei nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996a) reforça a incorporação do princípio da 

gestão democrática da educação (Art. 3º, Inciso VIII) e encarrega os sistemas de ensino de 

criarem suas legislações próprias para regulamentar-lo (Art. 14). 

O PNE, aprovado pela Lei nº. 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), no 

que se refere ao princípio da gestão democrática corrobora o que está disposto no artigo 14 da 

LDB(BRASIL, 1996a), orientando que a democratização da gestão do ensino público obedeça 

aos princípios de participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

                                                 
17

 Este Fórum foi criado em 1986 congregando as diversas entidades da sociedade civil catalisando as 

proposições destas em torno da defesa da escola pública gratuita e laica em todos os níveis e também o dever do 

Estado para com a educação. Sua atuação estendeu-se ao período de construção da LDB – Lei nº 9.394/96 – 

identificado como Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. 
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pedagógico da escola e também que seja viabilizada a participação das comunidades escolar e 

local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 2001). 

É necessário reconhecer que a legislação representa marcos importantes no processo 

de democratização da gestão educacional. No entanto, é necessário, também, compreender 

que esta, por si mesma, não é suficiente para garantir que sejam introduzidas inovações no 

processo de gestão escolar. Para mudar a fisionomia de um sistema educacional, a legislação 

precisa associar-se a políticas que busquem, seguramente, efetivar tais mudanças (MAIA; 

CRUZ; VIEIRA, 2001). Ela promove o ordenamento jurídico, mas não pode ser considerada 

como instrumento único ou suficiente para garantir não só a sua própria aplicabilidade como 

também a introdução de inovações no processo de gestão das escolas. É necessário definir 

ações que garantam o compartilhamento de decisões e, por conseguinte, a democratização da 

gestão escolar. Uma dessas ações seria, certamente, a eleição direta como forma de 

provimento de cargo de dirigentes escolares que há muito vem sendo defendida e reivindicada 

pela sociedade. 

Os documentos apontam para a participação da comunidade escolar no 

compartilhamento das decisões por meio da atuação em colegiados, no entanto, não definem 

nenhuma proposta de participação direta desta por meio da eleição para a escolha de 

dirigentes escolares. 

 

 

1.6 A eleição de dirigentes escolares: mecanismo de democratização da gestão escolar 

 

 

Ainda antes de se tornar um princípio constitucional, a gestão democrática da 

educação era defendida e posta em prática por meio de experiências consideradas inovadoras 

realizadas em alguns sistemas estaduais e municipais do país. Entre tais inovações destacava-

se a eleição direta para diretores escolares enquanto estratégia de democratização da 

administração escolar. As primeiras experiências de eleição de diretores que se podem 

constatar na história brasileira ocorreram em 1966 nos colégios estaduais do Estado do Rio 

Grande do Sul onde foi realizada votação com base em listas tríplices. (ROMÃO; PADILHA, 

2002). 

Os primeiros movimentos por maior participação da sociedade na busca de 

alternativas de gestão democrática começaram no país na década de 1970, quando se iniciou a 

luta pela redemocratização da sociedade, dando-se por meio do processo de abertura política 
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que veio se consolidar após o fim do regime ditatorial, com a eleição indireta do primeiro 

presidente civil. No final dessa década, já era possível identificar as iniciativas de maior 

participação de diferentes atores sociais nos destinos da educação através da realização de 

experiências consideradas inovadoras que serviram de base para a constitucionalização do 

princípio da gestão democrática brasileira. Mas, foi em meados da década de 1980 que muitos 

Estados e municípios brasileiros passaram a desenvolver processos diversos de inovação da 

gestão educacional, no que se refere à participação, orientando para as escolas o foco das 

políticas educacionais. Dentre as iniciativas tomadas pode-se destacar a eleição de diretores 

com a participação da comunidade e a criação dos colegiados e conselhos escolares. 

Quando foram eleitos os primeiros governadores estaduais (1982) as experiências 

com as eleições diretas para a escolha de diretores foram retomadas em alguns Estados do 

Brasil, inclusive no Estado do Rio Grande do Norte. 

Alguns Estados e municípios brasileiros foram reformulando as suas Constituições 

Estaduais e Leis Orgânicas Municipais, incluindo o princípio da gestão democrática da 

educação e prevendo mudanças na forma de provimento de cargo de diretor e vice-diretor de 

escolas em suas redes de ensino. Em 1989 diversos Estados da federação inscreveram em suas 

Constituições a obrigatoriedade da eleição como critério de escolha de diretores das escolas 

públicas de suas redes de ensino entre os quais encontrava-se o Estado do Rio Grande do 

Norte. No entanto, pôde-se constatar que no final da década de 1980 e meados de 1990 houve 

certo refluxo das eleições em alguns desses Estados em que os governos eleitos não tinham 

compromisso com a democracia. Isto se deu através de Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade contra as eleições diretas o que deixa claro que a intenção destes 

governos era de proteger os interesses político-partidários identificados com práticas 

clientelistas. 

A forma de escolha de dirigentes escolares é um dos temas que tem motivado 

atualmente pesquisadores da área da educação na produção de reflexões teórico-conceituais e 

de investigações empíricas sobre a gestão democrática da educação, especialmente as análises 

sobre os processos eleitorais. O processo eleitoral está vinculado à democracia na escola e 

tem sido uma bandeira de luta erguida pelos movimentos sociais desde a década de 1980, 

especialmente dos movimentos ligados à educação. 

Apesar das reivindicações da sociedade as mudanças nos critérios de escolha de 

dirigentes escolares não ocorreram de forma igual em todas as regiões do país. O critério que 

ainda tem predominado no Brasil nas duas últimas décadas do século passado e neste início 

de século é a nomeação por autoridade estatal ou municipal. O que se diversificou nesse 
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período foram as formas de acesso à gestão das escolas públicas historicamente utilizadas no 

sistema educacional brasileiro. 

O documento apresentado pelo MEC (BRASIL, 2007b), conforme já foi apresentado 

na introdução deste trabalho, relaciona, entre as práticas exercidas no país, as seguintes 

formas de provimento de cargo de diretor de escola: 1) diretor livremente indicado pelos 

poderes públicos (estados e municípios); 2) diretor de carreira; 3) diretor aprovado em 

concurso público; 4) diretor indicado por listas tríplices ou sêxtuplas ou processos mistos, e; 

5) a eleição direta para diretor. Há também a forma de escolha por meio de esquema misto 

que pode combinar diferentes formas no processo de escolha. Os estudos dão conta de que 

tais critérios de escolha se dão de formas diferenciadas nos entes federados estaduais e 

municipais nas diferentes regiões do Brasil. 

Em trabalhos publicados sobre a temática por diferentes autores (ROMÃO; 

PADILHA, 2002; PARO, 2003; DOURADO, 2006) também é possível identificar mais de 

uma classificação das formas de escolha de dirigentes de escolas públicas que serão 

detalhadas à seguir. 

Na forma de nomeação o diretor é indicado livremente pelos poderes estaduais ou 

municipais. Esta forma de escolha poderá se dar tanto com a exigência prévia de qualificação 

específica, como por razões político-clientelistas, ou por uma combinação dos dois critérios 

(PARO, 2003). O fato é que, de qualquer forma, tal critério favorece a prática do clientelismo 

político e do autoritarismo visto que o nomeado assume um cargo de confiança indicado por 

políticos e torna-se o representante legal do poder executivo na escola. A experiência nacional 

tem mostrado que nesse tipo de escolha o que prevalece na definição do diretor de escola são 

critérios político-clientelistas (ROMÃO; PADILHA, 2002). Para Dourado (2006, p. 83)  

 

 

esta modalidade permitia a transformação da escola naquilo que, numa 

linguagem do cotidiano político, pode ser designado como „curral‟ eleitoral, 

por distinguir-se pela política do favoritismo e marginalização das 

oposições, em que o papel do diretor, ao prescindir do respaldo da 

„comunidade escolar‟, caracterizava-se como instrumentalizador de práticas 

autoritárias, evidenciando forte ingerência do estado na gestão escolar. 

 

 

Vale salientar que esta modalidade ainda é praticada por vários Estados e pela 

maioria de municípios do país como também outras formas de escolha que veremos à seguir. 
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O diretor de carreira é uma modalidade reduzidamente utilizada. Conforme mostra 

Dourado (2006) nessa modalidade o acesso ao cargo está vinculado a critérios como: tempo 

de serviço, merecimento e/ou distinção, escolarização. O mesmo autor esclarece que a 

implementação desta modalidade de escolha foi efetivada no âmbito da iniciativa privada 

apresentando-se no setor público como uma variação da modalidade de indicação política e 

que 

 

 

a considerar a falta de planos de carreira e as políticas educacionais em 

curso, tal modalidade, tendo em vista o dinamismo da prática educativa, 

reforçava na maioria dos casos a manutenção da ingerência e clientelismo 

no cotidiano escolar, além da exclusão da comunidade escolar na definição 

de seu destino (DOURADO, 2006, p. 83). 

 

 

O concurso público como forma de escolha de dirigentes escolares é realizado por 

meio de provas ou de provas e títulos. Argumenta-se que esse tipo de escolha tem a ver com a 

defesa da moralidade pública evitando o apadrinhamento político e também com a adoção de 

critérios técnicos para preenchimento de cargo. É vista como uma contraposição à prática 

clientelista de nomeação por critérios políticos-partidários. No entanto, tal modalidade não 

tem sido adotada pela maioria dos Estados e dos municípios brasileiros “por considerar que a 

gestão escolar não se reduz à dimensão técnica, mas configura-se também como um ato 

político” e também por entender que a adoção de tal modalidade “reduz o escopo da gestão a 

atividades administrativas rotineiras e burocráticas, deixando em segundo plano a 

compreensão mais abrangente do processo político-pedagógico” (BRASIL, 2007b, p. 37). 

Paro (2003) tece críticas aos que militam a favor do concurso público e considera um 

paradoxo por parte do Estado a defesa desta modalidade como forma de resolver a questão da 

escolha de diretores de escola. Este autor adverte que o sistema de escolha por concurso 

público é democrático apenas para o candidato ao cargo uma vez que este sendo aprovado e 

convocado escolhe, entre as escolas disponíveis, aquela pela qual tem interesse em 

administrar ou simplesmente é enviado pelos órgãos centrais. Portanto, considera-se que, 

mediante esse processo “o diretor escolhe a escola, mas nem a escola nem a comunidade 

podem escolher o diretor” (PARO, 2003, p. 25). 

O esquema misto combina duas ou mais fases no processo de escolha de diretores. 

Cita-se como exemplo a realização de provas como critério técnico combinado com a eleição 

para medir a experiência administrativa e a capacidade de liderança. Nesta modalidade a 
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comunidade poderá participar de uma ou mais fases do processo de seleção de diretor e, nesse 

caso, “o diretor acaba tendo também maior vínculo e compromisso com aqueles que o 

escolheram ou indicaram” (ROMÃO; PADILHA, 2002, p. 95). 

 A indicação por meio de listas tríplices ou sêxtuplas consiste na consulta à 

comunidade escolar sobre os nomes de possíveis diretores para que o executivo possa 

escolher um entre os nomes indicados e fazer a sua nomeação. Dessa forma entende-se que 

esta modalidade “recebe o crivo da comunidade no início do processo, perdendo o controle do 

mesmo à medida que cabe ao executivo deliberar sobre a indicação do diretor escolar” 

(DOURADO, 2006, p. 84). Nesse caso a participação da comunidade funciona apenas como 

mecanismo de legitimação das ações autocráticas dos poderes públicos, amparados no 

discurso da participação e da democratização das relações escolares.  

A eleição é um critério de escolha que pode ser realizado pelo voto direto, 

representativo, uninominal ou ainda através de listas tríplices ou plurinominais. Esse critério 

de escolha favorece a discussão democrática no interior da escola e implica uma maior 

distribuição de poder para a base piramidal. A eleição de diretores pelo voto direto é vista 

hoje como um dos mecanismos que poderão contribuir de forma substancial para o processo 

de democratização da gestão escolar. 

O entendimento deste trabalho parte do princípio de que “à medida em que a 

sociedade se democratiza, e como condição dessa democratização, é preciso que se 

democratizem as instituições que compõem a própria sociedade” (PARO, 2003, p. 26). Daí a 

relevância da eleição pelo voto direto, secreto e universal, com a participação de toda a 

comunidade escolar, como critério para a escolha de diretor e vice-diretor de escolas públicas. 

A eleição é vista como um instrumento da democracia, e a defesa desta como forma de 

escolha de dirigentes escolares estão fundamentados no seu caráter democrático. Considera-

se, pois que “o voto é um direito adquirido na modernidade e, como tal, é o melhor caminho 

para a escolha de dirigentes” (BASTOS, 2005, p. 25). 

Paro (2003) argumenta que tal relevância fundamenta-se na necessidade de controle 

democrático do Estado por parte da população, no sentido do provimento de serviços 

coletivos em quantidade e qualidade compatíveis com as obrigações do poder público e de 

acordo com os interesses da sociedade. 

Mesmo reconhecendo a importância do sufrágio universal como um ato puramente 

democrático questiona-se também a fragilidade da democracia fundamentada na participação 

política da população apenas no momento do voto, ficando esta privada de processos que 

permitiriam controlar as ações dos eleitos para tais mandatos de modo que possa atender aos 
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interesses das camadas populares. Compreende-se que o voto popular não é a única fonte de 

participação da sociedade ou da comunidade na democratização do poder e que “existe outra 

fonte de democracia decorrente do voto, que é a participação nas decisões (BASTOS, 2005, p. 

26)”. 

Sob este argumento é oportuno destacar que “o caminho para a real democratização 

da sociedade”, de que fala Norberto Bobbio, deve passar impreterivelmente pela ocupação de 

“novos espaços, isto é, de espaços até agora dominados por organização do tipo hierárquico 

ou burocrático” (BOBBIO, 1989, p. 55). Não se trata, portanto de se criar uma nova forma de 

democracia, mas de se ocupar esses novos espaços, de se criar práticas administrativas 

compartilhadas que possibilitem a participação popular nos espaços de decisões. 

Para Bobbio (1987, p. 155) 

 

 

o processo de alargamento da democracia na sociedade contemporânea não 

ocorre apenas através da integração da democracia representativa com a 

democracia direta, mas também, e sobretudo através da extensão da 

democratização – entendida como instituição e exercício de procedimentos 

que permitem a participação dos interessados nas deliberações de um corpo 

coletivo – a corpos diferentes daqueles propriamente políticos. 

 

 

Bobbio (1987, p. 156) compreende que o desenvolvimento da democracia não 

consiste na substituição da democracia representativa pela democracia direta, “mas na 

passagem da democracia na esfera política na qual o indivíduo é considerado cidadão, para 

democracia na esfera social, onde o indivíduo é considerado na multiplicidade de seus status”, 

ou seja, “na extensão das formas de poder ascendente, que até então havia ocupado quase 

exclusivamente o campo da grande sociedade política [...] ao campo da sociedade civil em 

suas várias articulações da escola à fábrica”. 

Corroborando os esclarecimentos de Bobbio (1987), Paro (2003, p. 27) situa a 

reflexão especificamente no contexto da educação afirmando que “a democratização da escola 

pública deve implicar não apenas o acesso da população a seus serviços, mas também a 

participação desta na tomada de decisões que dizem respeito a seus interesses, o que inclui o 

envolvimento no processo de escolha de seus dirigentes”. 

É importante e necessário compreender que a eleição de diretores não pode ser 

entendida como a panacéia que resolverá todos os problemas da escola, como também não 

deve ser entendida como sinônimo de efetivação da democratização da gestão escolar. A 
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proposta de realização de eleição por si só não garante a democratização da escola. 

Independentemente da forma de provimento de cargo deve-se considerar, prioritariamente, a 

maneira como essa função será exercida.  

Mesmo considerando-se os limites postos ao processo eletivo pelo próprio sistema 

representativo a literatura produzida na área bem como as experiências apresentadas através 

de estudos tem mostrado que a escolha de dirigentes escolares pelo voto direto vem atender 

aos interesses e reivindicações de diferentes atores sociais e tem no processo participativo o 

seu aspecto mais positivo dentro do processo da gestão democrática da educação uma vez que 

garante à comunidade escolar o direito de votar e escolher os seus gestores escolares. 

Não se pretende aqui “imputar à eleição a garantia da democratização da gestão, mas 

referendar essa tese enquanto instrumento para o exercício democrático” (DOURADO, 2006, 

p. 85) por compreender que, embora a eleição de diretores por si só não possa garantir a 

democratização da escola ela tem um papel fundamental como mecanismo para democratizar 

e (re)definir as relações no seu interior. Esta deve ser compreendida, pois, como um canal 

legítimo, um instrumento que deve ser associado a outros, na luta pela democratização da 

escola. 

Considera-se, pois, que a forma de escolha de dirigentes escolares através da eleição 

direta, com a participação da comunidade, apresenta-se como um importante mecanismo de 

democratização da gestão escolar. Portanto, defende-se essa modalidade por acreditar que seja 

esta a forma mais democrática e por entender que tal critério pode favorecer a concretização 

da gestão democrática da escola pública. 



79 

 

2 A ELEIÇÃO DE DIRIGENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE NAS 

DÉCADAS DE 1980 E 2000 

 

 

A gestão do ensino público na rede estadual do RN caracterizou-se pelo forte 

centralismo na administração central ocasionando a prática do clientelismo político
18

 e do 

fisiologismo
19

 na gestão da educação. O processo de democratização da gestão educacional 

nesse Estado vem sendo marcado por avanços e recuos e as mudanças identificadas nesse 

âmbito aconteceram muito mais por força da luta e das reivindicações de órgãos 

representativos de profissionais de educação e de estudantes.  

A eleição direta como forma de provimento de cargo de dirigentes escolares, que se 

configura como um mecanismo de democratização da gestão escolar, aqui tratada como 

objeto de estudo, ocorreu apenas em duas experiências concretas realizadas na década de 

1980 e, mais recentemente, foi retomada a partir do ano de 2005, quando foi construída e 

aprovada a legislação estadual que trata da regulamentação e da implantação do princípio da 

gestão democrática da educação nesse Estado.  

Neste capítulo, pretende-se mostrar a evolução do processo de democratização da 

gestão educacional no Estado do RN, enfocando a eleição de dirigentes de escolas públicas da 

educação básica enquanto mecanismo de democratização da gestão escolar. Primeiro serão 

apresentadas as experiências de eleições diretas realizadas na década de 1980 enquanto 

antecedentes históricos. Em seguida, será analisada a experiência iniciada no ano de 2003 

com a implantação do PGD pelo Governo do Estado que vem sendo construída e 

implementada com a participação de entidades representativas dos diversos segmentos do 

setor educacional e que resultou numa nova configuração da gestão da escola pública da rede 

estadual de ensino. 

 

                                                 
18

 O termo clientelismo está sendo aqui tomado como “um tipo de relação política em que uma pessoa dá 

proteção a outra(s) em troca de apoio, estabelecendo-se um laço de submissão pessoal” (FERREIRA, 2001, p. 

158). No campo político estabelece-se uma relação de poder por meio da qual as ações políticas e decisões são 

tomadas em troca de favores, favorecimentos e outros benefícios a interesses individuais. 
19

 O fisiologismo é a “atitude ou prática (de políticos, funcionários públicos, etc.) caracterizada pela busca de 

ganhos ou vantagens pessoais” (FERREIRA, 2001, p. 323). Entende-se, pois, que trata-se de uma conduta ou 

prática por parte de representantes políticos e de servidores públicos visando a satisfação de interesses ou 

vantagens pessoais ou partidárias em detrimento do interesse e do bem comum. É uma prática que se aproxima 

do clientelismo e tem sido uma característica comum a partidos e/ou pessoas que tem buscado, de qualquer 

forma, se manter no poder. 
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2.1 Eleição de diretores e vice-diretores das escolas públicas na década de 1980  

 

 

Na década de 1980, quando a luta pela redemocratização da sociedade brasileira já 

havia ganhado espaço nos diferentes setores sociais, diversas categorias encamparam as lutas 

reivindicando mudanças na sociedade. Dentro desse contexto, no Estado do RN, alguns 

segmentos organizaram-se em torno da luta pela democratização da educação reivindicando, 

dentre outros pontos, a mudança na forma de provimento de cargo de diretores e vice-

diretores de escolas que, naquele momento, dava-se por meio de indicação de pessoas ligadas 

a grupos políticos no poder. Requisitava-se, pois, que a ocupação de tais cargos fosse feita de 

forma democrática por meio de eleição direta com a participação da comunidade escolar. A 

partir desse período, destacou-se a atuação de instituições tais como: a Associação dos 

Professores do Rio Grande do Norte (APRN) , a Associação de Orientadores Educacionais do 

Rio Grande do Norte (ASSOERN), a Associação dos Supervisores Educacionais do Rio 

Grande do Norte (ASSERN), a Associação dos Professores de Mossoró (APM), a Associação 

dos Educadores do Magistério Estadual de Caicó (AEMEC), a APES, a União Metropolitana 

de Estudantes Secundaristas (UMES) e a ANPAE. Nessa década ocorreram duas experiências 

de eleições diretas para os cargos de diretor e vice-diretor de escolas públicas da educação 

básica da rede estadual de ensino.  

A primeira experiência de eleição direta para diretor e vice-diretor de escola da 

educação básica da rede estadual de ensino do RN deu-se em caráter experimental e foi 

realizada no ano de 1984, no governo do Sr. José Agripino Maia, após muita pressão da 

APRN. Esse governador posicionava-se contra a eleição direta para o cargo de diretor de 

escola afirmando que “o democrático seria ele indicar os diretores, uma vez que tinha sido 

eleito diretamente. Estava, pois, credenciado para decidir em nome do povo e, por 

conseguinte, em nome dos interesses dos alunos e dos professores” (CABRAL NETO, 1995, 

p. 224). O termo democracia, conforme se expressa por meio do discurso desse Governador, 

estaria relacionado a uma das noções de democracia participativa
20

 definida por Sartori (1994, 

p. 156) que seria a democracia eleitoral que é compreendida por esse autor “como uma 

democracia indireta onde o povo não governa a si mesmo, mas elege representantes que o 

governa”. Nesses termos, a participação popular estaria limitada ao ato de votar.  

                                                 
20

 Este autor, considerando vaga a noção de democracia participativa, tenta focalizá-la por meio de noções que 

considera vizinhas e mais claras que seriam: 1) democracia direta; 2) democracia de referendo; 3) democracia 

eleitoral, e; 4) democracia representativa (Idem). 
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O fato é que mesmo apresentando-se uma visão restrita de participação da 

sociedade, conforme observa-se no posicionamento apresentado pelo Governador, o processo 

eleitoral foi implantado nas escolas.  

No entender de Cabral Neto (1995) os documentos produzidos à época para a 

condução desse processo apresentavam uma visão de gestão democrática mais ampla do que 

aquela que vinha sendo reivindicada pela APRN. Estes, por sua vez, previam a criação de 

Conselhos Municipais de Educação e de Conselhos de Escolas, estruturas consideradas 

indispensáveis para viabilizar a gestão democrática, enquanto que a Associação apontava 

apenas para a perspectiva da realização das eleições diretas para diretor de escola.  

Através da Portaria da SEC/RN nº. 095, de 20 de fevereiro de 1984, o então 

Secretário de Educação Sr. Hélio Xavier de Vasconcelos instituiu uma comissão para elaborar 

as normas que deveriam nortear as eleições para diretores de escolas sendo composta por 

cinco representantes da Secretaria de Educação e Cultura (SEC/RN) e seis das entidades de 

educadores (APRN, ASSOERN, ASSERN, ANPAE). Em 30 de março do mesmo ano, 

atendendo as ordens do Governador, o Secretário expediu a Portaria da nº. 229/84 por meio da 

qual se autorizava a realização de eleições para a escolha de diretor e vice-diretor de três 

escolas públicas estaduais localizadas em Natal: a) o Colégio Estadual do Atheneu Norte-

Riograndense, b) o Centro de Ensino Supletivo Felipe Guerra, e c) a Escola Estadual 

Professor José Fernandes Machado. Essas escolas que foram escolhidas pela Secretaria de 

Educação para a realização da primeira experiência de eleição direta de diretores eram, 

notadamente, locais onde a influência político-partidária por parte do grupo do governador era 

bem mais reduzida (CABRAL NETO, 1995).  

É oportuno destacar que mesmo diante do posicionamento contrário apresentado 

pelo governador a APRN não se distanciou da luta em defesa da eleição direta para diretor de 

escola. Um fato que veio contribuir para a realização deste propósito foi simpatia dos técnicos 

da SEC e do próprio Secretário de Educação Hélio Xavier de Vasconcelos que, mesmo diante 

da resistência por parte do governador, possibilitou a criação de um ambiente favorável às 

negociações. Mediante o processo de negociação ficou acordado que a SEC deveria realizar 

eleições, em caráter experimental, em algumas escolas estaduais. Tal proposta, no entanto, foi 

contestada por deputados e vereadores dos municípios onde as experiências seriam realizadas 

ainda no momento de sua apresentação nos Núcleos Regionais de Educação (NURE‟s) pelos 

técnicos da SEC e, a partir daquele momento, as discussões foram suspensas barrando o 

processo democrático e prevalecendo a força político-partidária. 
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Em 1986, a eleição de diretores das escolas públicas de educação básica chegou a 

ser incluída na nova versão do Estatuto do Magistério aprovado pela Assembléia Legislativa. 

No entanto, o dispositivo que asseguraria este feito foi vetado pelo então governador em 

exercício o Sr. Radir Pereira a pedido do governador afastado o Sr. José Agripino Maia 

(CABRAL NETO, 1995). Apesar das garantias dadas pelo governo de que a eleição direta se 

estenderia às outras escolas da rede a experiência não se expandiu encerrando-se somente com 

as três escolas de Natal. Mas, as investidas por parte da APRN, entidade que havia se tornado 

cada vez mais combativa e que se destacava na luta em prol da democratização da educação 

nesse Estado, continuaram. A estratégia dessa Associação para avançar na discussão sobre a 

possibilidade de realização de eleição de diretores com o governador consistiu na pressão 

sobre o Secretário de Educação. As entidades envolvidas no movimento também deram 

sequência a um processo de conscientização e de mobilização da sociedade através da 

veiculação de informações por meio de cartilhas, periódicos e outros instrumentos de 

comunicação. Essas informações chegaram às escolas estaduais possibilitando um processo de 

discussão e de formulação de proposta de democratização pelas instituições, considerando que 

a eleição de diretor seria o primeiro passo a ser dado nesse rumo. A referida proposta 

contemplava a discussão acerca da possibilidade de implantação de dois instrumentos de 

democratização: a eleição de diretores, que se daria de forma direta pela comunidade escolar, 

e o Conselho de Escola (CE), órgão colegiado de caráter deliberativo que deveria ser 

composto pela representação de todos os segmentos da escola e teria a finalidade de articular 

uma ação colegiada nos setores administrativo e didático-pedagógico
21

 com vistas à 

construção de um projeto educacional democrático no âmbito escolar (PROPOSTA..., 1986).  

A segunda experiência de eleição direta para a escolha de diretores e vice-diretores 

das escolas públicas de educação básica da rede estadual ocorreu em 15 de setembro de 1989. 

O então Governador eleito Sr. Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo, que havia criticado 

o veto do governo anterior, firmou compromisso público com a categoria dos educadores 

durante a campanha eleitoral, e, apropriando-se de um discurso moderno e democratizador, 

deu garantias de que seriam realizadas eleições em todas as escolas da rede. No entanto, ao 

assumir o Executivo Estadual, em março de 1987, o mesmo não mostrava disposição para 

cumprir o que havia prometido. A partir de então, foi desencadeada uma campanha pela 

APRN no sentido de garantir que a promessa do Governador fosse concretizada. Essa 

                                                 
21

 Nesse período a aquisição de material para as escolas e também de alimentação para a merenda escolar era 

centralizada na Secretaria de Educação e Cultura (SEC/RN), portanto, não se mencionava, ainda, nenhuma 

iniciativa com relação ao eixo financeiro. 
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campanha, inclusive, contou até mesmo com a participação dos diretores nomeados pelo 

governo anterior que se articularam à Associação almejando a possibilidade de permanência 

nos cargos dos quais deveriam ser exonerados. 

Esse governo, mediante as pressões feitas pela APRN e pelas outras entidades 

envolvidas no movimento de educadores e de estudantes, não descartava a possibilidade de 

realização das eleições. No entanto, não apresentava nenhuma iniciativa neste sentido adiando 

sistematicamente a realização do processo, alegando haver a necessidade de estudos sobre a 

proposta.  

Constatava-se, no entanto, que além de não ter uma correlação de forças favorável 

ao seu partido no interior das escolas, Geraldo Melo também temia a perda do controle 

administrativo sobre a base do sistema educacional, visto que sofria pressão por parte das 

forças políticas locais que perderiam o poder de indicação de pessoas de sua confiança para 

assumir esses cargos caso se tornassem eletivos. O governo perderia então o poder de 

barganha sobre aproximadamente três mil cargos de confiança que poderiam ser negociados 

com os seus correligionários em troca de votos.  

A SEC chegou até mesmo a elaborar uma proposta de gestão democrática prevendo 

somente a criação dos Conselhos de Escola na qual a administração da escola seria realizada 

por um diretor indicado pelo governo com a participação desse colegiado de caráter apenas 

consultivo. A Associação reagiu de forma enérgica à proposta do Governo por compreender 

que esta se configurava numa estratégia apara postergar a realização das eleições diretas para 

diretores de escolas (CABRAL NETO, 1995) e acreditava que o adiamento da implantação 

dos processos eleitorais era simplesmente uma manobra desse governo, dando tempo para a 

nomeação dos novos diretores indicados e para que se pudesse criar no interior das escolas 

uma correlação de forças favorável a esses diretores no momento da realização das eleições.  

Naquele momento, a APRN já apresentava uma visão mais ampla em relação à 

gestão democrática reivindicando não só a realização da eleição de diretores, mas propondo, 

também, uma administração colegiada dando-se a partir da criação dos CEs 

(DEMOCRACIA..., 1988). Porém, a criação desses órgãos colegiados estaria subordinada à 

eleição direta e estes deveriam ser de caráter deliberativo e não consultivo como pretendia a 

SEC. 

Finalmente, após um longo processo de negociação, quando foram criadas as 

condições favoráveis, o Governo estabeleceu um acordo com as entidades representativas 
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para dar seguimento ao processo de realização das eleições diretas nas escolas em caráter 

experimental. Ficou acertado que seriam realizadas eleições, numa primeira etapa, em cem 

escolas da rede estadual e, logo em seguida, seriam realizadas as eleições para composição 

dos Conselhos de Escola que teriam caráter deliberativo. A constituição desse colegiado 

ficaria a cargo da Comissão de Coordenação do Processo de Eleições Diretas na Rede 

Estadual de Ensino
22

. Os representantes das entidades nessa Comissão tiveram uma 

participação significativa com relação à definição das normas que deveriam nortear o 

processo de eleição nas escolas do Estado. Cabral Neto (1995) destaca que, apesar de não ter 

assumido a coordenação da Comissão a APRN juntamente com as demais entidades 

representativas mantiveram-se sobre o controle das decisões no decorrer de todo o processo 

de discussão. 

O acordo firmado entre o Governo do Estado e as entidades representativas dos 

educadores deu respaldo ao Documento Normativo para o Processo das Eleições Diretas para 

Diretor, Vice-Diretor e Conselhos das Escolas da Rede Estadual de Ensino/RN (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1989a) tendo sido aprovado em Assembléia Geral, em 08 de agosto 

de 1989. Essa Assembléia contou com a participação da SEC e das instituições representantes 

dos diversos segmentos envolvidos no processo de discussão e de reivindicação sendo 

homologado no dia 09 de agosto deste mesmo ano pelo então Secretário de Educação e 

Cultura o professor Luiz Eduardo Carneiro Costa. Logo em seguida organizou-se o 

Regulamento do processo eletivo. No âmbito escolar coube ao diretor de escola designar, por 

meio de Portaria, uma Comissão Eleitoral que seria responsável pela convocação das eleições 

e pela organização do processo eleitoral.  

Na oportunidade, conforme havia sido acordado, foram eleitos pelo voto direto da 

comunidade apenas 100 (cem) diretores de escolas, para um mandato de dois anos. Das 

escolas escolhidas, 70 (setenta) eram do interior e apenas 30 (trinta) ficavam localizadas na 

capital (CEM..., 1989). A maioria desses diretores e vice-diretores, no entanto, não teve o 

direito de cumprir com os mandatos para os quais foram eleitos por posicionarem-se a favor 

da categoria dos professores durante a greve deflagrada em 1990. Esse movimento apresentou 

desdobramentos contrários aos propósitos do governador, o que ocasionou um desmonte da 

experiência de eleições diretas e o impedimento da criação dos Conselhos de Escola. A ação 

                                                 
22

 Essa Comissão foi criada por meio da Portaria da SEC/GS nº. 314/89, em 20 de junho de 1989, pelo então 

Secretário da Educação e da Cultura o Sr. Luiz Eduardo Carneiro Costa, publicada no Diário Oficial do Estado 

em 05 de julho de 1989. Foi composta por 12 membros, sendo que seis eram representantes dos diversos órgãos 

da SEC/RN e os demais eram representantes das entidades representativas do movimento dos profissionais da 

educação: APRN, ASSOERN, AEMEC, ASSERN, APM e ANPAE.  
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do Governo do Estado, à época, barrou as pretensões do SINTE/RN
23

. A consequência foi um 

processo sistemático de exoneração dos diretores e vice-diretores eleitos, só escapando 

aqueles que eram ligados ao PMDB que tinham a proteção dos políticos locais (CABRAL 

NETO, 1995). Nem mesmo a promulgação da Constituição do Estado do Rio Grande do 

Norte, em 3 de outubro de 1989, que representava um avanço em relação à democratização da 

gestão educacional, assegurando em seu Artigo 135 a eleição direta para direção de escola 

pelos docentes, discentes, servidores e pais de alunos de cada estabelecimento de ensino (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1989b), inibiria os atos arbitrários do governador.  

O processo de exoneração dos diretores eleitos pelo voto direto foi motivo de 

protestos por meio de manifestações realizadas na capital e também em outras cidades do 

Estado. Matérias publicadas em diferentes veículos de comunicação à época (ACABA..., 

1990; GOVERNADOR..., 1990; PROFESSOR..., 1990; ESTUDANTES..., 1990a; 

ESTUDANTES..., 1990b; EXONERAÇÃO..., 1990) dão conta de que alunos e professores 

realizavam manifestações em diversos locais, inclusive em frente à Secretaria de Educação do 

Estado, em Natal, protestando contra a exoneração e dos diretores eleitos. O Governador e 

seus assessores tentavam justificar as exonerações argumentando que tais medidas eram 

preventivas que visavam proteger os interesses da sociedade, garantindo o acesso às escolas a 

todos aqueles que queriam estudar e trabalhar que estaria sendo dificultado pelos diretores. 

Esse governador chegou a afirmar que todos os diretores exonerados seriam submetidos a 

inquérito administrativo com amplas chances de defesa, mas ameaçava demitir do serviço 

público estadual aqueles que não conseguissem mostrar em suas defesas que não haviam 

cometido ilegalidade (GOVERNADOR..., 1990). 

Refletindo sobre a prática desse governo, Cabral Neto (1995, p. 240) enfatiza que “o 

discurso modernizante subjaz uma prática atrasada” e afirma que, na instância da 

administração pública este governo “reproduz, como no campo empresarial, um discurso 

modernizante para escamotear uma prática retrógrada, perpassada por nuances próprias do 

coronelismo nordestino”.  

 

 

 

                                                 
23

 A Associação dos Professores do Rio Grande do Norte (APRN) foi transformada em Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Rio Grande do Norte (SINTE/RN), em 02 de setembro de 

1989 ao qual foram incorporadas as demais entidades representativas dos educadores à época.  
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Cabral Neto (1995, p.241) compreende que 

 

 

o discurso da gestão democrática, nesse contexto, serve de elemento 

legitimador para governos que, não tendo compromissos com a 

democratização das relações do Estado com a sociedade, apresentam-se 

com uma face democrática, porém adotam procedimentos que pouco ou 

nada têm a ver com a democracia. 

 

 

O governo do Sr. Geraldo Melo barrou todo um processo democrático que vinha se 

constituindo, dentro de um processo histórico por meio da luta dos trabalhadores em educação 

e das entidades estudantis, mostrando a sua face autoritária através de mecanismos de 

repressão impostos aos trabalhadores de educação, à época. 

Considera-se que essa experiência de eleição de diretores e vice-diretores de escolas 

públicas de educação básica da rede estadual de ensino não foi capaz de garantir a 

democratização da gestão escolar e, segundo Cabral Neto (1995), ao contrário do que 

esperavam os líderes sindicais e os técnicos da SEC, também não foi capaz de reduzir a 

interferência do poder local, fazendo com que este se manifestasse com maior intensidade. 

Mesmo assim, não se pode contestar a sua importância no tocante à politização do processo 

de escolha que antes se restringia apenas aos líderes políticos e ao Governador com a 

participação do Secretário de Educação.  

O que de mais positivo pode-se destacar na experiência citada é o caráter educativo 

da participação que tinha como pressuposto a teoria rousseauriana no século XVIII. No que 

diz respeito a esse aspecto Bordenave (1994), teórico contemporâneo que também defende 

essa ideia, compreende que a participação não tem uma função somente instrumental, no que 

se refere à co-direção do desenvolvimento pelo povo e o governo, mas ela exerce, sobretudo, 

uma importante função educativa no sentido de preparar o povo para que este possa assumir o 

governo como algo que é próprio de sua soberania, conforme estabelece a Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 2007a). No seu entender a participação é uma vivência coletiva e 

o seu aprendizado se dá somente por meio da práxis grupal, portanto, conclui que “só se 

aprende a participar, participando” (BORDENAVE, 1994, p. 74). A participação seria, pois, 

requisito indispensável à construção de práticas democráticas. 

As duas experiências de eleições diretas realizadas em escolas públicas de educação 

básica na rede estadual, neste Estado, na década de 1980, terminaram por demonstrar a força 
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exercida pelos representantes políticos locais (vereadores, deputados, prefeitos e lideranças 

políticas) em relação ao Executivo Estadual e também o excesso de autoritarismo praticado 

por parte deste que retomou durante toda a década de 1990 e início deste milênio a forma de 

indicação política para a ocupação dos cargos de direção e vice-direção de escolas mantendo, 

dessa forma, a prática do clientelismo político na gestão do sistema escolar. 

 

 

2.2 A década de 1990: ausência de processos eleitorais na rede estadual de ensino 

 

 

A década de 1990 foi marcada pela ausência de processos eleitorais para a escolha 

de dirigentes escolares na rede estadual de ensino do RN. Os diretores e vice-diretores eram 

nomeados para o exercício dos cargos por meio de Decreto, pelo Poder Executivo Estadual, 

caracterizando-se como cargos políticos, para os quais eram nomeadas pessoas indicadas 

pelos grupos aliados do governador. Ou seja, eram cargos de confiança do governador, o que 

tornava permissiva a prática do clientelismo bem como do fisiologismo político na gestão da 

educação. 

O estudo apresentado por Andrade (2005), que compreende o período 1995-2002, 

aponta a falta de autonomia financeira, que levou o Estado do RN a manter uma relação de 

dependência com os organismos internacionais, como um dos fatores determinantes para que 

se mantivesse a prática do clientelismo na gestão do sistema educacional, especialmente com 

o Banco Mundial (BM) que durante muito tempo vem financiando projetos nesta área e, na 

condição de agência financiadora, vem impondo suas orientações sobre as políticas 

educacionais. Tais políticas são propostas por meio de convênios e acordos inibindo qualquer 

iniciativa que vá de encontro aos interesses do organismo financiador. Compreende-se, 

portanto, que o RN, não tendo resguardada a sua autonomia financeira, mantinha sua política 

de educação a mercê das agências de financiamento, seguindo a risca as suas orientações.  

Ainda conforme o entendimento do autor supracitado as alianças partidárias que são 

feitas no decorrer o processo que elege o governador do Estado também concorrem para a 

manutenção das práticas clientelistas. Este seria, segundo ele, o ponto de partida para a 

efetivação de tais práticas não só no sistema educacional como em todas as instâncias do 

executivo estadual. Este ainda aponta que a direção escolar seria considerada como o pilar do 

clientelismo no sistema educacional visto que a escolha dos diretores de escolas se dava por 

critérios políticos partidários. Tais funções eram distribuídas entre os aliados do governador 
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que indicavam para os cargos aqueles que os haviam apoiado no processo eleitoral e a 

manutenção destes estaria condicionada aos laços de fidelidade para com os indicadores. 

Nessas condições, a ação dos dirigentes escolares, que eram escolhidos por critérios políticos 

em detrimento de critérios técnicos, estaria subordinada aos interesses dos grupos que os 

indicavam para o exercício do cargo o que comprometeria qualquer tentativa de 

democratização da gestão no âmbito escolar.  

No período de 1991 a 1994, o então ex-governador Sr. José Agripino Maia é eleito 

novamente para o Executivo Estadual. No decorrer deste Governo, tendo como respaldo as 

diretrizes-político-convencionais do então Presidente da República Itamar Franco (1992-

1994), elaborou-se o Plano Estadual de Educação Básica - PEEB/RN (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1994a), respaldado no Plano Decenal de Educação para Todos (BRASIL, 2003a). 

Neste Plano foram definidas as políticas para a educação pública do Estado do RN para serem 

executadas no decênio 1994-2003. Até aquele momento a gestão educacional nesse Estado 

caracterizava-se por uma forte concentração na administração central (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1994a, p. 23). 

O PEEB/RN foi elaborado por meio de um esforço conjunto entre a SEC/RN, a 

União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), a Secretaria Municipal de 

Educação (SME) de Natal, o Conselho Estadual de Educação (CEE/RN) e a UFRN. Coube à 

extinta Delegacia de Educação do MEC no Rio Grande do Norte (DEMEC/RN), por meio de 

um Comitê Técnico, analisar e consolidar os planos apresentados por 98 municípios do 

Estado. 

As diretrizes incorporadas por esse Plano Estadual são originárias do Plano Decenal 

de Educação para Todos (1993-2003). Portanto, a política de gestão educacional 

descentralizada contida nesse Plano apontava para a modernização do planejamento e da 

gestão tendo como uma de suas prioridades a ampliação da autonomia da escola. A sua 

operacionalização passava necessariamente pela criação de Conselhos Escolares e pela realização de 

eleições diretas para a escolha de diretores e vice-diretores escolares e Conselhos de Escolas. Tais 

estratégias visavam garantir a participação da comunidade na gestão do sistema educacional 

(ANDRADE, 2005). 
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Segundo Barbalho (2006, p.3) o PEEB/RN 

 

 

[...] põe em relevo a proposta de descentralização de poder e de autonomia das 

escolas como possibilidade de mudanças que poderiam ocorrer nas unidades 

escolares e no sistema de ensino, a partir da modernização do planejamento e 

da gestão educacional. Assim, o documento apresenta uma crítica ao processo 

de gestão educacional e propõe uma revisão do modelo vigente por essa via da 

modernização educacional de modo que [...] é imprescindível que se garanta à 

escola, a condição necessária à elaboração do seu projeto pedagógico, à 

descentralização de funções e recursos, tornando sua aplicação mais ágil e 

mais coerente com as suas necessidades. 

 

 

Dentre as metas previstas para a viabilização dos objetivos propostos no PEEB/RN 

(1994-2003) destacam-se aquelas que se referem à construção de uma gestão democrática 

baseada na participação e na autonomia, tais como: 

 

 

a)garantia de autonomia administrativa, financeira e pedagógica às unidades 

escolares; b) informatização dos serviços educacionais, tendo em vista a 

agilização do processo decisório; c) criação de conselhos de escolas com 

representação de pais, alunos, educadores e funcionários das unidades de 

ensino tendo em vista a gestão coletiva da escola; d) realização de eleições 

diretas para diretores e conselhos de escolas; e) definição de indicadores que 

permitam acompanhar e avaliar criticamente as intervenções do plano decenal, 

de forma a identificar as alterações e impactos no sistema educacional (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1994a, p. 24-25). 

 

 

Com a elaboração do PEEB o governo intencionava dar um passo importante rumo 

às mudanças que se faziam necessárias no setor educacional. Esse Plano guardava algumas 

intenções de caminhar rumo à concretização de um projeto de gestão democrática que, apesar 

de encontrar-se em consonância com os ideais de um projeto neoliberal, assegurava a 

definição de algumas diretrizes que, se postas em prática, poderia ter levado ao 

encaminhamento de algumas ações de natureza democrática. Isso não fosse o poder do 

clientelismo político que aqui no Estado do RN não conseguiu ser superado, durante a década 

para a qual o Plano estaria sendo executado. 
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A primeira tentativa de descentralização do sistema educacional foi articulada no 

final de 1994, quando se encerrava o mandato do governador Sr. José Agripino Maia, com a 

implantação do III Projeto de Educação Básica para o Nordeste, através de convênio com o 

MEC, sendo financiado pelo BM. Esse Projeto visava o desenvolvimento de ações que 

pudessem garantir melhorias do padrão de gestão e da qualidade do ensino fundamental e só 

veio a ser implementado no ano seguinte, na gestão do seu sucessor. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho, eleito pela legenda do PMDB no pleito de 1994, esteve 

no poder por dois mandatos consecutivos (1995-1998; 1999-2002) afastando-se ao final do 

segundo governo para concorrer à vaga de Senador da República sendo substituído pelo então 

Vice-Governador o Sr. Fernando Freire. Nesse governo os procedimentos legais para a 

implantação da gestão democrática na rede estadual de ensino se deram de forma muito lenta. 

Nesse período não foram realizadas experiências de eleições diretas para a escolha de 

dirigentes escolares. Os esforços foram concentrados na tentativa de modernização do sistema 

de ensino por meio da descentralização da gestão educacional, a partir da realização de 

reformas administrativas. Foram implementadas duas reformas consecutivas (1995-1999) 

visando promover a modernização e a democratização do sistema. 

Em 1995, paralelamente à implementação da primeira reforma administrativa, já no 

início desse Governo, com o apoio financeiro do III Projeto Nordeste
24

, foi implantada no 

sistema educacional do RN uma experiência de descentralização administrativa, pedagógica e 

financeira em 10 escolas da rede, através do Projeto Escola de Gestão Total
25

 que tinha como 

eixo norteador a gestão colegiada integrando mecanismos como o Conselho Diretor e a Caixa 

Escolar, interagindo com a construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP). 

Conforme França (1998), essa experiência de organização da unidade escolar inspirou-se nos 

princípios de uma escola cooperativa e de escolas municipais do Estado de Minas Gerais 

integrantes do Programa de Gerenciamento de Qualidade Total aliados aos princípios de 

Gerência de Qualidade Total advindo do contexto empresarial. França (1998, p. 95) identifica 

em seu estudo o descompasso que havia entre o discurso e a prática destacando que ao mesmo 

tempo em que propunha uma maior participação da comunidade o próprio Secretário de 

Educação “permitia que a equipe coordenadora implementasse o Projeto sem a participação 

                                                 
24

 O III Projeto de Educação Básica para o Nordeste, elaborado em 1993 e implementado pela SECD/RN a partir 

de 1994, foi financiado pelo Banco Mundial (BM) e financiou ações relacionadas com a gestão democrática 

principalmente os Projetos Político-Pedagógicos para escolas. 
25

 O projeto Escola de Gestão Total, desenvolvido pela SECD/RN a partir de 1995, foi implantado em 10 escolas 

da rede estadual sendo 5 destas localizadas em Natal e as demais nos municípios de Mossoró, Caicó, Currais 

Novos, Ceará-Mirim e Pau dos Ferros. Teve respaldo técnico e financeiro por meio do componente Inovações 

Pedagógicas do III Projeto Nordeste. Outras informações sobre esse Projeto ver: FRANÇA, 1998. 
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ativa dos atores, ocasionando desestímulo e descrédito nos segmentos escolares” e 

comprometendo, dessa forma, a proposta de gestão democrática compartilhada. Enquanto 

plataforma política a gestão democrática é descaracterizada transformando-se em mero 

arranjo informal entre os envolvidos no instante e local onde acontece a ação e ainda abrindo-

se a possibilidade do surgimento de regras próprias que poderiam perfeitamente ser adaptadas 

às conveniências do sistema. Nesse Projeto contemplava-se a construção de uma gestão 

democrática apenas pela via da democracia representativa. 

No entender de Andrade (2005), a ausência de ações que contemplassem a eleição 

direta como forma de provimento de cargos de diretores de escolas no Projeto Escola de 

Gestão Total estaria relacionada à estratégia neoliberal com vistas à reconfiguração do 

capitalismo em nível internacional que para garantir a sua viabilização nos campos econômico 

e social necessita manter aliados políticos nas esferas do Poder Executivo estadual e federal. 

Portanto, sendo o neoliberalismo um movimento permanente e não consolidado, o autor 

compreende que este precisa ter garantida a manutenção de governos que possam estar 

cumprindo a importante tarefa de dar continuidade ao projeto hegemônico capitalista em 

curso. Todavia, a manutenção de tais governos passaria necessariamente pela adoção de 

práticas clientelistas. Dessa forma, tornou-se conveniente aos neoliberais a flexibilização dos 

critérios de escolha de dirigentes escolares permitindo que os aliados políticos locais 

pudessem ter autonomia para escolhê-los o que viria fortalecer o poder de estilo 

neopatrimonial no âmbito escolar.   Neste sentido, Andrade (2005, p. 171) argumenta que, 

 

 

a indicação do diretor de escola pelos líderes políticos partidários aliados 

do executivo estadual fortalece a base de sustentação governamental, assim 

como reforça as bases partidárias que irão tentar eleger candidatos que 

estejam comprometidos com a continuidade das políticas neoliberais para o 

campo econômico e social. 

 

 

Desse modo a ausência da eleição direta para diretor de escola não compromete a 

implantação das diretrizes neoliberais para o setor educacional uma vez que estas serão 

formuladas pelo MEC e somente executadas pelas escolas. 
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A primeira reforma do sistema educacional implementada pelo Governo do Estado, 

nesse período, deu-se por meio do Decreto Governamental nº 12.508
26

, de 13 de fevereiro de 

1995, com a criação dos Conselhos Diretores nas escolas estaduais, e pelo Decreto 

Governamental nº 12.509
27

, de 13
 
de fevereiro de 1995, que transforma Escolas Estaduais em 

Centros Escolares e dá outras providências (RIO GRANDE DO NORTE, 1995b). Estes 

Decretos Governamentais constituíram-se nos meios normativos fundamentais para a 

consolidação das diretrizes de uma nova organização administrativa visando atender ao 

projeto de descentralização do sistema de ensino. Foi criado um total de sessenta Centros 

Escolares, que viriam substituir os NUREs, sendo quarenta e nove no interior do Estado e 

onze na capital. Estes Centros Escolares comporiam 

 
 

A base de um sistema de ensino capaz de aglutinar um grupo de escolas, 

dimensionar suas próprias necessidades, programar suas ações, demandar os 

suprimentos externos e aplicá-los, constituindo-se no ponto de partida do 

planejamento e da ação educacional. É por assim dizer uma escola mestra 

que atende a si própria e a outras escolas de sua jurisdição (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1995b). 

 

  

Nesse período, também foi instituída a Caixa Escolar por meio da Resolução da 

SECD-GS nº 001/95
28

 (RIO GRANDE DO NORTE, 1995c). Este órgão estava caracterizado 

como mecanismo de descentralização financeira na escola, sendo responsável pela execução e 

acompanhamento dos recursos oriundos do MEC diretamente para a escola. 

Refletindo sobre esse modelo de regionalização implantado pela SECD, Cabral Neto 

e Almeida (apud FRANÇA, 2005, p. 59) esclarecem que “[...] o simples fato de suprimir 

órgãos ou funções públicas [...] não garantiu a democratização das relações entre o poder 

central e as escolas”. Ademais, os Centros Escolares não foram capazes de exercer a função 

que lhes era atribuída de coordenar outras escolas e o que de fato aconteceu foi uma 

transferência de responsabilidades do poder central para as escolas. Os Diretores dos Centros 

eram também Diretores das escolas nas quais estes estavam localizados. Assim as equipes 

pedagógicas deviam atender, além das escolas que sedeavam os Centros Escolares, a todas as 

escolas a estes jurisdicionadas. Dessa forma o Estado reduziu os gastos com a educação, mas 

                                                 
26

 Publicado no Diário Oficial do Estado, Natal/RN, em 14 de fevereiro de 1995. 
27

 Publicado no Diário Oficial do Estado, Natal/RN, em 14 de fevereiro de 1995. 
28

 Institui a Caixa Escolar nos Estabelecimentos Estaduais de Ensino de 1º e 2º Graus e seu Estatuto. Diário 

Oficial do Estado. Natal/RN, 13 de novembro de 1995. 
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os Centros Escolares não tiveram as condições para realizar serviços com a qualidade 

esperada. 

A experiência de Centros Escolares, por diversos fatores, não obteve êxito, 

fracassando, também, as experiências de gestão democrática implementadas em algumas 

escolas jurisdicionadas a esses órgãos.  

O Governo do Estado, desconsiderando qualquer iniciativa de participação das 

entidades representativas de educadores e estudantes na construção de um projeto de gestão 

democrática para a educação, promoveu por meio de seus mecanismos legais uma segunda 

reforma administrativa com o intuito de descentralizar o sistema educacional. O projeto de 

reforma da SECD (RIO GRANDE DO NORTE, 1997) considerava como foco principal a 

autonomia da escola, a gestão democrática da educação e a qualidade do ensino e apontava 

a democratização da gestão educacional no RN como o ponto de partida para a efetiva 

implementação de toda a política educacional. Propõe-se que o processo de reestruturação da 

SECD seja orientado por um conjunto de princípios dentre os quais se destacam: Gestão 

Desconcentrada, colocando o poder de decisão mais próximo das instâncias locais, e; Gestão 

participativa, transparente e em parceria, buscando envolver os diversos segmentos sociais 

na definição, implementação e avaliação da política educacional, apontando também para o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de controle pela sociedade. 

Na proposta de outro Plano Decenal de Educação para o período de 1997-2007, 

lançado em agosto de 1998, quando o PEEB ainda encontrava-se em plena vigência, o 

Governo reitera o compromisso com a democratização da gestão educacional reconhecendo 

que esta se efetiva não só pela descentralização administrativa e pedagógica, mas, sobretudo, 

pela descentralização financeira, repassando às escolas o poder de decisão sobre os seus 

programas de trabalho e prioridades (RIO GRANDE DO NORTE, 1998). Entre as estratégias 

elencadas para a gestão educacional esse Plano propõe “promover a escolha de dirigentes a 

partir de critérios harmonizados com a capacidade, competência e compromisso com a 

construção coletiva, democrática e participativa do projeto pedagógico da escola, conjugados 

ou não com eleições diretas” (RIO GRANDE DO NORTE, 1998, p. 44). Tal como foi 

estabelecida a estratégia não garante que seja pretensão do Governo implantar as eleições 

diretas como um mecanismo de democratização da gestão escolar.  

Percebe-se, portanto, uma lacuna na Lei que permite ao Governo, conforme lhe for 

conveniente, optar ou não pela implantação deste mecanismo. O que se propõe nesse Plano é 

mais descentralização de ações e responsabilidades do que de poder de decisão. 
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Publicou-se, então, a Lei Complementar Estadual nº 163
29

, de 05 de fevereiro de 

1999, dispondo sobre a organização do poder executivo, redefinindo as competências básicas 

dos órgãos da administração direta, dentre eles a SECD (RIO GRANDE DO NORTE,1999).  

O Decreto Governamental nº 24.379, de 24 de março de 1999 extingue a estrutura dos 

Centros Escolares e os transforma em Escolas Estaduais. Por meio do Decreto Governamental 

nº 14.580/99, de 05 de outubro de 1999, promoveu-se uma reforma estrutural da SECD, 

dispondo sobre suas competências e lotação de cargos comissionados, nos moldes da Lei 

Complementar supracitada. A estrutura básica desta Secretaria passou a ser composta por 

órgãos de assessoramento direto, atuação instrumental, execução programática e atuação 

regional. 

A partir da adoção de um novo modelo de regionalização, foram criadas dezesseis 

DIREDs
30

 subordinadas à CORE, que, juntamente com a Subcoordenadoria de Organização e 

Gestão Escolar vêm compor o conjunto de órgãos de execução programática. As DIREDs, 

que retomou basicamente a estrutura geográfica dos antigos NUREs (ANEXO A), foram 

organizadas por área de atuação, assim caracterizadas: planejamento e avaliação, 

desenvolvimento escolar, administrativa e financeira, delineados por competências 

específicas. 

Apresentando análise sobre o novo modelo de regionalização adotado pelo Governo 

do Estado França (2005) adverte que esta experiência de descentralização poderia denotar 

maior controle por parte da SECD. A autora entende que a reorganização da Secretaria, aos 

moldes definidos no documento da reforma, evidencia o caráter centralizador desse novo 

modelo apontando para um forte indício de (re)centralização via DIREDs. Portanto, tal 

experiência poderia não favorecer o aprofundamento democrático no sentido da construção da 

autonomia pelas escolas. 

 Com a implantação desse modelo de gestão, o Conselho Diretor permaneceria 

atuando junto à direção da escola, tratando de questões administrativas e pedagógicas e a 

Caixa Escolar continuaria sendo a Unidade Executora dos recursos financeiros.  

Neste mesmo ano em que se realizou essa segunda reforma do sistema educacional, 

foi implantado um novo Programa denominado Fundo de Desenvolvimento da Escola 

(FUNDESCOLA) sob as orientações do MEC e de organismos internacionais. O 

                                                 
29

 Dispõe sobre a organização do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências 

(Publicada no DOE de 06.02.99). 
30

 As DIREDs compreendem uma nova forma de nuclearização que viria substituir os Centros Escolares criados 

em 1995 por ocasião da primeira reforma administrativa realizada por este governo. 
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FUNDESCOLA, fruto de acordo firmado entre o MEC, Banco Mundial e Estados, viria 

apoiar a descentralização pedagógica e financeira. Esse Fundo era composto por dezoito 

Planos e Projetos e, destes, dois direcionavam a descentralização financeira até a escola: O 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) visava, entre outros aspectos, a gestão 

participativa do processo ensino-aprendizagem e o envolvimento da comunidade na gestão da 

escola, e; o Programa de Adequação de Prédios Escolares (PAPE). A proposta concebida no 

âmbito do FUNDESCOLA “enfatizava a „gestão democrática‟ centrada numa concepção 

gerencialista e eficienticista como instrumento legal para a organização do trabalho escolar” 

(FONSECA; OLIVEIRA; TOSCHI, 2004, p.63).  

Já no final do mandato, após as investidas dos trabalhadores em educação durante a 

campanha salarial de 2001, o governo Garibaldi Alves sinalizou com a possibilidade de 

realização de eleições diretas para a escolha de diretores e vice-diretores de escolas na rede 

estadual de ensino. Foi firmado acordo entre o SINTE/RN e o Governo do Estado através da 

SECD/RN para a criação da Comissão de Gestão Democrática com a finalidade de 

operacionalizar as eleições para 2002 (DEMOCRACIA..., 2002). Essa Comissão, formada por 

representantes da SECD e do SINTE/RN, elaborou o Projeto de Gestão Democrática para as 

escolas da rede estadual de ensino, apresentando configurações bem diferentes das atuais, que 

seria encaminhado à Assembléia Legislativa para ser analisado e aprovado. Neste Projeto o 

processo de eleições seria realizado em duas etapas: a primeira seria uma avaliação escrita 

com questões objetivas e subjetivas e a segunda é que seria a eleição na comunidade escolar, 

através do voto direto, secreto e universal. Em junho daquele ano o então Secretário de 

Educação do Estado Sr. Pedro Almeida sinalizava que as eleições poderiam ser realizadas 

entre os meses de novembro e dezembro, o que não chegou a se concretizar.  

Esse governo não empreendeu ações que garantissem a instituição da eleição direta 

para dirigentes escolares, mas adotou medidas de descentralização financeira do sistema com 

vistas a garantir a autonomia das instituições escolares por meio de repasse financeiro para 

funcionamento e manutenção das escolas e a descentralização dos recursos da merenda 

escolar. Também foram constatadas reformas e melhorias da rede física e a construção de 

prédios escolares em parceria com o MEC, especialmente a reestruturação das escolas de 

nível médio, o que viria garantir o acesso por meio da abertura de vagas. 

 Ao final do segundo mandato o então Governador Sr. Garibaldi Alves afastou-se do 

cargo para concorrer a uma cadeira no Senado Federal sendo substituído pelo Vice-

Governador o Sr. Fernando Freire. A forma de provimento de cargos de direção e vice-
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direção de escolas, portanto, permaneceu com a indicação de pessoas ligadas a grupos 

políticos, beneficiando dessa forma os aliados do governo e mantendo-se as práticas 

clientelistas, autoritárias e antidemocráticas na gestão da educação estadual.  

Mesmo diante das tentativas de descentralização do sistema o Estado do RN, no 

âmbito da política educacional nos anos de 1990, não conseguiu garantir a democratização da 

gestão de suas unidades escolares, obtendo poucos avanços neste sentido. O processo de 

democratização da gestão escolar só veio apresentar novos contornos na primeira gestão da 

Governadora Wilma de Faria, a partir do ano de 2003. A partir de então foi construída a Lei 

Complementar Estadual nº. 290, de 16 de fevereiro de 2005, que instituiu a eleição direta 

como forma de escolha dos dirigentes escolares. 

 

 

2.3 A luta dos trabalhadores em educação em face da democratização da gestão escolar 

no RN: a eleição de diretores  

 

 

O movimento dos educadores organizado em torno da APRN destacou-se na luta 

pela democratização da gestão da escola pública no RN a partir da década de 1980, 

reivindicando, por conseguinte, a realização de eleição direta para a escolha de diretor e vice-

diretor de escolas da rede estadual de ensino.  

A princípio a luta encampada pela APRN, conforme orientação da Confederação dos 

Professores do Brasil (CPB), estava centrada na realização da eleição para a escolha de diretor 

de escola acreditando-se que “esta lhes daria a possibilidade de saírem vitoriosos nos pleitos, 

facilitando a organização das bases da Associação no interior da escola, tarefa que vinha 

sendo dificultada pela maioria dos diretores indicados pelo governo” (CABRAL NETO, 

1995, p.222). Tal posicionamento, contudo, distanciou a APRN do processo de formulação 

das diretrizes para a política educacional do Estado. Naquele momento as lideranças sindicais 

entendiam que este era o papel da SEC e de seus técnicos, tarefa da qual a Associação deveria 

ser isentada. Este posicionamento, no entanto, predominou somente até a realização da 

primeira experiência de eleição de diretores realizada em 1984, no governo do Sr. José 

Agripino Maia, quando o movimento apresentava uma visão restrita sobre o processo de 

democratização da gestão escolar.  
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No ano de 1987, quando se faziam novas investidas na luta pela realização da 

eleição de diretores, a visão de gestão democrática da APRN foi ampliada, e, a partir de então, 

ganhava espaço a defesa da criação do CE sendo este subordinado à realização da eleição 

direta para diretor. O governo, por sua vez, sinalizava para a Associação a possibilidade de 

realização de experiências de gestão democrática, iniciando com a formação dos Conselhos de 

Escola, ideia que havia ganhado espaço no interior da SEC colocando a eleição como uma 

etapa posterior do processo. Para a Associação tal proposta não poderia ser aceita a não ser 

nas seguintes condições: primeiro seriam realizadas as eleições de diretor e, em seguida, as 

eleições para o CE. Após o processo de negociação o governo acertou com as entidades 

representativas dos educadores a decisão de realizar as eleições que seriam iniciadas nas 

escolas da capital. No ano de 1989, após a realização das eleições, no desfecho da greve de 

professores deflagrada em 1990, o projeto não se realizou. “A greve teve desdobramentos que 

não estavam em sintonia com os propósitos do Governo do Estado que, por isso, pôs um freio 

nas pretensões do Sindicato, desmontando a experiência de eleições diretas e impedindo a 

criação dos Conselhos de Escola” (CABRAL NETO, 1995, p. 236).  

A luta pela democratização da escola pública não se encerrou na decepção 

vivenciada no governo de Geraldo Melo, ao contrário, as investidas continuaram. A APRN, 

transformada em Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Rio Grande 

do Norte (SINTE/RN), agregou um número cada vez maior de trabalhadores da educação em 

todo o Estado o que fortaleceu ainda mais a luta da categoria. O SINTE/RN, conforme se 

estabelece no seu estatuto social (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2005), “é uma entidade de caráter 

classista, democrática, autônoma, independente perante o Estado, as religiões e partidos 

políticos, plural, sem fins lucrativos” tendo por objetivo “a defesa dos interesses dos 

trabalhadores em educação do sistema público de ensino municipal e estadual” (Art. 1º). É 

filiado, em nível nacional, a três organizações sindicais: a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE). A sua base 

territorial abrange todo o Estado do RN e está organizado administrativamente, com base em 

critérios geográficos e políticos, em Regionais e Núcleos Municipais (Art. 3º). Este Sindicato 

tem sede e foro na cidade de Natal/RN, organizada em quatro Setores Sindicais conforme 

zoneamento geográfico da cidade, e conta com dezessete Regionais Sindicais constituídas em 

diferentes municípios do Estado. Atualmente o SINTE/RN é o maior sindicato de 

trabalhadores desse Estado, contando com aproximadamente 28.000 associados, e tem 
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mostrado uma grande capacidade de organização e mobilização da categoria. Ao longo de sua 

história este Sindicato adquiriu importância no conjunto do movimento sindical desse Estado 

e tem participado ativamente na luta pela valorização da categoria dos educadores e pela 

democratização da gestão dos sistemas educacionais estadual e municipais no RN. 

Apesar de constituir-se como uma entidade independente perante os partidos 

político, o SINTE/RN tem se apresentado como um terreno fértil para o surgimento de 

importantes lideranças políticas
31

 nesse Estado. Conforme análise apresentada por Cabral 

Neto (1995) um fator que contribuiu de forma significativa nesse sentido foi a participação da 

APRN na comissão que coordenou o processo de eleições diretas de diretores de escolas 

estaduais no ano de 1989 no qual tivera uma expressiva influência. Tal fato, no entender desse 

autor, teria colocado as lideranças sindicais como interlocutores privilegiados no centro do 

debate e, ainda, teria permitido uma maior aproximação destas com as bases do movimento de 

professores, resultando não só no fortalecimento político dessas lideranças que estavam à 

frente do Sindicato, como também no surgimento de novos quadros que viriam se incorporar 

de forma mais efetiva à luta sindical.   

Ao longo de sua história, esse Sindicato tem empreendido uma luta constante em 

prol da categoria que representa valendo-se de instrumentos diversos como: paradas, atos 

públicos, protestos, greves, dentre outros. Pode-se reconhecer que a greve
32

 tem sido um 

instrumento utilizado com maior eficácia pelos educadores visto que muitas conquistas da 

categoria só foram atendidas mediante a utilização desse recurso. Todos os Governos 

apresentados nesse estudo enfrentaram greves deflagradas pelo Sindicato dos educadores por 

meio das quais conseguiram garantir importantes conquistas para a categoria (melhorias 

salariais, plano de carreira, mudanças de nível, dentre outros). 

O debate em torno da democratização da gestão escolar ganhou mais espaço nas 

escolas públicas de todo o Estado com a articulação das Regionais Sindicais. Entre as 

                                                 
31

 O PT, partido político que detém a hegemonia dentro do movimento dos educadores, ampliou a sua presença 

no cenário político do RN a partir de 1989 quando foi eleito Júnior Souto para o Legislativo Estadual e reeleito 

Fernando Wanderlei Vargas (Mineiro) para o Legislativo Municipal em Natal, mandato que conseguiu manter 

por quatro legislaturas consecutivas. Na década de 1990 esse partido continuou sua ascensão no plano político 

local onde se destacaram nomes como o de Hugo Manso no Legislativo Municipal em Natal e de Fátima Bezerra 

que manteve-se no Legislativo Estadual por dois mandatos consecutivos. Na década atual o PT conseguiu 

ascender em nível nacional elegendo Fátima Bezerra por dois mandatos consecutivos na Assembléia Legislativa 

além de manter o professor Fernando Mineiro por dois mandatos consecutivos no Legislativo Estadual. A 

expansão da base do PT estendeu-se a todo o Estado e o partido mantém, além do Diretório Estadual, 149 

Diretórios Municipais. Atualmente o partido mantém em cargo eletivo em todo o Estado um total de 4 prefeitos, 

9 vice-prefeitos e 51 vereadores distribuídos em 37 municípios  <http://www.mineiropt.com.br>.   
32

 O direito de greve foi assegurado aos trabalhadores neste país por meio da Lei Federal nº 7.783, de 28 de 

junho de 1989 (BRASIL, 2010), que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, 

regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências. 

http://www.mineiropt.com.br/
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reivindicações da categoria sempre se fez presente em pauta, nos governos que se seguiram, a 

conquista da eleição de diretor e vice-diretor de escolas como um importante mecanismo da 

gestão democrática. 

O processo de democratização da gestão educacional no RN veio à baila novamente 

no ano de 2002, a partir do compromisso assumido em campanha pela governadora eleita, a 

professora Wilma de Faria, com o representante da categoria dos educadores, o SINTE/RN. 

Garantiu, pois, que seriam realizadas eleições diretas para a escolha de diretor e vice-diretor 

em todas as escolas de educação básica da rede. 

A construção da Lei da Gestão Democrática do Estado do Rio Grande do Norte, que 

se deu a partir do ano de 2003 com a implantação do PGD, pode ser considerada um avanço 

rumo à democratização da gestão educacional do Sistema Estadual pela forma como foi 

construída, com a participação das entidades representativas de deferentes segmentos da 

educação, e também pela mobilização da sociedade tanto no período da construção da minuta 

do documento quanto nos períodos dos processos eleitorais conforme se apresentará na 

sequência desse trabalho.  

A Coordenadora Geral do SINTE/RN à época, a professora Fátima Cardoso, ao 

mencionar o longo caminho percorrido pela instituição na luta pela eleição direta, assim 

declarou: “abrigamos um sonho e hoje materializado, precisamos mais do que nunca abraçá-lo 

e tomarmos para cada um de nós esse projeto com mais uma possibilidade de exercermos 

novas práticas, que revisem e reestruturem as práticas escolares conservadoras” (CARDOSO, 

Fátima, 2006, p. 3). A professora ainda considerou que o maior avanço desse processo seria a 

participação construída.  

Essas eleições diretas como forma de provimento de cargos de dirigentes escolares 

na rede estadual representa uma conquista não só do SINTE/RN e das demais entidades 

educacionais que se fizeram representar neste processo, mas, sobretudo, de toda a sociedade 

potiguar. Dessa conquista resultou a configuração de um novo modelo de gestão para as 

escolas públicas estaduais de educação básica. 
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2.4 Programa de Gestão Democrática no RN (2003-2006): proposta para a gestão da 

escola pública 

 

 

No ano de 2002 ocorreram mudanças na conjuntura política do Estado do RN. A 

professora Wilma de Faria, que antes havia pertencido ao grupo político liderado pelo ex-

governador José Agripino Maia (PFL) e que já havia sido aliada do ex-governador Garibaldi 

Alves Filho (PMDB) na ocasião em que exercia o cargo de prefeita do município de Natal, 

liderou uma campanha vitoriosa à frente do PSB enfrentando os dois grupos tradicionais da 

política do Estado, sendo a primeira mulher eleita para o Governo do Estado.  

O Governo da professora Wilma de Faria, a princípio, vê-se diante de uma série de 

desafios que precisavam ser enfrentados e vencidos. O primeiro deles, sem dúvida, era 

conseguir estruturar a base do Governo
33

 junto à Assembléia Legislativa (AL) do Estado 

visando garantir a votação de projetos encaminhados pelo Executivo Estadual àquela casa de 

forma que se pudesse garantir a governança nesse Estado.  

No setor educacional, os desafios postos para que se pudesse oferecer uma educação 

pública democrática e de qualidade eram grandes e bastante evidentes. Em 2003, sob a 

coordenação da Secretária de Educação professora Rosário Carvalho, realizou-se um 

diagnóstico sobre a situação da rede estadual de ensino por um grupo de técnicos da 

Secretaria denominado Caravana do Saber (RIO GRANDE DO NORTE, 2003b). A partir 

desse diagnóstico pôde-se constatar e/ou confirmar que as escolas dessa rede apresentavam 

problemas diversos com relação aos níveis de aprendizagem de alunos no Ensino 

                                                 
33

 O partido pelo qual essa Governadora foi eleita, não tendo tradição no contexto político desse Estado e não 

possuindo uma base de sustentação consolidada que pudesse eleger um número significativo de Deputados 

Estaduais, obrigou-a a realizar um Governo de coalizões o que viria garantir o apoio da maioria da bancada na 

AL. Inclusive, o PT, partido que mantém sua base política junto ao movimento dos educadores, é um dos 

partidos que apóiam esse Governo desde a primeira gestão (2003-2006). Sabe-se que o partido da Governadora 

(PSB) faz parte da base de apoio ao Governo Lula (PT) o que, certamente, também ocasionou o apoio ao seu 

Governo nesse Estado em duas campanhas consecutivas. Os acordos realizados por esse Governo foram 

evidenciados a partir da composição do primeiro escalão, em 2003, por meio do qual observa-se que houve uma 

série de acomodações políticas quando foram nomeados para cargos de Secretários aliados políticos de 

diferentes partidos a exemplo do Partido Democrático Trabalhista (PDT), do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), do Partido Comunista do Brasil (PC do B) e até mesmo do Partido da Frente Liberal (PFL) que, apesar de 

não constituir a base governamental, manteve apoio a esse Governo através do Deputado Estadual Betinho 

Rosado (WILMA..., 2002a). Entre os partidos aliados somente o PT recusou o convite para participar desse 

Governo que tinha predileção pelo nome do médico Ruy Pereira para assumir a Secretaria de Saúde (WILMA..., 

2002b).  
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Fundamental e Médio e também nos cursos de Educação de Jovens e Adultos a exemplo da 

distorção idade/série, evasão e repetência escolar.  

As deficiências de aprendizagem também eram confirmadas por meio de avaliações 

externas feitas pelo MEC através das pesquisas realizadas sobre os diferentes níveis de ensino 

pelo INEP. Essa rede de ensino também apresentava problemas para o atendimento a alunos 

portadores de necessidades especiais, com relação às condições de precariedade das 

instalações escolares e à formação acadêmica dos seus professores. Ademais, também teria 

que lidar com uma categoria de educadores ávida por mudanças, lutando por direitos 

trabalhistas, pela democratização da gestão do sistema de ensino, pela implantação de um piso 

salarial para os professores e, sobretudo, pela criação e implantação de um plano de carreira 

para os profissionais do magistério público estadual.  

Em 2003 o Governo do Estado, por meio da SECD, elaborou e lançou um Plano de 

Ação com as propostas a serem implementadas no período 2004-2007, no qual se destaca a 

garantia da gestão democrática em toda a rede de ensino do Estado. Visava “implantar, até 

2007, o processo de eleição de dirigentes em 100% das escolas estaduais” (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2003c).  

A partir de então foi retomado o processo de democratização da gestão educacional 

no Estado com a implantação do PGD. Instituiu-se a CGD
34

, com incumbência de elaborar a 

minuta do documento que desencadearia o processo de gestão democrática das escolas 

públicas de educação básica, por meio de dois eixos: a eleição de diretores e a implantação do 

CE. Essa Comissão realizou, no ano de 2003, 17 Fóruns Regionais
35

 de Gestão Democrática 

junto às 16 DIREDs possibilitando um amplo debate no decorrer do processo de construção 

da minuta do documento acerca de questões relacionadas ao processo eleitoral para os cargos 

de diretor e vice-diretor de escola, do CE e a Assembléia-Geral da Escola (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2003c). Observa-se no Quadro 2 que a mobilização para a construção da 

proposta do Documento da Gestão Democrática pela CGD foi realizada num curto período de 

tempo, mais precisamente entre os meses de agosto e setembro de 2003. 

 

                                                 
34

 A Comissão de Gestão Democrática foi instituída pela Governadora por meio de Ato Administrativo do 

Governo do Estado publicado no Diário Oficial do Estado do dia 15 de maio de 2003 sendo composta por 

representantes da SECD/RN, do SINTE/RN, da APES e da ANPAE, presidida pela Secretária Adjunta da 

Secretaria de Educação à época a professora Isaura Amélia de Sousa Rosado Maia.  

35
 Na 1ª DIRED, considerando-se a área de abrangência (Natal e Grande Natal), foram formados dois pólos 

sendo realizados dois Fóruns de Gestão Democrática em diferentes locais, na mesma data, distribuídos na 

seguinte ordem: a) Zonas Leste e Oeste, Extremoz e São Gonçalo do Amarante, na Escola Estadual Winston 

Churchill, e; b) Zonas Norte e Sul e Macaíba, na Escola Estadual do Atheneu Norte-Riograndense. 
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DIRED 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

DATA 

1ª Natal 
03/09 

1ª Natal 
03/09 

2ª Parnamirim 
05/09 

3ª Nova Cruz 
13/08 

4ª São Paulo do Potengi 
13/08 

5ª Ceará-Mirim 
12/08 

6ª Macau 
12/08 

7ª Santa Cruz 
15/08 

8ª Angicos 
21/08 

9ª Currais Novos 
02/09 

10ª Caicó 
02/08 

11ª Assu 
21/08 

12ª Mossoró 
11/09 

13ª Apodi 
20/08 

14ª Umarizal 
20/08 

15ª Pau dos Ferros  
20/08 

16ª João Câmara 
12/08 

             Quadro 2 – Cronograma dos Fóruns Regionais de Gestão Democrática (2003) 
              Fonte: Arquivos da Comissão de Gestão Democrática/SECD/RN, 2003. 

 

 

Visando a subsidiar a construção das normas que norteariam o processo de eleição 

direta para a escolha de diretores das escolas estaduais essa Comissão elaborou e apresentou 

um Roteiro de Trabalho nos Fóruns Regionais, para consultar os segmentos escolares, 

estruturado em torno dos seguintes eixos: 1) gestão democrática; 2) Controle social – CE; 3) 

do processo de eleição  diretas e colégio eleitoral; 4) condução do processo eleitoral, e; 5) 

mandato das direções escolares.  

De acordo com estimativa apresentada pelo Grupo Auxiliar de Estatísticas 

Educacionais deveria participar dos Fóruns Regionais de Gestão Democrática um total de 

6.556 representantes dos diferentes segmentos (pai, aluno, professor e funcionário).   Em cada 

Fórum foram eleitos os Delegados, representantes de cada classe, para participar do Fórum 

Estadual de Gestão Democrática. No entanto constatou-se que participaram dos 17 Fóruns 

Regionais um total de 4.119 representantes dos diversos segmentos e também autoridades 

locais, Secretários Municipais de Educação e representantes da sociedade civil organizada. No 
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Fórum Estadual de Gestão Democrática, realizado em Natal em novembro de 2003, contou 

com um total de 264 participantes entre Delegados Regionais representando os diferentes 

segmentos e também convidados para a consolidação e aprovação da proposta de gestão 

democrática para as escolas da rede estadual de ensino. 

A partir da consolidação das propostas dos Fóruns Regionais pela CGD foi 

sistematizado o documento Construindo o poder coletivamente constituindo uma síntese da 

discussão, definição de princípios e formulação coletiva de propostas que viria subsidiar as 

discussões no Fórum Estadual de Gestão Democrática (RIO GRANDE DO NORTE, 2003d). 

Nesse documento, foram aglutinadas as questões gerais, inclusive as mais polêmicas, votadas 

pelos integrantes dos Fóruns Regionais e apresentadas como proposta com os devidos 

percentuais sendo discutidas e votadas em plenária no Fórum Estadual. A partir das propostas 

votadas e consolidadas nesse Fórum elaborou-se a proposta do documento sobre a gestão 

democrática no RN. 

No decorrer dos trabalhos de elaboração e de organização da proposta de 

Anteprojeto de Lei que seria encaminhado à Assembléia Legislativa (AL) do Estado, a CGD 

realizou estudos de aprofundamento e procedeu a análise de documentos de diferentes 

Estados e municípios do país. Em julho de 2003 foi observada in locu a experiência do Estado 

do Ceará que já vem realizando pleitos eleitorais para escolha de seus gestores há mais de 

uma década. Também foi observada a experiência de Natal
36

 – implantada pela Governadora 

professora Wilma de Faria, quando ocupava o cargo de Prefeita Municipal (2000). Ademais, 

foram observadas também as propostas construídas pela APRN e demais entidades de 

educadores e estudantes na década de 1980 quando investiam na luta pela democratização da 

gestão escolar por meio da realização da eleição direta para diretores e da criação do CE.  

A proposta de Anteprojeto de Lei Complementar foi concluída em julho de 2004 

pela CGD e encaminhada à Consultoria-Geral do Estado (CGE) para apreciação, sendo 

encaminhada, na sequência, à Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte pela 

Governadora, por meio da Mensagem Governamental nº 094, de 17 de dezembro de 2004. No 

decorrer da tramitação o Projeto de Lei Complementar nº 028/2004 teve apenas uma Emenda 

Modificativa e recebeu Parecer favorável nas Comissões de Constituição e Justiça e de 

Administração, Serviços Públicos e Trabalho. As modificações feitas não descaracterizaram o 

texto original resguardando, dessa forma, o trabalho realizado pela CGD no decorrer do 

                                                 
36

 Implantada por meio da Lei Municipal nº 5.175, de 10 de abril de 2000, e normatizada por meio da Resolução 

do CME nº 002/01, de 30 de agosto de 2001. 
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processo democrático. Esse Projeto de Lei Complementar foi aprovado naquela casa 

legislativa, por unanimidade, em 18 de janeiro de 2005, com a presença de 22 dos 24 

Deputados Estaduais sendo encaminhado à Governadora do Estado para ser sancionado. 

A Lei Complementar Estadual nº 290/05
37

, de 16 de fevereiro de 2005(RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005a), que versa sobre as eleições diretas para gestores das escolas 

foi regulamentada pelo Decreto Governamental nº 18.463, de 24 de agosto de 2005 (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005b) e foi disseminada para o sistema educacional como sendo o 

Documento da Gestão Democrática. Este Decreto Governamental estabelece no seu artigo 2º 

que “a gestão das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino será exercida pela Equipe de 

Direção da Escola, com o auxílio e fiscalização do Conselho de Escola, sob a supervisão do 

Secretário de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos” (RIO GRANDE DO NORTE, 

2005b, p. 14).  

Concluída a construção e aprovação do documento foi instituída a CEC, composta 

por representantes das mesmas entidades integrantes da CGD com o intuito de mobilizar a 

sociedade e conduzir os processos eleitorais em todo o Estado. Também integram a CEC dois 

técnicos da SEDC/RN sendo um designado para secretariar os trabalhos dessa Comissão e 

outro com formação na área de Direito para prestar assessoramento jurídico. Além dos 

membros que compõe a CEC, também foram designados 16 técnicos das DIRED‟s 

encarregados de encaminhar os processos eleitorais junto às Comissões Eleitorais Escolares 

que foram criadas com a incumbência de organizar, conduzir e fiscalizar os pleitos nas 

unidades de ensino. A CEC nomeada pelo Governo do Estado também terá competência para: 

a) elaborar as diretrizes operacionais do processo eleitoral; b) definir o calendário das 

eleições; c) realizar Fóruns Regionais de Gestão Democrática junto às DIREDs; d) organizar, 

acompanhar e fiscalizar os processos eleitorais, e; e) analisar e julgar os recursos que por 

ventura venham a ser impetrados no decorrer dos processos eleitorais. 

A Lei Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005 (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2005a), estabelece em seu Capítulo IV, que trata Das Disposições Finais e 

Transitórias, que o processo de eleições na rede estadual de ensino deverá ocorrer de forma 

progressiva, sendo consolidada até o ano de 2006 (Art. 33, Incisos I e II). Mas, para isso, 

define algumas proporções, dentre as quais se pode destacar a seguinte: “só ocorrerá eleição 

nas escolas que tenham mais de cem estudantes matriculados e mais de dois anos de 

                                                 
37

 “Dispõe sobre a democratização da gestão escolar no âmbito da rede pública estadual de ensino do Rio Grande 

do Norte e dá outras providências” (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a) 
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funcionamento, contados a partir da data da publicação da presente Lei Complementar”(§ 2º) 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2005a, p. 10). Conclui-se que tal proporção, apesar de constar 

neste documento, possa não ter sido objeto de deliberação nos Fóruns Regionais acima 

referidos haja vista não constar na consolidação das propostas apresentadas pela CGD (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2003d). Guardando-se as proporções apresentadas no documento um 

determinado número de escolas urbanas e rurais, como também de municípios, foram 

excluídos do processo eleitoral que estava proposto a se estender a todas as escolas da rede 

mantendo-se, portanto, as práticas clientelistas na gestão das instituições de ensino por meio 

da indicação de dirigentes escolares por grupos políticos locais. O processo eleitoral deveria 

ser implantado em duas etapas consecutivas sendo 50% das escolas no ano de 2005 e os 

outros 50% restantes no ano de 2006. 

Cabe ressaltar que o PGD implantado nesse Governo compreende não só a 

implantação da eleição de dirigentes escolares e a criação do CE e da Assembléia-Geral da 

Escola, mas prevê, também, a garantia de capacitação dos gestores e conselheiros eleitos para 

a atuação destes nas respectivas funções visando à consolidação da gestão democrática na 

escola. Tal capacitação deveria se dar por meio de um processo de formação continuada que 

seria realizado pela SEEC/RN junto aos conselheiros e gestores eleitos. 

A Lei da Gestão Democrática do RN institui o princípio da democracia participativa 

por meio das noções de democracia eleitoral e democracia representativa (SARTORI,1994), 

exercidas por meio do voto quando garante a participação da comunidade escolar no processo 

de gestão das escolas estaduais de educação básica através da eleição direta de suas Equipes 

de Direção e, também, da eleição dos representantes dos Conselhos de Escolas. Também 

evidencia a prática da noção de democracia direta quando institui a Assembléia-Geral da 

Escola
38

, ainda que de forma restrita uma vez que a essa instância não foi conferido o caráter 

deliberativo. 

Os parâmetros para a escolha dos dirigentes escolares foram definidos na Lei da 

Gestão Democrática aprovada e regulamentada no ano de 2005, conforme serão apresentados 

a seguir. 

 

 

                                                 
38

 A Assembléia-Geral da Escola também foi instituída por meio do Decreto Governamental n. 18.463, de 24 de 

agosto de 2005, que estabelece em seu Art. 14 que esta “tem caráter consultivo e deliberativo e será composta 

por estudantes, pais ou responsáveis, professores e demais servidores públicos da unidade de ensino”. A sua 

convocação deverá ser feita pelo CE (RIO GRANDE DO NORTE, 2005b). 
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2.5 Escolha de dirigentes escolares: a Lei Complementar nº. 290/2005   

 

 

A Lei da Gestão Democrática, nomenclatura com a qual se popularizou a Lei 

Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 

2005a), regulamentada pelo Decreto Governamental nº 18.463, de 24, de agosto de 2005 (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005b), estabeleceu os parâmetros para a escolha de dirigentes das 

escolas públicas de educação básica da rede estadual. Em conformidade com esta Lei, 

“constitui objetivo da gestão democrática a construção de uma cultura de participação da 

comunidade escolar, promovendo a confiança na escola pública, de modo a favorecer a 

formação plena do estudante” (Art. 2º) (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a, p. 3). 

O Capítulo III, que trata Das Eleições, é composto pelas seções I – Disposições 

Gerais, II – Dos Candidatos, III - Da Condução do Processo Eleitoral e IV – Da Proclamação 

dos Resultados, Nomeação e Posse (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a), que compreendem 

os Artigos 19 a 30. O texto da Lei apresenta os critérios para a realização da eleição direta 

para a escolha de dirigentes escolares da rede estadual.  

A forma de escolha para os cargos de dirigentes escolares dar-se-á por meio do voto 

direto e secreto pelos membros da comunidade escolar que compõem o Colégio Eleitoral. 

Para tanto, estarão habilitados a votar os estudantes com idade mínima de 12 anos 

devidamente comprovados e que tenham frequência regular, os pais ou responsáveis por 

alunos, os professores e demais servidores públicos em exercício com mais de seis meses de 

vínculo na unidade escolar. Caso o integrante faça parte de mais de uma classe na mesma 

escola deverá optar por qual delas vinculará o seu voto. 

Estarão habilitados a concorrer aos cargos de diretor e vice-diretor de escola 

servidores públicos efetivos do quadro da SECD/RN lotados nas unidades de ensino nas quais 

pretendam se candidatar há pelo menos dois anos ininterruptos. Esse critério vem sendo 

questionado visto que exige dos postulantes aos cargos um tempo de domicílio maior do que 

o definido na legislação eleitoral federal – Lei Federal nº 9.504
39

, de 30 de setembro de 1997 - 

em que consta um prazo mínimo de domicílio de pelo menos um ano antes do pleito eleitoral 

(BRASIL, 1997). Para a realização do primeiro pleito foi dispensada a exigência de dois anos 

de exercício na instituição. Observa-se que, apesar de instituir a eleição para a escolha da 

                                                 
39

A Lei Eleitoral - Estabelece as normas para as eleições. Publicada no DOU de 01/10/1997. 
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Equipe de Direção da Escola alguns critérios estabelecidos direcionam-se exclusivamente aos 

cargos de direção e vice-direção de escolas por tratar-se de funções gratificadas. Os ocupantes 

dos cargos de coordenação pedagógica e administrativo-financeira não recebem gratificação 

pelo exercício das funções. 

Os candidatos à investidura dos cargos deverão inscrever suas chapas até 30 dias 

antes da eleição mediante a apresentação do seu projeto de gestão, tendo sido este apresentado 

à comunidade escolar, que será submetido à análise da CEC. Conforme consta no Artigo 17, § 

2º, do Decreto Governamental nº 18.463, de 24 de agosto de 2005, esse projeto de gestão 

deverá atender aos seguintes critérios: a) conter os objetivos, metas, metodologia de trabalho e 

formas de avaliação da gestão; b) apresentar coerência com a Proposta Pedagógica e com o 

Regimento Escolar, e; c) obedecer às Normas Básicas para Organização e Funcionamento 

Administrativo e Pedagógico das Escolas da Rede Estadual de Ensino (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2000b), dispostas na Portaria da SECD-GS nº 115/2000, de 7 de março de 2000
40

 

(RIO GRANDE DO NORTE/SECD, 2000a) e também ao Parecer nº 005/2000 do Conselho 

Estadual de Educação do Rio Grande do Norte
41

 (RIO GRANDE DO NORTE/CEE, 2000c). 

Os candidatos aos cargos de diretor e vice-diretor deverão comprovar a participação 

com desempenho satisfatório em curso de formação de gestores promovido pela SECD ou por 

outra instituição credenciada para este fim, possuir graduação na área da educação e não ter 

sofrido sanção administrativa no triênio anterior à data do pleito.  

Caso não tenha servidores que atendam ao requisito de formação em nível superior 

nas escolas que ofereçam educação infantil e as quatro séries iniciais do ensino fundamental 

será assegurado aos professores e demais servidores de nível médio o direito de concorrer ao 

pleito desde que estes atendam aos demais requisitos.  

Em quaisquer das circunstâncias, os candidatos que não atenderem aos pré-

requisitos inscritos na Lei da Gestão Democrática poderão ter suas inscrições impugnadas 

mediante solicitação de qualquer membro da comunidade escolar.  

O processo eleitoral será conduzido pela CEC que terá o seu Presidente indicado 

pelo Secretário de Educação, neste caso permaneceu a indicação do Secretário Adjunto, e será 

formada por representantes das mesmas entidades que compunham a CGD. Essa Comissão 

                                                 
40

 Dispõe sobre a aprovação das Normas básicas para Organização e Funcionamento Administrativo e 

Pedagógico das Escolas da Rede Estadual de Ensino. 
41

 Aprova as “Normas Básicas para Organização e Funcionamento Administrativo e Pedagógico das escolas da 

rede Estadual de Ensino”. Aprovado em 23/02/2000. 
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foi encarregada de elaborar as diretrizes operacionais do processo e submetê-las à aprovação 

do órgão central – SECD –, apresentando calendário de mobilização e de realização dos 

pleitos e fiscalizando o processo em todas as escolas.  

O CE ficará encarregado de coordenar a formação da CEE que será composta por 

um representante de cada segmento eleitos por seus pares e empossados pelo diretor da 

escola, sendo facultada às escolas com mais de mil alunos ampliar para dois o número de 

representantes por segmento, e terá a responsabilidade de conduzir o processo eleitoral, 

proclamar os eleitos mediante os resultados apurados nas unidades de ensino, encaminhar 

oficialmente os resultados à CEC para divulgação em Boletim Oficial que encaminhará ao 

Secretário de Educação para fins de homologação. Este, por sua vez, deverá encaminhar os 

nomes dos eleitos ao Poder Executivo, que deverão prestar compromisso e tomar posse 

perante suas respectivas DIREDs no período de trinta dias subsequentes à nomeação, 

entrando, em seguida, em exercício. Os membros da CEE são impedidos de concorrer a 

cargos na Equipe de Direção da Escola. 

 Ficou assegurada na Lei Complementar Estadual nº. 290, de 16 de fevereiro de 

2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a) a paridade do voto sendo atribuído um percentual 

de 25% para cada classe (Art. 27) e na hipótese de haver chapa única na concorrência do 

pleito esta só poderá ser proclamada vitoriosa se obtiver metade mais um dos votos válidos 

apurados (Art. 27 § 2º). Também, como forma de garantir que haja alternância de poder, a Lei 

determina que os candidatos eleitos tenham um mandato de dois anos com direito a uma 

reeleição (Art. 19 § 1º). 

Sobre a vacância de cargos de diretor e vice-diretor (Art. 19 § 2º), esta Lei remete ao 

Artigo 33 da Lei Complementar Estadual nº 122
42

, de 30 de junho de 1994, que trata das 

formas pelas quais decorre a vacância de cargos públicos (RIO GRANDE DO NORTE, 

2006). Também é previsto o afastamento de membros da Equipe de Direção pelo Secretário 

de Educação do Estado (Art. 35) na forma do Artigo 157
43

 desta Lei Complementar Estadual. 

Em ambos os casos a Lei determina que seja feita a nomeação de um servidor público efetivo 

pelo Governador do Estado que atenda aos pré-requisitos previstos no Artigo 23 para 

complementar o período definido para o mandato (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a). No 

entanto, tem sido acatada a definição da CEC que tem orientado que havendo a vacância e, 

                                                 
42

 “Dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado e das autarquias e fundações 

públicas estaduais, institui o respectivo Estatuto e dá outras providências”(RIO GRANDE DO NORTE, 1994b). 
43

 Consta no Capítulo II que trata do Afastamento Preventivo para casos de constatação de irregularidades. 
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também, não se apresentando candidatos para participar da eleição direta, o processo de 

escolha do gestor seja feito por aclamação o que, de certa forma, poderá garantir a 

manutenção do processo democrático coibindo qualquer ação de interferência extra-escolar na 

escolha e nomeação para os cargos de diretor e vice-diretor de escolas. Para tanto, os 

Diretores das DIREDs juntamente com seus coordenadores do Grupo de Gestão Escolar, 

devem articular o processo de escolha por aclamação nas unidades de ensino, por meio de 

Assembléia-Geral Extraordinária, envolvendo a comunidade escolar, com a participação de 

todos os segmentos, sob a coordenação do CE. 

Sabe-se que tais orientações deram-se no sentido de resolver casos omissos na Lei 

Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 

2005a), como no caso de escolas que não apresentavam candidaturas. No entanto, observou-se 

que, em muitas escolas, os diretores passaram a articular movimentos no sentido de garantir 

que não fossem apresentadas chapas para concorrer ao pleito como forma de encaminhar o 

processo de decisão para aclamação em Assembléia-Geral por se tratar de um processo mais 

simples no qual se apresentava candidato único. Essa estratégia foi percebida e foi dada a 

orientação para que os técnicos das DIREDs atuem junto à comunidade escolar para que as 

coisas sejam encaminhadas no sentido de se articular e motivar a participação da comunidade 

nos processos eleitorais e garantir que se efetive o processo democrático nas escolas.  

A gestão das escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino passou 

a ser exercida pela Equipe de Direção da Escola, com o auxílio e fiscalização do CE e sob a 

supervisão do Secretário de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos, sendo 

respeitadas as disposições legais e também as diretrizes emanadas do sistema estadual de 

educação.  

 

 

2.6 Conselho de Escola e o Decreto nº. 18.463/2005: participação e compartilhamento de 

decisões 

 

 

O Decreto Governamental nº 18.463, de 24 de agosto de 2005(RIO GRANDE DO 

NORTE, 2005b), apresenta uma nova configuração no modelo de administração das escolas 

públicas de educação básica da rede estadual de ensino, instituindo três importantes 

mecanismos da gestão democrática que são: a eleição direta para a escolha da Equipe de 
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Direção da Escola, o CE
44

 e a Assembléia-Geral da Escola. A partir da implantação destes 

mecanismos, a responsabilidade pela gestão da escola passa a ser compartilhada entre os 

representantes dos diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar. Com esse 

Decreto os Conselhos Diretores já mencionados anteriormente nesse estudo foram 

transformados em Conselhos de Escola. A Lei define que a composição do CE será feita pelas 

mesmas categorias representadas no Conselho Diretor, mas altera a quantidade de 

representantes, determinando, no seu Artigo 7º, nos Incisos de I a V, que a sua composição 

será feita na seguinte proporção: o diretor como membro nato, dois representantes da classe 

dos professores, dois representantes da classe dos servidores da escola, dois representantes da 

classe dos estudantes e dois representantes da classe dos pais ou responsáveis. De cada classe 

representada serão eleitos dois membros por turno de funcionamento da escola. Assim sendo, 

essa legislação não apresenta um número determinado de representantes para o CE. Esse 

número será definido de acordo com os turnos de funcionamento de cada escola. Serão eleitos 

entre os seus membros um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário.  

A composição do CE (2005), em relação à composição do Conselho Diretor criado 

em 1995
45

, pode ser considerada um avanço significativo visto que colocou as categorias 

representadas em pé de igualdade, especificamente quando definiu números iguais de 

representantes de cada uma delas garantindo a paridade e a proporcionalidade entre os 

membros representantes de pais e alunos e os representantes do magistério e demais 

servidores. Esse fato iguala o poder de participação e de decisão dentro da instância colegiada 

entre os membros representantes de cada classe (SILVA, 2008). A qualidade da participação 

exercida por esses representantes no processo de tomadas de decisão é que poderá ser um 

diferencial no processo de democratização da gestão escolar. 

Para Libâneo (2004, p. 102) “a participação é o principal meio de se assegurar a 

gestão democrática na escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no 

processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar”. Este autor 

compreende que o conceito de participação fundamenta-se no de autonomia, que está 

relacionado à capacidade das pessoas e dos grupos de livre determinação de si próprios, ou 

seja, de conduzirem sua própria vida. A autonomia, por sua vez, opondo-se às formas 

autoritárias de tomadas de decisão, realiza-se nas instituições por meio da participação.  

                                                 
44

 Torna sem efeito o Decreto nº 12.509, de 14 de fevereiro de 1995, que “cria os Conselhos Diretores nas 

escolas estaduais” (RIO GRANDE DO NORTE, 1995a). 
45

 Ver: (SANTOS, 2005; SILVA, 2008). 
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Gutiérrez e Catani (2006) entendem que, pelo menos teoricamente, a participação na 

administração da escola está garantida por meio do funcionamento do CE visando a, 

sobretudo, dotá-la de autonomia para que possa ter capacidade de elaborar e executar seu 

projeto educativo. No entanto, em se tratando da gestão participativa, esses autores chamam a 

atenção para a realidade da escola pública brasileira, afirmando tratar-se de uma relação entre 

desiguais onde se vai encontrar uma escola sabidamente desaparelhada do ponto de vista 

financeiro para enfrentar os crescentes desafios que se apresentam como também uma 

comunidade pouco preparada não só para a prática da gestão participativa da escola como 

para o próprio exercício da cidadania.  

Pode-se inferir que, de maneira geral, a população pouco conhece sobre a 

composição e atuação do Conselho Escolar e, sobretudo, sobre a sua capacidade de decisão. 

Em função da própria falta de preparação muitas vezes a população sente-se inibida em 

participar e pode até mesmo ser induzida ou manipulada pela opinião de outrem.  Evidencia-

se, pois as relações de poder
46

 existentes no interior desses colegiados que podem, 

seguramente, definir os níveis de participação dos diferentes indivíduos no processo de 

decisão.  

A atuação desses colegiados como espaços de participação dos diferentes segmentos 

na gestão das escolas públicas estaduais no RN tem se apresentado com certa fragilidade. A 

nota veiculada por um meio de comunicação local no ano de 2005 evidencia que em algumas 

escolas pode-se constatar uma boa atuação por parte desses colegiados conforme mostra-se 

em depoimentos de alunos e de integrantes do CE. Na experiência vivenciada pela Escola 

Winston Churchill, em Natal, apresenta-se um bom nível de satisfação tanto de alunos como 

de representantes de pais que, inclusive, atua como presidente do CE. A aluna reconhece que 

“o bom do conselho é que a decisão não fica mais só nas mãos da direção” e afirma que este 

“é um modo de todos participarem das decisões”. O presidente do CE mostra a satisfação em 

realizar o trabalho ressaltando que a experiência deveria ser levada a outras escolas e afirma 

que “se todas as comunidades participassem da vida escolar como ocorre aqui, a educação 

pública no RN seria muito melhor”. Tal realidade, porém não se pode constatar, por exemplo, 

na Escola Estadual Maria Queiroz, localizada no Bairro de Felipe Camarão também 

localizada no município de Natal, onde o Conselho encontra dificuldade para exercer a sua 

                                                 
46

 Compreende-se que o poder é uma categoria que está presente nas relações cotidianas entre os homens. 

Portanto, apresenta-se como um fenômeno social por meio do qual um indivíduo ou grupo, utilizando-se de 

diferentes habilidades, poderá ser capaz de influenciar o comportamento de outro indivíduo ou grupo induzindo-

o a comportar-se tal como ele deseja (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINE, 1998) . 
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autonomia por causa das divergências com a direção da própria escola motivo pelo qual a 

comunidade aguardava ansiosa pela realização das eleições de diretores (ESTADO..., 2005). 

Apresentam-se portanto realidades de participação bem diferenciadas. 

De modo geral, não se pode garantir que os CEs estejam realmente funcionando 

como mecanismo de controle social nas escolas da rede. Na realidade muitos desses 

Conselhos existem somente de forma cartorial para cumprir aspectos normativos 

estabelecidos por meio das diretrizes do sistema educacional.  

Os técnicos da CORE, que lidam diretamente com o processo de criação e 

revitalização dos CEs, são conhecedores das diferentes situações vivenciadas por esses 

colegiados. Eles reconhecem a importância que estes devem ter, junto à administração das 

escolas, mas sabem, também, das dificuldades que se tem enfrentado para implantá-los. 

Chegam a percebe-se que muitas vezes os próprios gestores não tem facilitado a criação e o 

funcionamento dos CEs como também não tem realizado uma mobilização mais consistente 

no sentido de envolver a comunidade no processo democrático que deve ser vivenciado no 

interior das escolas.  

No sentido de garantir a efetivação do processo de democratização da gestão escolar 

proposta na Lei da Gestão Democrática o Ministério Público Estadual também vem atuando 

junto às diversas instâncias do sistema educacional e aos Conselhos Escolares acompanhando 

a implementação da Lei por meio da Promotoria da Educação visando garantir, 

prioritariamente, a melhoria da qualidade do ensino público. 

No que diz respeito às modalidades de decisão Bobbio (1989, p. 19) rememora que 

“a regra fundamental da democracia é a regra da maioria” e essa é a regra à base da qual são 

consideradas as decisões coletivas que devem ser aprovadas ao menos pela maioria daqueles a 

quem compete tomar a decisão.  No entanto, esse autor argumenta que, mesmo para uma 

mínima de definição democracia, conforme o aceita, não basta a atribuição do direito de 

participar direta ou indiretamente das decisões coletivas a um número elevado de cidadãos 

nem tampouco a existência de um conjunto de regras de procedimento como, neste caso, a 

regra da maioria. É indispensável que aqueles que são chamados a eleger os que deverão 

decidir sejam colocados diante de alternativas reais e postos em condição de poder escolher 

entre uma e outra.  

E, para isso, é necessário que aos chamados a decidir sejam garantidos os direitos de 

liberdade, opinião, expressão das próprias opiniões, reunião, associação, dentre outros, 
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considerados como pressuposto necessário para que ocorra o funcionamento correto dos 

mecanismos procedimentais que caracterizam o regime democrático. Ademais, deve-se 

salientar que a concretude de um regime democrático não pode prescindir da educação para o 

exercício da cidadania. De acordo com esse autor a educação para a democracia surgiria no 

próprio exercício da prática democrática o que permite compreender que esta seria 

consubstanciada por meio do exercício da cidadania.  

Evidencia-se, pois que a participação política dos membros do CE é crucial para a 

consolidação de um processo de gestão democrática na escola. Esta, segundo Hora (2007), 

não é um caminho pronto, mas um processo que se constrói pelo próprio jeito de caminhar.  

 

 

É um processo que não ocorrerá espontaneamente, desenrola-se em uma 

dinâmica de relações de poder que, por vezes, pode entravar o seu avanço. 

É necessário que seja provocada, vivida e apreendida por todos que 

pertencem ao contexto social imediato da organização escolar, sujeitos 

sociais construindo a sua história (HORA, 2007, p. 92). 

 

 

 É preciso que se compreenda a importância desses colegiados como instâncias por 

meio das quais se efetiva a democracia participativa na escola, e, também, como meio de se 

elevar o poder de decisão dos sujeitos que atuam nesse contexto possibilitando a construção 

de uma sociedade verdadeiramente democrática. A democratização dos processos de decisão 

no interior da escola se concretiza por meio da participação política e da socialização do poder 

entre os diferentes sujeitos que nela convivem e atuam. 

O Decreto Governamental nº 18.463, de 24 de agosto de 2005 define em seu Artigo 

6º que “o Conselho de Escola tem função consultiva, deliberativa e fiscalizadora” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005b). As competências do Conselho Escolar foram ampliadas 

tornando-o um colegiado de participação decisiva sobre os aspectos administrativo, 

pedagógico e financeiro da escola. Tais competências são distribuídas, conforme cada função 

a ele atribuída, dentre os Artigos 12, 13 e 14 dessa legislação. O CE, quanto à sua função 

fiscalizadora, deverá: a) examinar todas as prestações de conta referentes às receitas e 

despesas da Escola; b) acompanhar a assiduidade, pontualidade, disciplina, produtividade e 

probidade dos integrantes da Equipe de Direção, dos professores e dos demais servidores 

públicos da unidade de ensino; c) controlar a frequência e o rendimento escolar dos 
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estudantes, e; d) zelar pelo cumprimento da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar da 

unidade de ensino. Quanto à sua função consultiva o CE deverá: a) opinar acerca da Proposta 

Pedagógica da Escola, e; b) sugerir modificações no Regimento Escolar. Quanto à sua função 

deliberativa o CE deverá: a) aprovar o seu Regimento Interno, e; b) convocar a Assembléia-

Geral quando for necessário (RIO GRANDE DO NORTE, 2005b). 

Em face das suas atribuições e competências especificadas, o CE tornar-se-ia um 

mecanismo importante na implementação do processo de gestão democrática sendo visto 

como uma possibilidade de integrar todos os segmentos e a Equipe de Direção na condução 

dos rumos da escola, na busca pela concretização de um projeto de educação democrática e de 

melhor qualidade para todos.  

O CE, bem caracterizado pela sua composição e atribuições, apresenta-se como um 

colegiado completo por meio do qual “todas as pessoas ligadas à escola podem se fazer 

representar e decidir sobre aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos tornando esse 

colegiado não só um canal de participação, mas também um instrumento de gestão da própria 

escola” (CISEKI, 1998, p. 49). Dependendo da forma como se dará a sua atuação este poderá 

contribuir de forma decisiva na gestão da escola pública e na consolidação do processo 

democratização da gestão escolar nesse Estado. Para isso, é preciso que haja uma qualificação 

do processo participativo, que os representantes possam preparar-se não só para “fazer parte” 

de um grupo, mas para “tomar parte”, de igual pra igual, nas decisões que este grupo possa 

estar tomando com relação ao processo administrativo da escola.  

Bordenave (1994, p. 23) assevera que “a prova de fogo da participação não é o 

quanto se toma parte mas como se toma parte”. Para esse autor a participação não pode ser 

considerada igualitária e democrática se a estrutura de poder concentrar as decisões numa elite 

minoritária. Nesse sentido é necessário, também, que o representante possa ter garantidas as 

condições para exercer uma participação real, de forma ativa, e uma ferramenta que considera 

eficaz nesse processo é a educação para a participação. Ele parte da compreensão de que 

participação não é um conteúdo que possa ser transmitido, mas uma mentalidade e um 

comportamento com ela coerente, portanto, não deve ser considerada como uma destreza que 

se adquirira pelo mero treinamento. Evidencia-se, pois que a participação é uma vivência 

coletiva e como tal somente pode ser aprendida por meio da práxis grupal. Portanto, a melhor 

forma de se adquirir o aprendizado da participação não seria por outro meio senão 

participando. 
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As experiências de implantação de CEs no país não segue um modelo único de 

formação de colegiado. Estes se constituem historicamente a partir de cada realidade 

vivenciada. No entanto, a literatura apresenta uma série de proposições para que a sua 

formação possa garantir a socialização do poder de decisão no interior da escola. Sobre esse 

aspecto pode-se observar que os parâmetros estabelecidos para a formação dos CEs no RN 

encontram-se em consonância com propostas desenvolvidas em outros Estados e também com 

as referências analisadas neste trabalho, dentre outras citamos: Ciseki (1998) e Werle (2003).  

Os pleitos para a escolha de representantes de CEs na rede estadual de ensino foram 

realizados no ano de 2005 a partir do processo de criação e revitalização de CEs encaminhado 

pela Coordenadoria de Órgãos Regionais de Educação (CORE) junto às 16 Diretorias 

Regionais de Educação, Cultura e Desporto (DIREDs).  A criação e/ou revitalização destes foi 

pré-requisito para que fossem realizadas as eleições diretas nas unidades escolares, haja vista 

que os mesmos, por meio da convocação de Assembléia-Geral, elegeriam as Comissões 

Eleitorais que deveriam conduzir os processos eletivos para a escolha das Equipes de Direção 

de Escolas. Os CEs deverão atuar junto à administração das escolas como mecanismos de 

controle social. 

A criação dos CEs da forma como vem se constituindo a partir da Lei de Gestão 

Democrática nas escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino do RN vem 

sendo reivindicada pela categoria dos educadores desde a segunda experiência de eleições 

realizadas nesse Estado na década de 1980, conforme mencionado neste trabalho. 

Em 2004, quando ocorria a conclusão da proposta do documento da gestão 

democrática nesse Estado, o Governo Federal lançou o Programa Nacional de Fortalecimento 

dos Conselhos Escolares, instituído por meio da Portaria Ministerial do MEC nº 2.896/2004, 

de 16 de setembro de 2004
47

 (BRASIL, 2004), desenvolvido pela Secretaria de Educação 

Básica (SEB) do MEC com vistas a garantir a implantação, consolidação e desempenho 

destes colegiados nas escolas públicas de educação básica de todo o país. Conforme Aguiar 

(2008) este Programa foi concebido com o propósito de promover a cooperação entre o MEC 

e os sistemas estaduais e municipais de ensino.  

No RN a capacitação por meio deste Programa só veio ocorrer a partir de 2007 

envolvendo um total de 200 participantes entre técnicos da SEEC/RN, das DIREDs, das 

Secretarias Municipais de Educação (SME‟s) e conselheiros de escolas públicas estaduais e 
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 Institui o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (BRASIL, 2004). 
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municipais, sendo na modalidade à distância. No primeiro semestre de 2010 a previsão é de 

que mais 500 participantes iniciem o processo de formação, que deverá ocorrer entre os meses 

de março e junho, e que no 2º semestre seja de 700 o total de conselheiros e técnicos inseridos 

nesse processo, cursando a segunda etapa de formação neste Programa. O grupo de parceiros 

que deverá atuar junto ao MEC a partir de 2010 é formado pela SEEC/RN, as SMEs, a 

UFRN, a UNDIME e a UNCME. 

A articulação entre a Equipe de Direção da Escola, destacando-se o papel do diretor 

e vice-diretor eleitos, o CE e a Assembléia-Geral da Escola será de fundamental importância 

no processo de democratização da gestão das escolas públicas estaduais de educação básica 

do RN.  

  

 

2.7 Lei Complementar Estadual nº 290/2005: competências do diretor 

 

 

Os documentos oficiais brasileiros apresentam uma proposta de gestão democrática 

que tem entre as suas estratégias de operacionalização o Projeto Político-Pedagógico 

apontando para a possibilidade de consolidação da democracia no interior das escolas. Nesse 

tipo de gestão é estabelecida uma organização escolar horizontalizada, baseada no princípio 

da participação direta dos segmentos da comunidade escolar no processo de decisão, como 

também um tipo de planejamento que possibilite a socialização do poder de decisão havendo 

o compartilhamento destas entre os diferentes segmentos escolares desde a concepção das 

ideias até a sua execução (ARAÚJO, 2008). 

A literatura recente apresenta reflexões acerca de tendências e/ou modelos de gestão 

que vem se desenvolvendo no âmbito educacional no Brasil, porém a gestão democrática é o 

modelo que mais se discute e sobre o qual se apresenta uma vasta bibliografia e pesquisa na 

área. Dourado (2006, p. 79) concebe a gestão democrática,  

 

 

como processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos 

limites da prática educativa mas vislumbra, nas especificidades dessa 

prática social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de 

canais de efetiva participação e de aprendizado do “jogo” democrático e, 



117 

 

conseqüentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário que 

permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas educativas. 

 

 

Compreende-se, pois que um dos mecanismos que vem apresentar importância 

fundamental nesse processo é a eleição direta para a escolha de dirigentes escolares, conforme 

já foi explicitada no capítulo anterior desse trabalho, configurando-se como um importante 

canal de participação direta da comunidade, possibilitando a ampliação dos horizontes da 

democracia no espaço escolar. Mediante esse mecanismo democrático de escolha de 

dirigentes subentende-se que o diretor eleito terá maior compromisso político com a 

comunidade que o elegeu. Ele vivencia uma nova realidade, passando “de uma situação 

clientelista, onde o que vale é o critério político-partidário, para uma situação de escolha 

democrática, legitimado pela vontade dos sujeitos envolvidos na situação escolar” (PARO, 

2001, p. 68), o que supõe mudanças significativas com relação às suas atribuições, 

participação e coletividade, ou seja, um perfil de gestor democrático. 

No entender de Romão e Padilha (2002, p. 94),  

 

 

na medida em que se exige do candidato à função de diretor de escola o 

equilíbrio entre a competência técnico-acadêmica e a sensibilidade política 

– requisito indispensável para o diretor-educador, que se coloca antes de ser 

resolvida a questão do provimento de cargo – este, sendo eleito, acaba 

assumindo responsabilidades políticas junto à comunidade escolar que o 

elegeu. 

 

 

Os dirigentes escolares eleitos, portanto, devem estar preparados para o exercício da 

função e devem compreender que o espaço escolar é um todo organizado. Entender que na 

escola existe uma cultura organizacional que, conforme esclarece Libâneo (2004) se projeta 

em todas as instâncias e que é algo muito complexo que envolve interesses entre pessoas e 

grupos de diferentes bagagens culturais. Compreende-se, pois, que “[...] a cultura da 

organização escolar refere-se ao modo como as coisas são feitas em seu interior, de forma que 

todas as escolas desenvolvem culturas específicas que se diferenciam das demais [...]” 

(GARCIA, 2008, p. 82).  
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Considera-se também que a escola se insere num contexto sociocultural e político 

mais amplo, cuja influência na organização escolar é determinante, o que se constitui, 

conforme Libâneo (2004), num desafio para diretores, coordenadores pedagógicos e 

professores, uma vez que para se chegar a definições e decisões em torno dos objetivos 

comuns há de se considerar a disputa de interesses, os significados, os valores, as diferenças, 

as relações de poder externas e internas.  

No entender de Garcia (2008, p. 83) “os significados construídos pelas pessoas nas 

organizações escolares não são provenientes apenas das mensagens emitidas pelas políticas 

educacionais”, mas estes decorrem, sobretudo, “da comunicação que os sujeitos estabelecem, 

das pautas culturais da sociedade, da cultura escolar, das experiências e das posições 

construídas pelas pessoas em um determinado tempo e lugar, frente às situações suscitadas 

pelos processos educativos”.  

Num sentido mais amplo a cultura escolar diz respeito ao conjunto de fatores sociais, 

culturais e psicológicos que influenciam o modo de agir da organização como um todo e o 

comportamento das pessoas em particular.  

É importante destacar que a cultura escolar é tecida muito mais no imaginário social 

que perpassa as relações no interior da escola do que mesmo no conjunto de regras e 

regulamentações estabelecidas pelo poder do Estado. Isso significa dizer que, todo processo 

de mudança cultural exige tanto o compartilhamento de crenças e valores como tempo para 

sua consolidação. O que implica dizer que a implantação de um processo de gestão 

democrática na escola requer, além de uma mudança de postura baseada na disseminação de 

crenças e valores democráticos, um tempo de adaptação para que tais mudanças possam se 

consolidar e se tornar uma nova cultura no contexto escolar, o que não depende de qualidade 

técnica das propostas apresentadas, mas relacionam-se mais diretamente com as resistências 

presentes no interior da organização escolar, como consequências da permanência de valores 

e crenças já cristalizadas ao longo do tempo. Portanto, as mudanças na forma de gestão da 

escola, passando de uma cultura centralizada, hierarquizada e autoritária, para uma cultura 

descentralizada e democrática, vão requerer um tempo que não se pode precisar. 

Dentro desse processo de mudanças o diretor é visto como uma liderança na função 

de administrar a escola junto aos demais membros da Equipe de Direção da Escola, 

compartilhando a gestão administrativa, pedagógica e financeira com os colegiados criados no 
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interior da escola – Caixa Escolar
48

 e CE - cujas atribuições devem constar na legislação 

vigente. 

No entender de Libâneo (2004), o diretor é responsável pelo funcionamento 

administrativo e pedagógico da escola e para isso necessita de conhecimentos específicos, 

mas ele desempenha predominantemente a gestão geral da instituição e, especificamente as 

funções administrativas, devendo delegar a gestão pedagógica aos coordenadores que devem 

atuar nesta área junto à equipe de administração da escola. Na visão apresentada pelo autor o 

papel do diretor deve ser entendido como o papel de um líder, uma pessoa que consegue 

aglutinar as aspirações, os desejos, as expectativas da comunidade escolar e articular a adesão 

e a participação de todos os segmentos da escola na gestão de um projeto comum. Portanto, 

como gestor da escola, como dirigente, deve ter uma visão de conjunto, como também uma 

atuação que apreende a escola nos seus aspectos pedagógicos, culturais, administrativos e 

financeiros. Para isso, o diretor precisa estar atento às questões atuais da gestão escolar, saber 

o que fazer e, sobretudo, como fazer para conduzir os processos de gestão na escola. 

Apesar de ter sido estabelecido na Lei o critério da participação em curso de 

formação de gestores, não tem sido cumprido rigorosamente, ou pelo menos, tem sido 

dispensado pela CEC. Não há, portanto, nenhuma forma de aferição de conhecimento técnico 

por parte dos gestores. Tal critério poderia garantir a combinação de competência política e 

técnica para o exercício das funções. Compreende-se que a capacidade de articulação política 

de um gestor não pode prescindir da capacidade técnica quando se trata do processo de gestão 

de uma instituição de ensino. A SECD/RN é sabedora da importância dessa formação para os 

gestores escolares. Para tanto tem articulado uma proposta de formação dos gestores eleitos 

por meio de seminários conforme se previa no PGD, mas que não chegaram a ser realizados 

nas duas etapas iniciais de implantação dos processos eleitorais tratadas nesse trabalho.  

A comunidade escolar que elege os seus dirigentes espera deles uma mudança de 

postura. A própria condição de elegibilidade que legitima o exercício da função exige do 

diretor essa mudança de perfil. O processo de escolha conforme explicita Paro (2001, p. 68) 

“é apenas um dos múltiplos determinantes a influir na maneira de gerir a escola e, em 

especial, no modo de agir do próprio diretor”. Isso não quer dizer que o diretor eleito não 

sinta-se em obrigação para com o Estado, mas a sua nova condição o coloca na 

                                                 
48

 A Caixa Escolar, que funciona como Unidade Executora (UEx) dos recursos financeiros das escolas estaduais, 

foi instituída nos Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º Graus por meio da Portaria n. 01/95, de 13 de novembro 

de 1995.  
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obrigatoriedade de atender as reivindicações da comunidade que o elegeu. Tal fato vem 

revelar uma contradição que tem sua origem no próprio processo democrático para a escolha 

de diretor que, segundo o autor, parece ser precisamente uma qualidade que se busca com a 

instituição da eleição: que as contradições possam vir à tona, mas que este diretor eleito, pelo 

menos em parte, esteja desarticulado do poder autoritário do Estado e se articule mais com os 

interesses da escola. 

No Estado do RN, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 290/2005, de 16 

de fevereiro de 2005, é eleita uma Equipe de Direção da Escola que será composta pelo 

diretor, o vice-diretor, o coordenador pedagógico e o coordenador administrativo-financeiro 

que será responsável pela administração da escola no âmbito da gestão pedagógica, 

administrativa e financeira, sendo cada um deles com suas respectivas competências definidas 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2005a).  

Mediante a nova configuração do modelo de administração da escola, a Lei da 

Gestão Democrática estabelece que seja de competência do diretor: a) representar a escola no 

âmbito da SECD; b) exercer a função de presidente da Unidade Executora da escola; c) 

garantir e responsabilizar-se pelo funcionamento pleno da escola; d) coordenar e desenvolver 

as atividades administrativas, pedagógicas e financeiras, ouvido o CE e a UEx; e) promover a 

articulação, participação e integração com a comunidade; coordenar a elaboração da proposta 

pedagógica e do plano de aplicação dos recursos, e; f) articular a integração e a participação 

dos organismos colegiados existentes na escola (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a). 

Ainda sobre as funções de dirigentes escolares é interessante observar o que tem 

despertado o interesse dos candidatos pelos cargos bem como as formas de conquista de votos 

praticadas por estes. Nesse sentido é oportuno observar as análises apresentadas por Silva 

(2009), em que o autor, que lida diretamente com os processos eleitorais na SEEC junto à 

CEC, identifica diferentes e possíveis motivos que vem despertando tanto o interesse como as 

formas de atuação dos candidatos aos cargos de direção e vice-direção de escolas no decorrer 

das campanhas eleitorais. 

Segundo Silva (2009), se em algumas escolas não tem se apresentado candidatos 

interessados em concorrer nos pleitos eleitorais, em parte delas o cargo de diretor vem sendo 

disputado com tamanha avidez. Além do compromisso político que os candidatos têm para 

com a instituição de ensino, um dos motivos pelos quais tais cargos estão sendo pleiteados é a 

gratificação, que tem o seu valor definido conforme classificação apresentada na Lei 

Complementar Estadual nº 352/2007, de 30 de outubro de 2007.  
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Outro motivo apontado por Silva (2009) que é considerado como um dos mais 

importantes seria a possibilidade de alcançar um cargo que, de certa forma, confere poder ao 

seu ocupante, principalmente em cidades do interior de Estado e até mesmo em algumas 

escolas da capital. Este argumenta que o gestor escolar é procurado pela comunidade, 

especialmente quando a escola tem uma boa referência na qualidade do ensino que oferece, 

como também, por políticos e autoridades locais que pretendem divulgar o seu nome perante a 

comunidade escolar e, até mesmo, são assediados por comerciantes locais visto que o diretor 

controla as verbas recebidas pela escola.  

Quanto às formas de atuação nas campanhas eleitorais Silva (2009) destaca que os 

candidatos utilizavam-se de argumentos diversos para a conquista dos votos que iam desde a 

influência do ciclo de amizade, promessas de benefícios futuros, até a ameaça, persuasão ou a 

velha tática praticada pelos políticos partidários a exemplo da compra de votos. Observa-se, 

portanto, que na escola se reproduzem práticas político-partidárias desenvolvidas em outros 

âmbitos. Estas, por sua vez, caracterizam-se como práticas patrimonialistas que se fizeram 

presentes na gestão de diversos Governos no Estado do RN.  No entanto, observou-se que o 

bom relacionamento mantido pelos candidatos, especialmente com professores e alunos visto 

que são estas as classes com o maior número de votantes nos Colégios Eleitorais, foi um dos 

fatores que mais contribuiu para a conquista do voto.  

Considerando-se não haver critério para aferição de competência técnica e que não 

se tem exigido a formação na área de gestão como está estabelecido na Lei da Gestão 

Democrática não se há, portanto, a garantia de que os eleitos serão necessariamente os mais 

capacitados para assumir os cargos de gestores escolares. No entanto, aqueles que têm 

apresentado um bom relacionamento com as diferentes classes, um projeto de gestão bem 

estruturado e uma boa capacidade de liderança tem sido escolhidos pela comunidade escolar. 

E aqueles que, no exercício da função anteriormente ou em campanha eleitoral, têm 

demonstrado características autoritárias estão sendo reprovados nas urnas, com algumas 

exceções. Posto isso é possível inferir que nem sempre o mais preparado ou o que apresenta o 

melhor projeto de gestão tem sido escolhido pela comunidade. 

É importante ressaltar que além de trazer novas determinações ao papel do diretor, a 

eleição direta possibilita o acesso ao cargo a um contingente de professores que pelo sistema 

de nomeação de base clientelista jamais teriam oportunidade de chegar a se tornar diretor ou 

vice-diretor escolar.  
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O modelo de gestão democrática proposto na Lei para ser posto em prática pelas 

escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino orienta-se pelos princípios 

inscritos na Constituição Federal (BRASIL, 2007a), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996a) e na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1989b).  

A nova configuração da administração das escolas públicas de educação básica da 

rede estadual de ensino apresentada na Lei da Gestão Democrática do RN não reduz a 

responsabilidade do diretor nem torna o seu papel menos importante na administração da 

escola. Diante do desafio da democratização da gestão escolar ele terá um papel fundamental 

na construção e consolidação do processo de gestão democrática. 

 

 

2.8 A mobilização da comunidade e a realização dos pleitos eleitorais nos períodos de 

2005 e 2006  

 

 

Em novembro de 2005 realizou-se a primeira etapa de eleições diretas para a escolha 

de dirigentes escolares na rede estadual de ensino do RN. Para a concretização do processo 

eleitoral nas escolas a CEC organizou, com a intermediação da CORE, junto às 16 DIREDs 

um o processo de mobilização de todos os segmentos que deveriam participar do pleitos 

eleitorais em todo o Estado, conforme o exposto no Quadro 3.  
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DIA 

 

DIRED 

 

LOCALIZAÇÃO  

06/09 1ª - Natal 

 

09/09 

2ª  

3ª  

5ª  

- Parnamirim 

- Nova Cruz 

- Ceará Mirim 

 

13/09 

4ª  

6ª  

16ª  

- São Paulo do Potengi 

- Macau 

- João Câmara 

 

16/09 

7ª  

9ª  

10ª  

- Santa Cruz  

- Currais Novos  

- Caicó 

 

19/09 

8ª  

11ª  

12ª  

- Angicos 

- Assú 

- Mossoró 

 

20/09 

13ª  

14ª  

15ª  

- Apodí 

- Umarizal 

- Pau dos Ferros 

               Quadro 3 - Cronograma dos Fóruns Regionais de Gestão Democrática (2005) 

                  Fonte: Arquivo da Comissão Eleitoral Central - SECD/RN, 2005. 

 

 

Conforme se observa no Quadro 3, as 16 DIREDs foram organizadas em grupos de 

três, em torno de um município-pólo, considerando-se como critério a aproximação 

geográfica – com exceção da 1ª DIRED que compreende o município de Natal e de  mais três 

municípios da Grande Natal (São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Macaíba). No total 

foram realizados seis Fóruns Regionais de Gestão Democrática nos quais se discutiu o 

processo de gestão democrática nas unidades escolares, que culminaria com a realização dos 

pleitos eleitorais. Essa mesma estrutura de agrupamento das DIREDs foi mantida para a 

mobilização dos processos eleitorais na segunda etapa.  

Dos 167 municípios foram excluídos dos pleitos eleitorais os municípios de 

Galinhos e Viçosa em que as escolas apresentaram número inferior a cem alunos matriculados 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2007b).  

Outras situações que precisam ser esclarecidas relacionam-se às escolas em Contrato 

por Termo de Comodato com a SECD/RN e, também, às escolas que funcionam dentro de 
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estruturas militares e em imóveis pertencentes à Maçonaria. Nestas escolas não foram 

realizadas eleições diretas para a escolha de seus dirigentes. Os seus gestores permaneceram 

sendo indicados pelas instituições proprietárias dos imóveis.  

O comodato é definido como um contrato unilateral por meio do qual o comodante 

entrega ao comodatário coisa não fungível para ser usada temporariamente e depois restituída. 

Ou seja, “é um contrato que só o comodatário se obriga em face do comodante”, sendo que 

“este não possui nenhuma obrigação em face do comodatário” (BENTO, 2010). Assim sendo, 

o comodante apenas guarda a propriedade da coisa enquanto o comodatário adquire a posse. 

Portanto, a gratuidade é o que distingui o contrato de comodato do contrato de locação. É 

oportuno destacar que, mesmo assinando um Contrato de Comodato, se o Estado pagar 

despesas referentes a aluguel dos imóveis utilizados por suas escolas ou de qualquer outra 

natureza que venha gerar ônus aos seus cofres estará ocorrendo a descaracterização do termo, 

gerando controvérsia visto que este constitui-se num contrato não oneroso. Por essa forma, as 

instituições proprietárias dos imóveis nos quais estas escolas funcionam não poderiam indicar 

os seus dirigentes, pois, quando o fazem estará gerando ônus para o Estado. Nesse caso o 

Estado do RN, se assim o fizer, estará transgredindo o Artigo 579 do Código Civil (BRASIL, 

2010), visto que o comodatário, ou seja, aquele que recebe a coisa para o uso, nada deverá 

pagar ao comodante. 

Nas instituições de ensino localizadas dentro de estruturas militares e em imóveis 

pertencentes à Maçonaria não existe contrato firmado nem também pagamento de aluguel, 

apenas acordos entre estes e a Secretaria com a finalidade de garantir o funcionamento dessas 

escolas. Estes também fazem questão de indicar os seus dirigentes, privando totalmente a 

comunidade escolar do processo democrático. 

De modo geral, considerando-se que estas são escolas públicas estaduais e que têm a 

SECD/RN como entidade mantenedora. Portanto, a indicação dos seus dirigentes pelos 

proprietários dos imóveis onde elas funcionam fere, em diversos artigos, a Lei Complementar 

Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a). Ademais, 

essa situação exclui totalmente essas escolas e suas comunidades do processo democrático ao 

qual têm direito. 

Além da mobilização junto à comunidade escolar também foram realizados 

treinamentos nas sedes das dezesseis DIREDs visando à capacitação dos integrantes das 

Comissões Eleitorais Escolares, objetivando à atuação destes nos processos eleitorais 

especialmente dos membros de mesas receptoras de votos. Para este fim foi lançado pela CEC 
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um caderno de orientação sobre a operacionalização dos processos eleitorais apresentando o 

regulamento da eleição elaborado de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 290, de 16 

de fevereiro de 2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a). 

Cada DIRED foi encarregada, por meio de seus técnicos de gestão, de mobilizar a 

comunidade para a realização das eleições diretas junto às escolas de sua jurisdição. Ademais, 

também se fizeram presente nesse processo os representantes do SINTE/RN, que 

acompanharam os processos eleitorais implantados nas escolas da rede. 

As análises referentes aos processos eleitorais nas duas etapas consecutivas revelam 

dados consideráveis em relação às pretensões do Governo do Estado para o processo de 

democratização da gestão escolar ao mesmo tempo em que mostra a desproporcionalidade 

entre o que se estabelecia no Plano de Ação 2003 da SECD/RN e o que se concretizou dentro 

do PGD. No Capítulo IV da Lei Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005, 

que trata das Disposições Finais e Transitórias ficou definido que o processo de eleições que 

elegeriam as Equipes de Direção das Escolas deveria ser implantado progressivamente e se 

consolidaria em todas as escolas da rede até o ano de 2006 (Art. 33), guardando-se algumas 

proporções que merecem ser destacadas como: a) a realização das eleições em 50% das 

escolas no ano de 2005 e os outros 50% no ano de 2006 (Incisos I e II); b) a realização da 

eleição somente nas escolas com mais de 100 estudantes matriculados e mais de 2 anos de 

funcionamento, contados a partir da data da publicação da Lei (§ 2º) (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2005a), conforme já discutido anteriormente. 

A tabela 1 apresenta os números referentes aos pleitos eleitorais realizados no ano de 

2005 para a escolha de dirigentes de escolas das 16 DIREDs. 
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Tabela 1 - Resultado do pleito eletivo para escolha de Diretores e Vice-Diretores na primeira etapa (2005) 
Fonte: Arquivo da Comissão Eleitoral Central - SECD/RN, 2005. 

 

 

DATA 

 

 

 

 

DIRED 

 

 

 

NÚMERO DE 

ESCOLAS 

 

 

NÚMERO DE 

PROFESSORES 

VOTANTES 

 

 

NÚMERO DE 

SERVIDORES 

VOTANTES 

 

 

NÚMERO 

DE PAIS 

VOTANTES 

 

 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

VOTANTES 

 

 

NÚMERO DE 

DIRETORES E 

VICE-

DIRETORES 

ELEITOS 
 

01/11 1ª – Natal  83 3.037 1.671 7.795 34.953 166 

04/11 2ª – Parnamirim  21 576 425 2.804 8.566 40 

04/11 3ª – Nova Cruz 16 281 264 2.648 5.637 31 

08/11 4ª – São P. do Potengi 12 205 151 1.910 3.613 20 

04/11 5ª – Ceará Mirim 07 239 142 886 2.434 14 

08/11 6ª – Macau  04 79 71 294 1.158 08 

11/11 7ª – Santa Cruz   15 453 268 3.491 4.646 29 

18/11 8ª – Angicos  07 130 95 1.079 2.106 13 

11/11 9ª – Currais Novos 18 482 358 3.089 6.927 34 

11/11 10ª – Caicó 19 676 409 3.570 6.998 32 

18/11 11ª – Assú  11 333 302 1.615 3.383 21 

25/11 12ª – Mossoró  27 1.012 944 4.144 11.985 54 

25/11 13ª – Apodi 12 368 256 1.983 4.203 22 

22/11 14ª – Umarizal 15 277 207 1.564 3.273 27 

22/11 15ª – Pau dos Ferros 23 503 462 3.545 7.038 44 

08/11 16ª – João Câmara 08 236 114 2.161 2.783 16 

 TOTAL........ 298 8.887 6.139 42.578 109.703 571 

 Foram contemplados  165 municípios 
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Na primeira etapa do processo eleitoral, a previsão da CEC era de que seriam 

realizadas eleições em 334 escolas da rede, em 165 municípios do Estado. Destas, porém, 

somente 298 conseguiram organizar suas Comissões Eleitorais e realizar o pleito, conforme 

observa-se no Quadro 4. O maior pólo de realização de processos eleitorais nessa etapa foi 

localizado na 1ª DIRED com sede no município de Natal na qual foi contemplado um total de 

83 escolas, seguido da 12ª DIRED com sede no município de Mossoró, com um total de 27 

escolas da sua jurisdição. O menor pólo a realizar eleições nessa etapa foi o da 6ª DIRED 

sediada no município de Macau, contemplando apenas um total de 4 escolas da jurisdição. Ao 

todo foram eleitos por meio do voto direto 571 diretores e vice-diretores para um total de 298 

escolas. Cabe ressaltar que desse total 25 instituições não têm direito ao cargo de vice-direção 

por serem escolas de pequeno porte, com número reduzido de alunos. Dessa forma foram 

eleitos 298 diretores e 273 vice-diretores. Entre os votantes estavam incluídos professores, 

funcionários, alunos e pais de alunos chegando a um total de 109.703. Os eleitos foram 

empossados no mês de dezembro, em solenidade realizada no Teatro Alberto Maranhão, em 

Natal, pela Governadora Professora Wilma de Faria, na presença do Secretário Estadual de 

Educação e de outras autoridades constituídas. 

Nessa primeira etapa a rede estadual de ensino contava com um total de 842 escolas, 

das quais 63,18% apresentavam uma matrícula de mais de cem alunos e 36,82% 

apresentavam número de matrícula inferior ou igual a 100 alunos (ANEXO B). A previsão de 

realização do pleito nesta etapa era de 62,78% escolas e o total realizado foi de apenas 

56,02% das escolas que atenderam às proporções definidas na Lei da Gestão Democrática 

(ANEXO C). Observa-se que mesmo ficando com números abaixo da previsão feita pela 

SECD/RN o pleito foi realizado em mais de 50% das escolas com mais de 100 alunos nessa 

primeira etapa, ultrapassando a proporção definida na Lei Complementar nº 290, de 16 de 

fevereiro de 2005. Mesmo assim, deve-se atentar para o fato de que há uma disparidade entre 

o número total de escolas da rede e o total de escolas que realizaram o pleito que chega a um 

percentual de 35,39% das instituições existentes (ANEXO D).  

A segunda etapa das eleições foi realizada em 2006. A exemplo da etapa anterior, a 

CEC realizou mais uma vez todo o processo de mobilização, mantendo os mesmos pólos e o 

total de Fóruns em todo o Estado e oferecendo a formação às Comissões Escolares em cada 

DIRED. Nessa etapa foram alcançados os resultados conforme apresentado na tabela à seguir.   
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DATA 

 

 

 

DIRED 

 

 

NÚMERO DE 

ESCOLAS 

 

NÚMERO DE 

PROFESSORES 

VOTANTES 

 

NÚMERO DE 

SERVIDORES 

VOTANTES 

 

NÚMERO DE 

PAIS 

VOTANTES 

 

NÚMERO DE 

ALUNOS 

VOTANTES 

 

NÚMERO DE 

DIRETORES E 

VICE-

DIRETORES 

ELEITOS 
 

07/11 1ª – Natal  47 1.214 599 3.488 7.123 50 

10/11 2ª – Parnamirim  25 286 984 2.246 2.939 34 

10/11 3ª – Nova Cruz 25 411 281 2.663 3.663 39 

14/11 4ª – São P. do Potengi 06 55 40 425 565 08 

10/11 5ª – Ceará Mirim 11 100 82 1.096 1.347 18 

14/11 6ª – Macau  09 126 112 573 1.207 15 

17/11 7ª – Santa Cruz   09 135 95 1.025 1.481 13 

21/11 8ª – Angicos  10 105 105 1.100 1.173 17 

17/11 9ª – Currais Novos 14 198 268 1.000 1.476 19 

17/11 10ª – Caicó 11 157 131 571 792 16 

21/11 11ª – Assú  08 95 89 917 1.361 12 

21/11 12ª – Mossoró  30 511 442 1.865 3.307 47 

23/11 13ª – Apodi 09 122 90 884 1.061 13 

23/11 14ª – Umarizal 12 139 133 1.193 1.173 15 

23/11 15ª – Pau dos Ferros 21 282 276 1.854 2.567 31 

14/11 16ª – João Câmara 09 104 59 1.142 1.493 16 

 TOTAL........ 256 4.043 3.786 22.046 32.728 363 

 TOTAL GERAL DE ELEITORES   62.603 
 

Tabela 2 – Resultado do pleito eletivo para escolha de Diretores e Vice-Diretores na segunda etapa (2006) 
Fonte: Arquivo da Comissão Eleitoral Central - SECD/RN, 2006. 
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A previsão dessa segunda etapa era de que o pleito eleitoral seria realizado em um 

total de 279 escolas da rede, porém aconteceu somente em 256 escolas. Os pleitos ocorreram 

no mês de novembro e contou com a participação de 62.603 votantes. Nessa etapa, nos 165 

municípios do Estado, foi eleito um total de 363 diretores e vice-diretores para um total de 

256 escolas.  O pólo de Natal, sob a jurisdição da 1ª DIRED, mais uma vez apresenta-se como 

o maior pólo de realização das eleições onde foi contemplado um total de 47 escolas seguido, 

mais uma vez, do pólo de Mossoró sob a jurisdição da 12ª DIRED, com um total de 30 

escolas. Dessa vez o menor pólo de realização das eleições foi a 11ª DIRED, localizada no 

município de Assú, onde foram contempladas apenas um total de 8 escolas. As escolas que, 

por motivos diversos, deixaram de realizar os pleitos eleitorais deveriam fazê-lo em um 

período a ser definido posteriormente pela CEC. Os eleitos foram empossados em dezembro 

do mesmo ano, pela Governadora Professora Wilma de Faria, em solenidade realizada no 

Auditório do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte – CEFET/RN, 

em Natal. 

Nessa segunda etapa a rede estadual apresenta uma redução de 21 unidades de 

ensino em relação à etapa anterior ao mesmo tempo em que apresenta um aumento no número 

de escolas com matrícula acima de cem alunos chegando a um total de 637. O número de 

escolas com matrícula inferior a cem alunos que chegou a um total de 184 unidades. Mesmo 

assim, os dados apresentados acima mostram mais uma vez a discrepância entre o que estava 

posto no Plano da SECD/RN e o que se definiu na Lei da Gestão Democrática.  

Com o aumento da matrícula nas escolas da rede o número de escolas com mais de 

cem alunos nesta etapa vai se aproximar um pouco mais do número total de escolas, chegando 

a 77,59% (ANEXO E). Mas, deve-se observar que esse fato se deu, também, devido ao 

fechamento das 21 instituições escolares em todo o Estado, acarretando assim o aumento 

relativo do número de unidades escolares aptas à realização do pleito eleitoral em relação ao 

número total de instituições da rede. O número de escolas da rede em 2005 era de 842 e em 

2006 esse número caiu para 821. Subentende-se que essas instituições que tiveram suas 

atividades encerradas por apresentarem número insuficiente de matrículas estariam, 

obviamente, incluídas no percentual de escolas com matrícula abaixo de 100 alunos.  

O percentual de escolas com mais de cem alunos selecionadas para realizar o pleito 

eleitoral era de 43,80%, mas o número real alcançado foi de apenas 40,19% (ANEXO F). 

Esse percentual ficou abaixo do que havia sido previsto pela Comissão, e, também, abaixo da 

meta prevista pela Lei para a segunda etapa que seria de 50%. Do total geral de escolas 
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existentes na rede neste período somente 31,18% realizaram o pleito eleitoral nesta etapa do 

Programa (ANEXO G). 

Se considerar o número de escolas que realizaram o pleito eleitoral nas duas etapas 

consecutivas (2005-2006) que foram 298 na primeira etapa e 256 na segunda etapa fechando 

um total de 554 escolas e comparar com o número de escolas com matrícula superior a 100 

alunos no segundo ano do Programa que era de 637, o percentual atingido seria de apenas 

86,97%, e, se comparar com o número total de instituições existentes neste mesmo ano, que 

era de 821 escolas, o percentual cai para 67,47%. Conclui-se, portanto que um percentual de 

32,53% das escolas da rede não teve a oportunidade de escolher os seus diretores e vice-

diretores, sendo, dessa forma excluídas do processo democrático.  

Apesar dos números apresentados nos quadros acima uma análise detalhada dos 

gráficos, em anexo, mostra que, na realidade, nem a meta de 100% proposta no Plano da 

SECD/RN, nem também a meta definida mediante as proporções da Lei Complementar 

Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005, foram alcançadas. Ademais, deve-se considerar 

que o número de escolas excluídas do processo eleitoral foi bastante significativo nas duas 

etapas. No entanto, ressalta-se que o aprendizado democrático que vem sendo vivenciado a 

partir desse período, por todos os segmentos que participam dos pleitos eleitorais, em toda a 

rede de ensino do Estado, desde a mobilização para a construção da proposta da Lei até a 

realização dos pleitos eleitorais, é de uma dimensão jamais vista em experiências anteriores.  

Outro aspecto a ser observado nesse processo está relacionado à legitimação de 

cargos de diretores e vice-diretores considerando-se que boa parte dos eleitos na primeira 

etapa já vinha assumindo a direção das escolas por meio de indicação de políticos chegando a 

ser reeleitos para um segundo mandato. Estes dirigentes, cujo número não se pode precisar 

nesta pesquisa devido a dificuldades de acesso e mesmo à escassez de fontes, tiveram seus 

cargos legitimados por meio da eleição direta. Muitos destes podem ter se valido desta nova 

condição para garantir que permaneceriam nos cargos por mais tempo.  

Finalmente, pode-se estar demarcando o início de uma nova era na história da gestão 

da educação pública nesse Estado, que conviveu anos seguidos, após o período da ditadura 

militar neste país e mesmo no processo de redemocratização, com o clientelismo político na 

administração da educação tanto em nível central como das unidades escolares. As 

experiências realizadas neste sentido na década de 1980, já mencionadas anteriormente nesse 

trabalho, além de não terem se expandido a toda a rede de ensino, culminaram com 

demonstrações de autoritarismo por parte do Executivo Estadual. 
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O Estado do RN conseguiu dar um passo importante rumo à democratização da 

gestão escolar quando da construção da Lei que regulamenta o princípio da gestão 

democrática em sua rede de ensino, e, sobretudo, quando definiu a eleição direta como forma 

de escolha de dirigentes escolares com a participação de todos os segmentos da comunidade. 

Isso vem ocorrer 15 anos depois de ter sido promulgada a Constituição Estadual (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1989b) que inscreveu em seu texto a eleição direta como forma de 

escolha de Diretor e Vice-Diretor de escola pública nesse Estado. No entanto, pela 

proporcionalidade de alunos por escola estabelecida na própria Lei, mantém nesse sistema de 

ensino a indicação político-partidária e, por conseguinte, a prática do clientelismo político na 

gestão da educação.  

Se por um lado, observava-se o otimismo por parte das instituições que lutam em 

defesa da eleição direta como forma de provimento de cargo de dirigentes escolares, por 

considerar ser este o meio imprescindível para o alargamento do processo de democratização 

da gestão das escolas públicas, por outro, evidenciava-se a possibilidade de um refluxo nesse 

sentido, tendo em vista que, por se tratar de cargo comissionado, os governos contrários às 

práticas democráticas poderiam vir a amparar-se no princípio da inconstitucionalidade para 

derrubar o ato eletivo para esses cargos, alegando a incongruência com relação à Lei maior 

que disciplina a forma de provimento de cargos ou empregos em funções públicas, seja no 

âmbito federal, estadual ou municipal. Tais Governos poderão alegar que, conforme está 

definido na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2007a), Artigo. 37, Inciso II, a 

investidura nestes cargos dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em Lei sendo ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de 

livre nomeação e exoneração. Neste caso, qualquer Lei que vier de encontro ao que está posto 

na Carta Magna poderá ser revogada mediante o princípio de inconstitucionalidade. Todavia, 

mesmo incorrendo à inconstitucionalidade, esta seria uma questão a ser debatida do ponto de 

vista político, para a qual se deveria recorrer a iniciativas no âmbito parlamentar, na 

perspectiva de que se pudesse fazer alterações no texto constitucional, por meio de Emenda, 

estabelecendo a exceção para os casos de diretor e vice-diretor de escola pública, no Capítulo 

referente à educação.  

No caso do RN, especificamente, as funções de direção e vice-direção de escolas 

foram inscritas na Lei Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005 (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005a), como cargos comissionados (Art. 28). No entanto, a partir da 
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aprovação da Lei Complementar Estadual nº 352
49

, de 30 de outubro de 2007, pela AL que foi 

sancionada pela Governadora foram extintos os cargos comissionados e foram criadas as 

funções gratificadas de direção e vice-direção de escola. A distribuição dessas funções 

gratificadas bem como a definição dos valores pagos pelo exercício das mesmas é feita por 

níveis (de I a IV), observando-se o porte
50

 de cada estabelecimento de ensino definidos pela 

SECD (RIO GRANDE DO NORTE, 2007c). Por essa forma foram extintos os cargos 

comissionados em todas as escolas da rede estadual e criadas as funções gratificadas. Sabe-se 

que, a priori, a intenção do Governo do Estado ao elaborar essa Lei Complementar era de 

resolver os casos de diretores eleitos que tinham mais de um vínculo no serviço público e que 

as nomeações destes não caminhavam por incidir em acumulação de cargos. Neste caso, 

mesmo não sendo observado pelo Governo e pelos legisladores estaduais, essa Lei 

Complementar também foi incisiva no sentido de garantir a legalidade dos processos eletivos. 

Os nomeados para as funções de diretor e vice-diretor de escolas recebiam uma gratificação 

mensal pelo exercício de cargo comissionado o que os caracterizava como cargos de 

confiança do Governo não podendo estes, portanto, ser eletivos. Portanto considera-se que a 

aprovação dessa Lei que foi crucial para consubstanciar a legalização dos processos eleitorais. 

Pode-se observar que as medidas iam sendo tomadas pela CGD e acatadas pelo Governo do 

Estado no sentido de garantir a efetivação do processo democrático implantado a partir de 

2005. Os processos eleitorais vêm ocorrendo a cada ano e tem mostrado grandes proporções, 

envolvendo um número significativo de instituições escolares e de votantes.  

A título de informações complementares sobre a mais recente eleição de dirigentes 

escolares estaduais, em 2009, cabe aqui destacar que esse processo se daria em 330 escolas, 

ocorrendo, porém que 28 destas (17 localizadas na capital e 11 no interior) não realizaram as 

eleições diretas por não aceitarem a determinação estabelecida na Lei Complementar Estadual 

nº 290/2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a), de 16 de fevereiro de 2005, que garante a 

eleição direta para um mandato de dois anos com direito a uma reeleição conforme já foi 

explicitado. Tal fato, porém, ocasionou em questão política de descontentamento por parte 

dos gestores dessas escolas que desencadearam um movimento no interior das instituições 

com o intuito de garantir que não houvesse a apresentação de candidatos para concorrer ao 

pleito. Os ex-diretores, segundo Silva (2009), apresentando argumentos frágeis, chegaram a 

                                                 
49

 Cria a Função Gratificada de Direção de Estabelecimento de Ensino (FGDE) e a Função Gratificada de Vice-

Direção de Estabelecimento de Ensino (FGVDE) e dá outras providências (RIO GRANDE DO NORTE, 2007c). 
50

A definição do porte das escolas tem como parâmetros o total de alunos matriculados. Estes, no entanto, 

deverão ser redefinidos de acordo com a nova classificação apresentada na Lei Complementar Estadual nº 352, 

de 30 de outubro de 2007. 
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sugerir à Governadora por meio de documento escrito que as eleições nestas escolas só 

fossem realizadas no ano posterior pelo fato de não serem contemplados neste pleito. Tal fato 

vem comprovar que ainda não houve uma mudança de mentalidade por parte desses gestores 

que, a princípio, se beneficiaram da legalidade estabelecida pela Lei para se manterem nos 

cargos como gestores eleitos nos dois primeiros mandatos consecutivos. 

Sabe-se que o grupo das escolas da 1ª DIRED que conduziram esse movimento, 

além de recorrer às antigas práticas clientelistas, buscando apoio junto a políticos influentes, 

também, por meio de ação ordinária movida contra o Estado do RN junto ao Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), chegou a solicitar 

 

 

preambularmente a suspensão das eleições para os cargos de Diretor e de 

Vice-Diretor das Escolas Públicas Estaduais vinculadas a 1ª DIRED - 

Diretoria Regional de Educação, realizadas aos 09.12.2009, ou 

alternativamente a sustação da posse dos eleitos, até o julgamento da ação, e 

no mérito a nulidade de todo o processo eleitoral em referência para que 

outro seja realizado com estrita observância aos ditames legais 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010).  

 

 

A referida ação foi movida pelo Conselho Comunitário dos Moradores do Conjunto 

Pajuçara II, localizado na Zona Norte de Natal, em 08 de dezembro de 2009, sendo apoiada 

pela Associação dos Moradores do Conjunto Pirangi, pelo Conselho Comunitário do Bairro 

Felipe Camarão e pelo Instituto Norteriograndense de Cidadania São Judas Tadeu, todos com 

sede e foro no município de Natal/RN, alegando que os preceitos relativos à Gestão 

Democrática Escolar, previstos na Lei Complementar nº 290/2005, de 16 de fevereiro de 2005 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2005a), bem como no Decreto nº 18.643/2005, de 24 de agosto 

de 2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 2005b), teriam sido completamente desrespeitados e 

apontando uma série de irregularidades como: a inobservância dos prazos para inscrição dos 

candidatos, o desinteresse em participar do pleito em algumas escolas, a tomada de decisões 

pelo Assessor Jurídico da Comissão Eleitoral Central sem oportunizar defesa aos interessados 

e a exigência do Curso de Formação de Gestores aos candidatos sem que a SEEC tivesse 

oportunizado o referido curso nos últimos anos. Esse Processo segue em tramitação no TJRN. 

Esses diretores e vice-diretores querem garantir o direito de voltarem aos cargos nas 

escolas de origem sem que tenham de submeter-se ao processo eleitoral, sendo nomeados pelo 

Governo do Estado. No período de vacância dos cargos as responsabilidades pelas escolas 
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foram assumidas por inspetores designados pela SEEC. No entanto, diante do impasse criado 

o caso foi deliberado somente pela Governadora que resolveu, por meio de Ato 

Administrativo, reconduzir os ex-diretores aos cargos para responder pelas instituições até 

ulterior deliberação. Compreende-se, pois, que tais atitudes buscam subverter a ordem 

democrática uma vez que pode comprometer todo um processo que foi construído 

historicamente e que representa uma conquista de toda a sociedade norteriograndense.  

Em nível nacional iniciativas parlamentares neste sentido vêm sendo tomadas a 

exemplo dos Projetos de Lei apresentados pelo Senador Pedro Simon
51

 do PMDB (2005) e, 

mais recentemente, pela Senadora Ideli Salvatti
52

 do PT (BRASIL, 2007), que tramitam em 

conjunto, propondo a alteração do Artigo 14 da LDB (BRASIL, 1996a), ambos propondo a 

instituição da eleição direta para diretores de escolas públicas. Atualmente a eleição de 

dirigentes de escolas públicas é uma prática que se limita a alguns Estados e municípios do 

país. O que se intenciona a partir desses Projetos é a regulamentação do princípio da gestão 

democrática instituído pela Constituição Federal (BRASIL, 2007a), oportunizando a 

comunidade a participação na escolha dos dirigentes das escolas públicas de educação básica 

nas instâncias federal, estaduais e municipais. No decorrer da tramitação os Projetos de Lei 

receberam emendas de Senadores de diferentes partidos sendo acatadas parcialmente de forma 

a não descaracterizar a proposta inicial, mas, sobretudo, buscando resguardar a autonomia dos 

entes federados que já utilizam o recurso da eleição direta associado a outros critérios de 

seleção. No entanto, apesar de obter Parecer favorável na Comissão de Educação em 2008, 

esses Projetos de Lei não obtiveram êxito na Comissão de Justiça e Cidadania em 2009, sob 

alegação de inconstitucionalidade material. O Projeto da Senadora Ideli Salvatti foi rejeitado 

por essa Comissão e o Projeto do Senador Pedro Simon teve Parecer favorável acrescido de 

uma emenda que altera o teor do conteúdo proposto. Recentemente o Projeto encontra-se na 

Relatoria da Comissão de Educação para prosseguimento da tramitação. 

Mesmo indo de encontro ao princípio de constitucionalidade, a eleição direta como 

forma de provimento de cargos de diretores e vice-diretores de escolas públicas foi inserida 

nas Constituições de diversos Estados brasileiros, entre estes o Rio Grande do Norte, e vem 

sendo realizada em vários sistemas de ensino estaduais e municipais em todo o país. Enquanto 

não houver a possibilidade de alteração na legislação sugere-se que haja o debate junto às 

                                                 
51

 Projeto de Lei do Senado nº  328, de 2005, do Senador PEDRO SIMON, que acrescenta parágrafo ao art. 14 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2005). 
52

 Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2007, da Senadora IDELI SALVATTI, que acrescenta inciso ao art. 14 da 

lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

(BRASIL, 2007c). 
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diferentes instâncias de governo no sentido de que se possa tomar em consideração, na 

prática, os processos democráticos que apresentam relação direta com a autonomia 

institucional. 
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3 A IMPLANTAÇÃO DA ELEIÇÃO DIRETA PARA A ESCOLHA DOS 

DIRIGENTES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DO RN: A PARTICIPAÇÃO 

SOB O OLHAR DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS  

 

 

Neste capítulo, apresentam-se as análises sobre a participação dos diferentes sujeitos 

envolvidos diretamente na construção do Documento da Gestão Democrática e na 

implantação da eleição direta para a escolha de dirigentes nas escolas públicas de educação 

básica da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte (RN). Pretende-se, pois, 

compreender de que forma se deu a participação desses sujeitos nesse processo democrático 

desencadeado a partir de 2003, quando da tessitura da proposta do documento, como também 

a atuação destes no processo de implantação das eleições diretas nas duas etapas realizadas 

consecutivamente em 2005 e 2006. Por fim, contempla uma avaliação geral sobre o processo 

de eleição direta sob a visão dos sujeitos das instituições envolvidas: a SECD e o SINTE/RN. 

Ressalta-se a importância da participação dos diversos sujeitos nesse processo 

democrático, mas não se deve perder de vista a longa trajetória de mais de 20 anos de luta do 

movimento dos educadores e dos estudantes do Estado do RN, na busca pela consolidação de 

políticas públicas que viabilizassem a implantação de um modelo de gestão democrática no 

qual a comunidade escolar pudesse compartilhar das decisões que dizem respeito à 

coletividade, sobretudo, a escolha de seus gestores por meio da eleição direta.   

Os diversos sujeitos históricos foram chamados a participarem do processo 

democrático desencadeado a partir de então, e que respaldou a construção de um novo modelo 

de gestão para as escolas públicas estaduais de educação básica por meio do qual seria 

instituída a eleição direta como forma de escolha de dirigentes escolares no Estado. Todavia, 

a eleição para diretores e vice-diretores de escolas públicas já havia sido institucionalizada por 

meio da Constituição Estadual (RIO GRANDE DO NORTE, 1989c), que assegurava em seu 

Artigo 135 que os gestores das escolas estaduais e municipais fossem eleitos por meio do voto 

direto pelos diversos segmentos da comunidade escolar. 
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3.1 A participação no processo de construção do Documento da Gestão Democrática 

(2003-2004) 

 

 

A democratização dos processos de gestão da instituição escolar estabelecida por 

meio da Constituição Federal (BRASIL, 2007a), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996a), e no Plano 

Nacional de Educação – PNE 2001-2010 - (BRASIL, 2001) acentua a necessidade de se 

estabelecer uma ação coletiva compartilhada. 

A proposta de gestão estabelecida por meio desses marcos legais que definem as 

diretrizes da educação brasileira aponta para a implantação de um modelo de gestão 

democrático consubstanciado pela instituição dos colegiados escolares, da descentralização 

administrativa, pedagógica e financeira e da construção coletiva do Projeto Político 

Pedagógico (PPP). Estas seriam, pois, as estratégias de operacionalização do modelo de 

gestão democrática que deveriam ser implementadas de forma que ocasionassem uma 

organização escolar horizontalizada, baseada no princípio da participação, com vistas a 

possibilitar a consolidação da democracia no interior da escola. O ponto central desse modelo 

de gestão seria a participação da comunidade escolar no compartilhamento das decisões 

redirecionando o centro do poder da figura do diretor para a coletividade. Nesse contexto, a 

participação configurar-se-ia como fator determinante para a consolidação de um processo de 

democratização da gestão das escolas públicas.  

No entanto, é oportuno assinalar que nessa perspectiva de gestão compartilhada a 

participação apresenta significado diferente daquele que era defendido pela sociedade e que se 

apresenta na literatura que fundamenta esse trabalho de pesquisa. Sob esse modelo de gestão a 

participação poderá resumir-se à condição de instrumento no gerenciamento de recursos por 

meio do qual a comunidade passa a ter controle e fiscalização sobre a escola para que esta 

alcance resultados satisfatórios. Ademais, outras duas categorias já observadas no primeiro 

capítulo deste trabalho que junto à participação são consideradas como eixos basilares para a 

concretização da democracia na escola também foram (re)significadas: a descentralização, 

que resume-se à desconcentração de tarefas, e a autonomia, que se vê restringida à questão de 

manutenção da escola em termos financeiros. Por essa forma a participação, que seria 

considerada como categoria imprescindível à consolidação da democracia na escola, teve o 
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seu sentido político esvaziado configurando-se, portanto, como mera estratégia 

administrativa.  

Com o intuito de possibilitar a participação dos diferentes segmentos na gestão da 

escola, foram criados os Conselhos Escolares (CEs), as Unidades Executoras (UEx), 

associações de pais e mestres, dentre outros. No entanto, garantir a abertura desses espaços de 

participação, por si só, pode não ser suficiente para assegurar que um processo democrático 

seja instaurado no interior dessas instituições. É necessário observar de que forma se dará a 

participação dos representantes dentro desses espaços de decisão.  

Bordenave (1994) aponta, além da participação de fato e espontânea, a existência de 

diversas maneiras de o indivíduo participar no contexto social, dentre as quais assinala: a) 

participação imposta, quando o indivíduo se vê obrigado a participar de determinadas 

atividades que são consideradas indispensáveis, a exemplo do voto obrigatório nas eleições; 

b) a participação voluntária, que nem sempre surge por iniciativa do grupo, mas que, às vezes 

pode ser provocada por agentes externos, podendo até mesmo ser dirigida ou manipulada; e, 

c) a participação concedida, sendo esta entendida como a parte de poder ou de influência 

exercida pelos subordinados considerada como legítima tanto por estes como pelos seus 

superiores, a exemplo do planejamento participativo. Para esse autor é importante ainda 

perceber a evolução dos graus e níveis de participação observando-se as seguintes questões-

chaves: a) qual o grau de controle dos membros sobre as decisões tomadas, e; b) quão 

importante são as decisões de que se pode participar.  

Bordenave (1994) sugere que se devem verificar alguns graus de participação que 

poderão ser alcançados numa organização que vão dos menores, como a informação e a 

consulta facultativa ou obrigatória, até graus mais avançados como a 

elaboração/recomendação, a co-gestão, a delegação, e, o mais alto grau que seria a auto-

gestão. Outro aspecto a observar, nesse sentido, refere-se aos níveis de participação que 

seriam definidos de acordo com a importância das decisões, a cuja formulação os membros de 

um grupo teriam acesso. Ele compreende que existem decisões muito importantes e decisões 

não tão importantes distribuídas em seis níveis, das quais os indivíduos podem participar, e 

conclui que: se há uma disposição favorável à participação apenas na execução de ações e na 

constatação de resultados a participação nos níveis de formulação de políticas e de 

planejamento fica restrito a um grupo pequeno de burocratas, tecnocratas ou lideranças.  

Nesse caso, não se pode dizer que a participação é igualitária e democrática uma vez 

que as decisões permanecem concentradas numa elite minoritária.  No entender desse autor, é 

a democracia participativa, aquela que se consubstancia por meio da microparticipação, que 
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pode promover a subida da população a níveis cada vez mais elevados de participação 

eliminando a divisão entre os que planejam e os que decidem. A participação efetiva da 

sociedade nas decisões importantes que dizem respeito aos seus próprios destinos seria então 

o caminho para se efetivar uma democracia participativa na escola (BORDENAVE, 1994). 

Lück (2006b) discute a participação como sendo um processo social. Apresenta 

vários desdobramentos e nuances o que demanda de todos os participantes, principalmente 

das lideranças, habilidades específicas e atitudes especiais. Identifica diferentes formas de 

participação como: a) a participação como presença, onde se considera participante aquele 

que pertence ao grupo ou organização independente de sua atuação nele; b) a participação 

como expressão verbal, onde o envolvimento das pessoas em discussão de ideias funciona 

como indicador de sua participação em relação à questão em debate; c) a participação como 

representação, onde os representantes são escolhidos pelo voto para representar os seus pares 

junto a instituições formais como o Conselho de Escola, associação de pais, dentre outros, 

sendo esta, inclusive, constituída como um dos princípios da gestão democrática definido na 

LDB, em seu Artigo 14 (BRASIL, 1996a); d) a participação como tomada de decisão, que 

implica em compartilhamento de poder e também de responsabilidades por decisões tomadas 

coletivamente; e, e) a participação como engajamento, que representa, segundo a autora, o 

nível mais pleno de participação que implicaria não somente numa simples adesão à causa, 

mas num envolvimento dinâmico das pessoas nos processos sociais de forma que venham a 

assumir responsabilidades por agir com empenho, competência e dedicação a fim de que se 

possa promover os resultados desejados. A autora compreende ainda que: 

 

 

tendo em vista a interação e a dinâmica social e interpessoal que envolve, a 

participação se manifesta como um processo fluido, dinâmico e não-linear, 

nem sempre lógico, correspondente à democratização da tomada de 

decisões e da respectiva atuação comprometida de profissionais e pessoas 

em geral na dinamização da organização escolar (LÜCK, 2006b, p. 49). 

 

 

Observa-se, pois, que a participação social tornar-se-á mais efetiva e competente 

quando se tiver a clareza dos objetivos que se pretende alcançar, quando é orientada por 

princípios e valores que vêm consubstanciar o seu caráter social e pedagógico e quando se 

tem a compreensão de suas possíveis implicações quanto à ação. 

Ainda, conforme a autora citada, a participação manifesta três dimensões 

convergentes entre si e interinfluentes que são: 1) a dimensão política, que está relacionada ao 



140 

 

poder das pessoas de construírem tanto a sua própria história com a das organizações de que 

fazem parte, a fim de torná-las mais significativas e produtivas; 2) a dimensão pedagógica, 

que está relacionada ao fato natural de que a própria prática se constitui num processo 

formativo e como tal torna-se fundamental tanto para a promoção de aprendizagens 

significativas como para a construção do conhecimento, e; 3) a dimensão técnica, que não 

pode ser entendida como um fim em si mesma, mas como algo fundamental visto que 

constitui-se no veículo para o alcance dos resultados. A autora recomenda que não se deva 

substituir ideias sem estratégias de ação por estratégias de ação sem ideias sob o risco de que 

tais práticas poderão redundar, como infelizmente acontece, em muita ação e pouco ou 

nenhum resultado significativo. 

 Nesse sentido é importante ressaltar que a participação apenas como presença não 

será garantia de que a democracia será de fato uma realidade nas instituições escolares. Pois, 

se assim o for, a participação não terá outra serventia senão a de homologar e dar legitimidade 

às decisões previamente tomadas pelos gestores. Somente por meio da qualificação dessa 

participação poder-se-ia ter uma noção de que a gestão das escolas, nos seus diferentes 

aspectos, poderia dar conta de tal tarefa.  

Sob tais argumentos, compreende-se que uma participação política qualificada no 

sentido de possibilitar a atuação dos diferentes segmentos na gestão das escolas públicas por 

meio dos diversos mecanismos não tem sido tarefa simples ou que se possa concretizar em 

um curto espaço de tempo. Sabe-se, por exemplo, que a participação da comunidade nas 

diferentes instâncias colegiadas não tem se dado com tanto empenho e de forma satisfatória 

conforme se almeja. No entanto, considera-se que, sendo a participação uma prática coletiva, 

o aprendizado dos sujeitos para que haja uma participação de forma efetiva não se dará por 

outra forma senão pela própria práxis grupal, conforme assevera Bordenave (1994), o que a 

credencia cada vez mais como requisito indispensável à instituição das práticas democráticas 

no interior das escolas.  

A participação é conquista, conforme propõe Demo (2001), e a sua prática pressupõe 

o compartilhamento de decisões. Portanto, o seu aprendizado se dá no cotidiano das relações 

vivenciadas no interior das organizações sejam elas de qualquer natureza. Deve-se reconhecer 

que culturalmente os cidadãos não estão preparados para a participação plena, para tomar 

parte das decisões que dizem respeito à coletividade. Portanto, é necessário que sejam abertos 

os espaços para essa formação cidadã. 

A participação implica, portanto, no compartilhamento de decisões entre os 

diferentes segmentos envolvidos direta ou indiretamente no processo educativo e demanda 
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não só a abertura de espaços, mas, também, há necessidade de uma ação educativa no sentido 

de se garantir a qualificação política para que esta se dê de forma efetiva e possa se tornar um 

instrumento de democracia na escola. È necessário então que se possa criar um ambiente 

favorável à participação da comunidade. 

Conforme foi especificado na Introdução desse trabalho as falas dos entrevistados 

serão tratadas com o termo depoimento e identificadas na seguinte ordem: Depoente 01 – 

Técnico da SECD/RN - membro titular da CGD e da CEC; Depoente 02 – representante do 

SINTE/RN – membro titular da CGD e da CEC; Depoente 03 – representante da SECD/RN – 

presidente da CGD e da CEC; Depoente 04 – Técnico da CORE, e; Depoente 05 – Técnico da 

área de gestão da DIRED. 

As análises aqui empreendidas serão norteadas pelas categorias centrais desse 

trabalho que são participação e democratização e estarão direcionadas à construção coletiva 

do Documento da Gestão Democrática e à eleição direta para a escolha de dirigentes 

escolares, objeto desse estudo.  

 

 

3.1.1 Construindo um novo modelo de gestão escolar: a participação sob o olhar dos 

sujeitos envolvidos 

 

 

Ao longo de mais de duas décadas, os educadores e estudantes do RN vêm 

empreendendo uma luta constante em prol da democratização da gestão escolar na rede 

estadual de ensino, reivindicando, por conseguinte, a eleição direta para a escolha de diretores 

e vice-diretores de escolas. Essa conquista, no entanto, veio se consolidar a partir de 2005, 

quando foi normatizado o princípio da gestão democrática nesse Estado.  

A participação dos diferentes segmentos na construção do Documento da Gestão 

Democrática nesse Estado que ocorreu entre o período de 2003 a 2004 não se deu 

simplesmente pelo chamado daqueles que se encontravam no poder, como já se pôde 

evidenciar no decorrer das discussões empreendidas no Capítulo 2 deste trabalho.  

A princípio, pela visão aparente apresentada em torno da implantação da eleição 

direta, poderia se afirmar que a participação dos diferentes sujeitos nesse processo construtivo 

deu-se em um nível considerado bastante elevado, em parceira entre o Governo do Estado 

representado pela SECD, pela CGD, membros do SINTE, da ANPAE e da APES. Esta veio 
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ocorrendo desde a formulação da proposta da minuta do documento, por meio do debate 

realizado junto às 16 DIREDs por meio dos Fóruns Regionais de Gestão Democrática para os 

quais foram mobilizados os educadores, estudantes, pais e a sociedade em geral e, também, no 

Fórum Estadual de Gestão Democrática onde os Delegados representantes de segmentos de 

cada DIRED puderam fazer a apreciação e votação das propostas emanadas dos Fóruns 

Regionais.  

A participação na formulação dessa política pública de gestão para as escolas 

estaduais do RN, nessa experiência especificamente, deu-se de forma diferenciada, 

abrangendo um número significativo de sujeitos. No entanto, considerando-se as capacidades 

e limitações de cada sujeito envolvido no processo participativo, não se pode asseverar que 

esta tenha se dado de forma igualitária, portanto, democrática. Pelo menos tem-se o 

conhecimento de que a tomada de decisões não se restringiu, em sua totalidade, apenas a uma 

elite minoritária. 

O Depoente 01 deixa claro que a condução do processo democrático se deu dentro 

da normalidade, o que no entender do pesquisador refere-se a um clima de harmonia ou sem 

conflitos acirrados. 

 

 

Iniciado o processo, a Comissão foi definindo as ações de ordem 

organizacional, sem perder de vista o objetivo principal que era envolver os 

diversos segmentos da escola no processo de eleição direta para diretor e 

vice-diretor. 

 

 

 

Esse clima de normalidade no decorrer dos trabalhos realizados também transparece 

no depoimento do representante do SINTE, embora se possam perceber referências à 

condição do Estado enquanto instância de poder que termina por mostrar a sua face autoritária 

quando da definição da presidência da Comissão. Ademais, não se deve perder de vista que a 

definição de um clima de normalidade não implica dizer que todo mundo estava de acordo 

com tudo e que não havia posições divergentes. Estabeleceu-se um debate político, uma 

disputa de ideias, onde prevaleceram os princípios democráticos. Esse entrevistado relata o 

seguinte: 
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Dentro da Comissão a gente contou com valiosos companheiros e 

companheiras que colaboram também com a nossa história, com a 

construção da nossa luta. Foi muito importante porque tivemos que quebrar 

arestas junto ao setor jurídico da própria Secretaria.      Contamos com a 

participação do Presidente da Comissão, que apesar de ter sido uma 

indicação, que no nosso ponto de vista deveria ter sido escolhido entre os 

pares, uma discussão que não aconteceu e que se deu pela forma cultural 

autoritária que o poder tem de fazer suas indicações. Mas nós tivemos na 

presença de Dr. Hélder Maranhão uma figura que não criou problemas ou 

ingerências frente aos debates estabelecidos. Ele sempre contribuiu com o 

processo. Tinha suas opiniões, mas não houve nenhuma queda de braço 

durante todo o processo (Depoente 02). 

 

 

O Estado demonstra a sua capacidade de indicar e tentar manter sob controle 

centralizado as suas ações, mesmo mostrando a intenção de viabilizar um projeto democrático 

de gestão para as escolas da rede.  

Mesmo assim os depoimentos apresentados são esclarecedores quanto à autonomia 

da Comissão para a tomada de decisões. Nesse sentido os entrevistados teceram as seguintes 

considerações: 

 

 

Tudo foi construído, em parceria, pela Comissão [...] sem ferir o espírito 

democrático. Foi tudo realizado em perfeita harmonia (Depoente 01). 

 

A Comissão foi muito feliz. Uma Comissão muito ousada (Depoente 02). 

 

Eu tenho convicção de que, desde a própria Comissão todas as atitudes, 

todas as decisões elas foram tomadas de forma democratizada. Não houve 

interferência [por parte] da Secretaria [nem em relação à construção do 

documento, nem em relação] à condução do processo eleitoral (Depoente 

03, grifo nosso). 
 

 

 

Os depoimentos evidenciaram a autonomia exercida por parte da CGD perante o 

Estado representado pela SECD. No entanto, conforme se observa no depoimento a seguir, o 

Depoente 02 deixa transparecer mais uma vez que o Estado tenta manter suas ressalvas 

quanto a alguns aspectos já definidos pela Comissão no sentido de resguardar o poder que lhe 

é peculiar. Este foi enfático ao afirmar que a CGE 
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[...] cortou três pontos na lei que a gente reclamou muito. [A primeira] foi a 

questão da indicação, em caso de vacância de cargo ser indicado e ser 

nomeado pelo Governo. [A segunda] ela tratou de cargo comissionado e nós 

tratamos de função gratificada. E qual é a diferença de cargo comissionado 

pra função gratificada? Cargo comissionado é cargo de confiança do 

governo e a função gratificada é pelo exercício do trabalho que está 

[realizando]. Como nós temos o entendimento de que o compromisso do 

gestor é com a educação e com a comunidade escolar e não com quem está 

à frente do Governo, teve essa problemática. Mas, nós estamos superando 

essa questão, e, tenho certeza que nós vamos superar. [...] a gente queria 

função gratificada pra caracterizar de fato como deve ser a gestão 

democrática. [...] O terceiro ponto foi com relação à Assembléia Escolar. 

Nós tínhamos colocado com caráter consultivo e deliberativo e ela botou 

com caráter consultivo. Mas, por exemplo, na escola que atua ela tem o 

caráter deliberativo. Nós colocamos duas instâncias democráticas dentro da 

escola: o Conselho de Escola e a Assembléia Escolar. [A Consultoria Geral 

do Estado – CGE] tirou o caráter deliberativo da Assembléia. A Lei ficou 

com essa questão. Tirar o caráter deliberativo da Assembléia é você dizer: 

“você está querendo poder demais dentro da escola e vai passar por cima do 

Governo, vai passar por cima da Secretaria de Educação”. E isso tem tido 

uma repercussão muito grande (Depoente 02, grifo nosso). 

 
 

 

Na CGE, por onde passa obrigatoriamente toda a legislação da Secretaria antes de 

seguir para outras instâncias, observou-se certa intransigência com relação a três pontos 

discutidos e encaminhados pela Comissão (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a): os casos de 

vacância (Art. 19 § 2º), cargos comissionados (Art. 28) e o caráter deliberativo da 

Assembléia-Geral da Escola (Art. 15). O depoimento do representante do SINTE denota que, 

apesar de não ter havido muita polêmica nas discussões e decisões tomadas pela CGD, a CGE 

mostrou-se intransigente com relação às questões acima citadas subtraindo da Lei aspectos 

relevantes que descaracterizam o processo de gestão democrática. Nota-se, portanto, que 

havia por parte dessa instância certo receio de que as decisões tomadas pela CGD naquele 

momento pudesse, posteriormente, subtrair o poder do Estado em relação as escolas.  

Quanto às duas questões primeiras o Depoente 02 ainda compreende que estas, 

 

 

[...] se conjugam no ponto de vista do poder. Pra não descaracterizar o 

poder do governo. [...] é que ela não quis descaracterizar o poder do 

governo. E isso tem toda uma relação ideológica, do aporte ideológico que 

ela tem, de compreensão de que o poder é o poder. Quem pode manda. 
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Porém, o Depoente 02 acreditava e confiava que havia, nesse sentido, a disposição 

da própria Governadora de que não seria nenhum problema estar se fazendo, posteriormente, 

essa modificação na Lei. 

No caso, as vacâncias são as questões que mais tem atraído a atenção nesse processo 

visto que os políticos locais vêm tentando chegar junto e interferir na indicação do substituto 

para completar o período de gestão nas escolas. O representante do SINTE mostra que esse 

foi um dos pontos discutidos na CGD que o Sindicato era contra, mas que foi voto vencido. 

No entanto, o Depoente 02 deixa clara a satisfação com relação a essa questão e faz menção à 

atuação política do CE, nesse sentido, esclarecendo que: 

 

 

[...] politicamente a gente tem conseguido. Mesmo estando na Lei, o 

Conselho de Escola, que tem um papel fundamental e de maior importância 

dentro da escola. Quando ele é um Conselho que tem uma atuação política 

bem definida e tem uma organização dentro da escola, tem prevalecido a 

indicação e eleição da comunidade através do Conselho de Escola [por 

aclamação]. Para isso apenas a Comissão toma ciência de que vai acontecer 

o pleito, e, tem tido, até o momento, o referendo da governadora (grifo 

nosso). 

 

 

 

Para o Depoente 02 a não interferência por parte da Governadora nesse sentido tem 

sido considerado como um aspecto positivo além de consubstanciar a ideia de que há 

necessidade de mudanças na Lei Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005, 

dando a possibilidade de se efetivar o processo democrático.  

Quanto à paridade do voto constata-se que essa decisão foi aprovada pelos 

participantes dos Fóruns Regionais. No entanto, não se estabeleceu uma discussão sobre o 

peso que deveria ter o voto de cada categoria. Essa decisão também foi tomada no âmbito da 

CGD. 

Definiu-se, pois, a paridade do voto sendo atribuído um peso de 25% por classe (Art. 

27), constando numa tabela em anexo na Lei Complementar Estadual nº 290, de 16 de 

fevereiro de 2005, orientações para a realização de cálculos relativos aos percentuais de votos 

atribuídos a cada chapa por classe. Também são apresentadas as orientações de cálculos para 

os casos de escolas que tenham apenas três segmentos votantes (ANEXO ÚNICO) que são os 

casos de escolas onde os estudantes não se apresentam na faixa etária estabelecida no inciso 

III do Artigo 20 da Lei da Gestão Democrática (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a). 
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Para o Depoente 03 era obvio que não havia a possibilidade de se estabelecer o voto 

universal. 

 

 

[...] nós tínhamos um entendimento de que não poderíamos ter uma votação 

de voto universal. Seria impraticável, impossível você estabelecer o voto 

único universal numa eleição em que você tem 3 categorias onde uma tem 

90% dos eleitores e uma tem 5 e na outra tem 3. A Comissão teve total 

autonomia para [decidir] (grifo nosso). 

 

 

Quando questionado sobre essa decisão na CGD o Depoente 03 apresentou o 

seguinte argumento: 

 

 

[...] você tinha que definir. Porque você tinha, por exemplo, o número de 

alunos infinitamente maior que o número de professores. A comunidade, 

pais e responsáveis, também têm, em termos de número, uma [...] 

quantidade muito maior do que qualquer outra categoria, de servidor ou 

professor. Então, definiu-se por fazer um peso. [...] num universo de 160 

mil eleitores, se você deixasse o voto unitário e igualitário, você... de 160 

mil envolvidos 100 mil são estudantes e apenas [...] quase 9 mil professores. 

Então há uma desproporcionalidade muito grande em termos de quantitativo 

[...] Como há também, em termos de funcionários. 

 

 

 

 

Nesse caso, observa-se que a desproporcionalidade no número de votantes por classe 

também poderá estar, em situação inversa à apresentada pelo entrevistado, favorecendo a 

classe com menor número de votantes que poderia estar definindo um processo eleitoral. Se 

uma escola, por exemplo, tiver um número superior a 500 alunos e uma média de 300 pais ou 

responsáveis aptos a votar, mas contar apenas com um total de 8 ou até 10 funcionários estes 

poderão garantir a decisão em favor do candidato que mantiver um relacionamento mais 

próximo com essa classe. Por essa forma há, sem dúvida, um beneficiamento daquele 

candidato que mantiver relações mais próximas com as classes menos numerosas dentro do 

colégio eleitoral. Sobre essa questão o Depoente 02 apresenta a seguinte opinião: 

 

 

entendemos que no momento em que você está fazendo a disputa eleitoral 

ela não deve ter por trás elementos de garantia que você vai ser eleito. Mais 

ela deve se apresentar de forma clara e de tal maneira que possibilite a 
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escolha. E se a escolha for errada, vamos à reflexão, vamos voltar ao 

debate. 

 

 

Outro aspecto observado na Lei e que não se constituiu como objeto de discussão 

nos Fóruns Regionais nem também de deliberação no Fórum Estadual foi a proporcionalidade 

estabelecida da quantidade de alunos por escola como critério para a realização das eleições. 

Essa decisão também foi tomada dentro da CGD, o que também se fez por meio de um 

processo de discussão onde prevaleceu a principal regra do jogo democrático: a regra da 

maioria. 

A proporcionalidade do número de alunos por escola como critério para a realização 

das eleições diretas (Art. 33, § 2º) apresenta-se como um ponto bastante polêmico. A visão do 

representante do SECD era de que não havia sentido em realizar os processos eleitorais nas 

escolas menores. 

Na visão apresentada pelo Depoente 02, 

  

 

as eleições devem ocorrer em todas as escolas, independente do número do 

chamado porte, que é [definido pelo] número de alunos (grifo nosso). 

 

 

 

Nesse aspecto, o PGD implantado pelo Governo do Estado por meio da SECD 

contempla as escolas de maior porte, que representa um número significativo conforme foi 

mostrado no capítulo anterior, mas exclui do processo democrático um bom número de 

escolas que apresentam matricula inferior a 100 alunos. O critério para a definição dessa 

proporção foi o porte das escolas definido pela SECD.  

Dessa forma, a Lei Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005 (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005a) encontra-se permeada por uma indefinição quanto à forma de 

escolha de gestores escolares nesse Estado. Esse é, portanto, um ponto de discussão que tem 

gerado controvérsia dentro do sistema educacional e que tem mostrado a incoerência situada 

no texto da própria Lei. Apesar de ter sido instituída a eleição direta (CAPÍTULO III, Art. 19) 

como forma de escolha as proporcionalidades (Art. 33, § 2º) inscritas na Lei garante, também, 

a permanência da indicação político-partidária. Constata-se, portanto, que há uma duplicidade 

quanto à forma de escolha dos gestores escolares na rede estadual de ensino do RN.  
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Desde o início que nós temos mostrado essa contradição à Secretaria. É uma 

posição que nós consideramos atrasada, conservadora. Porque por trás dessa 

posição tem interesses, que são, evidentemente, de responder a favores. 

Deixa uma margem de escolas sem eleição para atender a um determinado 

grupo. A gente não concorda, mas, infelizmente, a gente não conseguiu 

ainda (Depoente 02). 

 

 

 

O Depoente 02 chama a atenção em seu depoimento para o aumento do número de 

escolas nessas condições afirmando que: 

 

 

É um número muito alto, porque a gente sabe que as pequenas escolas, 

principalmente aquelas que tiveram que fechar turnos e tiveram o seu porte 

reduzido. [O numero dessas escolas] vai aumentando o que amplia as 

oportunidades do governo manter a sua moeda (grifo nosso). 

 

 

 

Observando-se os números apresentados nos anos de 2005 e 2006 respectivamente 

(ANEXOS B; E) percebe-se que eram bastante expressivos os números de escolas que foram 

excluídas dos processos eleitorais, conforme já foi mencionado no capítulo 2 desse estudo, o 

que viria tornar permissiva a prática do favorecimento pessoal por parte do Governo aos seus 

correligionários políticos. 

Compreende-se que a permanência da indicação político partidária dos gestores 

escolares da rede estadual de ensino no RN favorece, sobretudo, a velha prática do 

clientelismo político que se acreditava ser totalmente superada a partir da implantação da 

eleição direta como forma de provimento de cargos de diretores e vice-diretores.  

A CGD conduziu a realização de 16 Fóruns Regionais de Gestão Democrática nas 

DIREDs envolvendo representantes de todas as classes que deveriam participar dos processos 

eleitorais nas escolas e também com representantes da sociedade com o intuito de aglutinar 

ideias para que se pudesse estruturar uma  propostas para a consolidação do Anteprojeto de 

Lei, posteriormente transformado em Projeto de Lei, que deu origem ao Documento da 

Gestão Democrática. A culminância desse trabalho se deu com a realização do Fórum 

Estadual de Gestão Democrática, que teve caráter deliberativo, onde foram analisadas e 

aprovadas as propostas oriundas dos Fóruns Regionais.  

No entanto, não se pode precisar que tenha ocorrido nas escolas um amplo processo 

preparatório para que essas classes tomassem ciência de tal processo e, por conseguinte, 

escolhessem os seus representantes e as suas propostas. Ademais, também se pôde constatar 
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que a proposta de realização dos Fóruns apresentou um roteiro de trabalho previamente 

elaborado contemplando os pontos da discussão, o que deixa margem para se compreender 

que nem tudo passaria pela autodeterminação das classes que compõem o Colégio Eleitoral. 

Ou seja, já se podia perceber que os pontos abordados para a construção da proposta haviam 

sido determinados a priori pela CGD. Compreende-se que era necessário se ter algo sobre o 

qual se discutir, no entanto, se fazia necessário, também, que os pontos a serem abordados nos 

Fóruns tivessem sido encaminhados para as escolas para que houvesse a possibilidade de 

serem amplamente discutidos pelas diferentes classes. Além disso, questiona-se também o 

tempo de discussão e a preparação das classes para tomar tais decisões que foi de apenas dois 

meses, conforme já foi mencionado no Capítulo 2, quando se constatou que a CGD foi 

instituída em maio de 2003 e as discussões nos Fóruns foram realizadas no período de agosto 

a setembro do mesmo ano. Nesse caso a mobilização pelas DIREDs e as discussões nas 

escolas transcorreram num curto período de tempo. Tais questionamentos levam a entender 

que pode não ter havido, nesse caso, uma preparação desses representantes com o tempo 

suficiente para o processo participativo realizado a partir dos Fóruns de Gestão Democrática. 

Mesmo assim, constatou-se que havia espaço para que as escolas propusessem outros pontos, 

embora não se possa garantir que os seus representantes estivessem preparados para tanto. 

A proposta dos Fóruns foi construída a partir de uma visita da CGD ao Estado do 

Ceará que há mais de uma década vem realizando a escolha dos gestores escolares por meio 

da eleição direta, sendo esta associada a formas de aferição de conhecimento técnico. Aqui no 

RN, apesar dos questionamentos apresentados anteriormente, essa experiência foi bastante 

significativa para que o trabalho da CGD tivesse respaldo junto à sociedade e, especialmente, 

ao legislativo estadual. 

Sobre processo de mobilização e de construção realizado nos Fóruns de Gestão 

Democrática os representantes da CGD assim se expressaram: 

 

 

[...] a gente viu que seria a forma ideal [...] discutir em cada uma das 16 

DIREDs essa proposta da democratização, trazê-la pra um Fórum Estadual 

e, do Fórum Estadual se criar uma proposta mínima pra elaboração do 

Projeto de Lei. A gente teve uma discussão muito boa. A realização dos 

Fóruns foi uma coisa fantástica (Depoente 03). 

 

Creio que esse foi talvez o momento que configurou o maior espaço de 

debate que se teve no início da construção da Lei da Gestão Democrática. 

As opiniões, elas se dividiram. Nós tivemos confrontos de idéias e esses 

confrontos geraram ao mesmo tempo uma disputa de concepção que foi 
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muito positivo porque lá as pessoas perceberam, a Comissão em especial 

percebeu, que o pai não é indiferente, que ele tem um conteúdo, ele tem sua 

visão. Não é só essa visão do senso comum que as pessoas chegam a 

colocar, de que “os pais concordam com tudo...”, mas não é bem assim. Nós 

tivemos grandes posicionamentos. Os estudantes também deram a sua 

visão, disputaram conceitos. Isso estabeleceu uma matriz que gerou, 

naquele momento, o fortalecimento da realização das eleições (Depoente 

02). 

 

 

 

A realização dos Fóruns de Gestão Democrática mobilizou um número significativo 

de pessoas que integravam as diferentes classes, promovendo o debate sobre a realização da 

eleição o qual foi considerando pelos integrantes da CGD, como um momento importante 

para a consolidação do processo democrático. Apesar dos limites postos ao sistema 

representativo, esse pode ser considerado como um momento de extrema relevância para o 

processo de democratização da gestão escolar no RN por meio do qual a comunidade 

vivenciou o maior debate já realizado sobre a gestão democrática da escola pública 

envolvendo categorias antes excluídas do processo de elaboração das políticas públicas de 

gestão da educação.  

Os depoimentos evidenciaram, também, como se deu a conclusão do Projeto de Lei 

Complementar bem como a sua apreciação e tramitação junto ao legislativo estadual. 

 

 

Demoramos muito pra elaborar a minuta de Lei. Até ela ser encaminhada 

gastou um tempo suficientemente desnecessário. Mas, o período que o 

projeto ficou na Assembléia foi curto. O Projeto de Lei encaminhado à 

Assembléia Legislativa foi aprovado num pequeno espaço de tempo, sem 

constrangimento entre os poderes Legislativo e Executivo Tudo foi muito 

rápido (Depoente 01). 
 

Nós fizemos uma minuta, encaminhamos essa minuta ao setor jurídico. 

Poucos cortes foram feitos. E os principais, pontos, os princípios que 

nortearam toda a nossa discussão foram preservados. Então, eu considero 

que nós tivemos um aproveitamento de todo esse trabalho, de 95%. Isso 

fortaleceu muito a própria Comissão porque ela encontrou eco, mobilizou e 

deu mais oportunidade pra gente continuar com esse trabalho (Depoente 

02). 
 

Eu cheguei na educação num momento em que essas discussões referentes à 

democratização do ensino já estavam muito presentes. Obviamente que 

estava um negócio estagnado, sem produção. Havia uma prioridade da 

Governadora de que esse processo fosse implantado. [...] A Lei foi criada 

com base nos Fóruns realizados e foi aprovada na Assembléia (Depoente 

03). 
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A conclusão do Projeto de Lei Complementar na SECD deu-se muito lentamente, 

num prazo de dois anos (2003-2004). A tramitação do processo dentro da Secretaria retardou 

a conclusão do documento o que pode ter se dado em função das dificuldades encontradas 

junto a CGE conforme se evidenciou no depoimento do representante do SINTE. No entanto, 

a tramitação para a aprovação na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte transcorreu 

num prazo de seis meses. Naquela casa legislativa o Projeto de Lei Complementar não teve 

alterações que implicasse na descaracterização do texto original. Foi respeitado o processo 

democrático por meio do qual construiu-se o documento, resguardando-se o trabalho 

realizado pela CGD.  

O depoimento apresentado por um dos entrevistados da CGD revela, também, as 

possíveis causas que garantiram a rapidez no trâmite dessa Lei na Assembléia Legislativa 

(AL). O depoente 03 afirma que: 

 

 

Não houve dificuldade. Primeiro porque o nosso Secretário Wober, na 

época, ele era Deputado licenciado.  

 

[...] uma Lei que foi à Assembléia foi muito discutida numa Comissão [...] 

 

[...] quando a Lei chegou à Assembléia, ela já chegou muito bem discutida. 

Era uma proposta uníssona. Não tinha divergências entre as pessoas que a 

compuseram. 

 

[...] Então, como ela foi uma Lei que o projeto foi criado de forma 

consensual e muito bem discutida, no interior da Assembléia não teve 

[dificuldade de tramitação] (grifo nosso). 

 

 

As análises sobre os depoimentos apresentados pelo entrevistado apontam, pois, os 

fatores que contribuíram para que os trâmites dessa Lei na AL se dessem num curto espaço de 

tempo. Observa-se que, além do fato dessa Lei ter sido amplamente discutida, não só dentro 

da CGD mais em diversos espaços públicos com a presença da sociedade, não havia 

divergência entre as partes representadas, o que caracterizava o consenso em torno da 

proposta. Entretanto, pela ênfase atribuída no depoimento do entrevistado, percebe-se que a 

atuação do Deputado licenciado na condição de Secretário de Educação pode ter sido um fator 

preponderante, ou pelo menos de certa influência, para que essa tramitação se desse com 

maior rapidez e agilidade naquela casa legislativa, o que configura a articulação política e o 
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interesse em torno da aprovação e da sanção da Lei que garantiria a realização da eleição 

direta para gestores das escolas estaduais de educação básica no RN. 

É oportuno destacar que, por se tratar de um conteúdo de ampla abrangência, e, 

mediante a mobilização realizada junto à sociedade em todo o Estado, não se pode negar a 

notoriedade e a relevância adquirida por aqueles que participaram e apoiaram a construção e a 

implantação dos processos eleitorais nas escolas da rede estadual. Tanto é que, naquele 

momento, nenhum dos Deputados presentes à plenária da AL tomou a iniciativa de votar 

contra o Projeto de Lei, embora se tome conhecimento na atualidade que alguns destes já se 

manifestem a favor de mudanças na Lei Complementar aprovada e sancionada no sentido de 

garantir apoio àqueles diretores e vice-diretores que expressaram o desejo de permanecer nos 

cargos propondo a mudança no princípio da alternância, o que comprometeria o processo 

democrático que foi estabelecido no sistema de ensino a partir da implementação Lei da 

Gestão Democrática.  

Embora se tenha a convicção de que alguns aspectos já mencionados nesse texto 

tenham sido decididos no âmbito da CGD e da CGE, pode-se considerar que nessa fase 

inicial da implantação do PGD ocorreu um nível consideravelmente elevado de participação 

da comunidade no processo construtivo quando se definiram aspectos considerados 

relevantes para democratização da gestão escolar nesse Estado, dentre estes, a forma de 

escolha de gestores por meio da eleição direta.  Foi construído um modelo organizacional 

que busca descentralizar as decisões no interior da escola, definindo estratégias de 

participação da comunidade com vistas a garantir a autonomia das instituições escolares. 

Definiu-se uma nova estrutura de gestão participativa das escolas por meio da implantação 

da eleição direta como forma de escolha de dirigentes escolares bem como da instituição de 

dois importantes mecanismos de democratização da gestão escolar: o CE e a Assembléia-

Geral da Escola.  

Tem-se o entendimento de que a eleição direta é um instrumento da democracia e 

que, portanto, a opção desta como forma de escolha de gestores escolares incidi, obviamente, 

no seu caráter democrático. Mas, tem-se também o entendimento de que não seja o voto 

popular a única forma de participação e de democratização do poder na sociedade 

(BASTOS, 2005). A participação nas decisões decorrentes do voto seria tão importante 

quanto o próprio ato de votar.  

Compreende-se, pois, que a partir da implantação dos diferentes mecanismos de 

democratização estaria se estabelecendo formas de participação que se consubstanciaria, 

sobretudo, por meio da participação na tomada de decisões tanto por meio do voto direto, 
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como também através da ocupação de novos espaços instituídos no interior das escolas. A 

ocupação desses espaços de decisão pode se caracterizar em mudanças significativas no 

processo de gestão da escola. Seria uma indicação de que se estaria caminhando para um real 

processo de democratização da sociedade, conforme reflete o pensamento de Bobbio (1989), 

no qual o que irá garantir o compartilhamento de decisões serão os níveis de participação 

exercidos pelos diferentes sujeitos que atuarão junto a esses espaços. 

 

 

3.1.2 A implantação dos processos eleitorais nas escolas: os depoimentos dos 

participantes 

 

 

Os processos eleitorais são conduzidos pela Comissão Eleitoral Central (CEC) que 

tem sua base na SECD. Foi criada e nomeada oficialmente pelo Governo do Estado com 

publicação em Diário Oficial, a partir de 2005, quando do encerramento dos trabalhos da 

CGD, visando à implantação dos processos eleitorais em toda a rede estadual de ensino. Essa 

Comissão foi composta por representantes das mesmas entidades que compunham a CGD e 

contou, também, com o apoio de um assessor jurídico, um Secretário e um técnico de gestão 

em cada uma das 16 DIREDs.  

A implantação dos processos eleitorais deu-se nos anos de 2005 e 2006, 

respectivamente. Num primeiro momento foram realizados os processos eleitorais nas escolas 

de maior porte, sendo a maior parte destas localizadas nos grandes centros urbanos. 

 

 

Toda a programação aconteceu de forma regular onde as escolas com mais 

de 100 alunos vivenciaram o processo de eleição. Foi tudo muito tranqüilo, 

sem nenhum constrangimento e sem nenhum prejuízo para as partes 

interessadas: escolas, Secretaria, Sindicato, APES e ANPAE (Depoente 01). 

 

Nós [da CGD] tivemos um acordo com a Secretaria de Educação no sentido 

de dividir [por etapa], face o número de escolas. [...] Se a gente não tivesse 

feito a divisão teríamos tido problema porque é um universo muito grande. 

A Comissão deu todo um acompanhamento e suporte. Nós, enquanto 

sindicato, tivemos a oportunidade de realizar muitos debates nas escolas e 

seminários preparativos. [Portanto], se a gente tivesse realizado [eleições] 

em todas as escolas de uma vez não teríamos tido essa mesma oportunidade 

(Depoente 02, grifo nosso). 
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Depois da Lei promulgada ou sancionada e da instituição do Decreto que 

regulamentou a Lei foi estabelecida a Comissão Eleitoral Central que tinha 

representante do Sindicato, da ANPAE, da APES. [...] Nós tínhamos, em 

cada uma das 16 DIREDs, núcleos de discussão dessa questão eleitoral. [...] 

e [...] foi definido que teríamos eleição em 2005, em 50% das escolas de 

maior porte. Só faríamos em 2006 a eleição dos 50%, restante (Depoente 

03). 

 

 

Os depoimentos apresentados indicam que a implantação dos processos eleitorais 

nas escolas, a exemplo do processo de construção do documento, também transcorreu num 

clima de normalidade. Estes depoimentos são esclarecedores no sentido de explicar porque 

esse processo foi implantado em duas etapas consecutivas, como também sobre a definição do 

critério de escolha das primeiras escolas a serem selecionadas para a realização dos pleitos 

eleitorais. Evidencia-se que os debates acerca das eleições não se encerraram nos Fóruns 

realizados em 2003 para construir a proposta do Documento da Gestão Democrática, mas 

estes se mantiveram nas duas etapas de implantação e continuam sendo realizados a cada 

período dos processos eleitorais que vem se desenvolvendo, de forma sistemática, a cada ano.  

Quando se deu a implantação dos processos eleitorais mais duas instâncias da 

administração da educação passaram a atuar: a CORE e as 16 DIREDs, desenvolvendo ações 

junto a CEC e às escolas.  

 

 

A CORE tem tido um envolvimento assíduo participando, desde o início, 

dos estudos realizados e, também, dos Fóruns realizados nas DIREDs, tendo 

em vista a preocupação de se construir a Lei por meio da qual seria 

implementado o processo de gestão democrática (Depoente 04). 

 

 A DIRED não participa de nenhuma das Comissões, Porém, funciona como 

intermediadora entre a Comissão Eleitoral Central e a Comissão Eleitoral 

Escolar no encaminhamento do processo. [...] O trabalho da DIRED é 

fundamental nesse processo. Mesmo não tendo o poder de decisão uma 

pessoa que da DIRED está mais próxima da escola, tem mais condição de 

conhecer a realidade da escola. Ela conhece melhor os problemas e isso tem 

facilitado muito a construção desse processo de gestão democrática. [...] Ela 

é essa intermediária sem voz, no sentido de que ela não decide por ela 

mesma. Quem decide são as duas Comissões, mais o papel da DIRED é 

fundamental nesse processo (Depoente 05). 

 

 

 

Estas são duas instâncias que atuam na articulação entre a CEC e a CEE para 

garantir a realização dos pleitos eleitorais junto às escolas da rede estadual como visto nos 

depoimentos.  
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A DIRED, por não integrar nenhuma das Comissões, não tem poder de decisão 

sobre o processo eleitoral. Todas as decisões são tomadas pelas duas Comissões legalmente 

instituídas – a CEC e CEE – e essa condição tem sido mantida e respeitada pelos técnicos das 

DIREDs. No entanto, deve-se reconhecer que o trabalho de articulação a ser desenvolvido por 

esse órgão tem sido de extrema relevância para a garantia de que a condução desse processo 

possa se dar dentro da normalidade esperada e de acordo com os princípios democráticos. 

 A situação da CORE é um pouco diferente da DIRED por se tratar de uma instância 

da gestão que funciona dentro da SECD e também pelo fato de se constatar que alguns de seus 

técnicos vêm atuando como representante da SECD tanto na CGD como na CEC. Mesmo 

porque a secretaria da CEC funciona nas dependências da CORE, dentro da SECD. Daí o 

envolvimento maior apresentado por esse órgão de gestão desde a fase de construção da 

proposta do Anteprojeto de Lei que culminaria com a implantação das eleições diretas para a 

escolha de gestores escolares. No entanto, não se apresenta nenhuma evidência de que os 

técnicos desse órgão de gestão tivessem encaminhando qualquer ação que não fosse por 

orientação da CEC que tem agido dentro dos princípios instituídos na Lei da Gestão 

Democrática. 

Quando questionadas sobre a atuação dessas instâncias administrativas do sistema 

educacional no processo de implantação das eleições diretas os depoentes fizeram as 

seguintes afirmações: 

 

 

A CORE tem feito a articulação junto às DIREDs considerando que é esta 

que coordena as DIREDs. Então, essa preocupação parte, geralmente, desse 

setor da Secretaria.  Nós temos tido essa preocupação tanto de articular as 

Diretorias Regionais no que diz respeito aos Fóruns, que tem toda uma 

preparação para a realização do processo eleitoral, [como também] faz essa 

articulação junto à Comissão Eleitoral Central pelo fato de que a gente 

considera esse espaço como a secretaria da Comissão Eleitoral Central que 

funciona nesse setor (Depoente 04, grifo nosso). 

 

 
O envolvimento da 2ª DIRED no processo eleitoral se deu bem antes do 

momento das eleições. A partir do nosso interesse em formar um grupo que 

não apenas estivesse vivenciando a importância da implantação das eleições 

diretas para gestores, mas que tivesse as condições de entender o processo 

e, sobretudo, tivesse o interesse em participar. Esse foi sempre o nosso 

diferencial: estar dialogando e discutindo as questões da escola para a 

construção do processo de gestão democrática (Depoente 05). 
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A participação da CORE seria imprescindível nesse processo de implantação 

considerando-se que esse é o órgão de gestão da SECD, que foi criado com a função 

específica de coordenar as DIREDs. 

Já com relação à participação da DIRED observa-se que deveria haver, por parte 

dessa instância administrativa, uma preocupação com a efetividade do processo democrático 

antes mesmo de sua implantação no sentido de dialogar com as escolas, de prepará-las não só 

para a realização dos pleitos eleitorais, mas, sobretudo, para a implantação de um projeto de 

gestão democrática em todos os seus aspectos no âmbito escolar. No entanto, não se pode 

precisar que esta tenha sido uma preocupação e, também, uma prática desenvolvida por todas 

as DIREDs. 

Os depoimentos são elucidativos no sentido de mostrar que mesmo antes da 

implantação das eleições essas instâncias já apresentavam a preocupação com a qualificação 

desse processo. Portanto, elas já se articulavam no sentido de trabalhar com o foco não só na 

realização dos pleitos eleitorais, mas com a dimensão participativa da gestão escolar como um 

todo. Nesse sentido, uma das ações que viria fortalecer o processo de democratização da 

gestão das escolas públicas de educação básica da rede estadual nesse período seria a criação 

e revitalização dos Conselhos Escolares (CEs). Mesmo porque essa era uma condição 

determinada pela Lei que para a realização das eleições as escolas teriam que ter seus CEs 

devidamente regularizados e atuando visto que estes deveriam cuidar da composição da CEE 

que conduziria o pleito eleitoral em cada escola. Portanto, além da articulação junto às 

DIREDs e a CEC, 

 

 

uma outra ação que a CORE desenvolveu no sentido de fortalecer a gestão 

democrática e o processo junto às DIREDs foi o investimento nos 

Conselhos de Escola. A CORE tem um trabalho com os Conselhos de 

Escola [...] para fortalecer a gestão democrática na escola, fortalecer a 

democracia [...]. Esse trabalho é feito aqui pela CORE no sentido de 

revitalizar, de implementar, de dar formação, de fortalecer os Conselhos.  E 

no processo eleitoral, a gente também, envolve esse Conselho de Escola [no 

momento] que antecede aos Fóruns Regionais para preparação das eleições 

de diretores e vice-diretores [...] (Depoente 04, grifo nosso). 

 

 

A CORE orientou, juntamente com as DIREDs, o processo de revitalização e de 

criação de CE em todas as escolas que deveriam realizar os pleitos eleitorais nos anos de 2005 

e 2006. Constatou-se que uma ação mais efetiva por parte da Secretaria de Educação no 



157 

 

sentido de promover a formação dos conselheiros veio se dar a partir do ano de 2009 com a 

realização de fóruns de discussão com representantes de Conselhos e uma ação de formação 

por meio de um Seminário na perspectiva de que haja uma maior participação por parte da 

comunidade na gestão das escolas. Deve-se questionar, no entanto, se esses fóruns de 

discussão bem como encontros de formação, ora iniciados, vêm sendo realizados também 

junto às escolas do interior do Estado. Percebe-se que o público-alvo atingido pela formação 

não contempla todos os conselheiros, mas apenas alguns deles. 

As ações desenvolvidas pela DIRED corroboram para a preocupação da CORE no 

sentido de dar encaminhamento à criação e revitalização dos CEs visando consubstanciar o 

processo de gestão democrática nas escolas.  

A DIRED tem empreendido um esforço para garantir que os CEs estejam todos 

regularizados. Sobre esse aspecto o depoimento do entrevistado afirma que, 

 

 

A participação da DIRED no processo eleitoral teve início em 2005, antes 

mesmo da eleição, com o processo de revitalização dos Conselhos. Criação 

para as escolas que não existiam Conselhos e revitalização para aqueles que 

tinham. Pela legislação eles devem estar revitalizados para o 

encaminhamento das eleições e também estar participando dos outros 

aspectos [da administração] da escola.       A cada eleição, a cada ano, antes 

do processo eleitoral, esses Conselhos são todos revitalizados, no sentido de 

perceber se eles estão todos em dia para que possa encaminhar o processo 

eleitoral (Depoente 05). 

 

 

O depoimento do representante da DIRED, portanto, evidencia a participação da 

CORE no encaminhamento do processo eleitoral e também os procedimentos para a sua 

condução junto às escolas.  

A atuação do CE no processo de gestão das escolas está estabelecida na Lei da 

Gestão Democrática (Seção III). 

 

 

No momento das eleições a CORE encaminha o processo para a DIRED, 

para a pessoa que coordena a gestão, e essa pessoa encaminha para as 

escolas. [...] Então, o primeiro encaminhamento é chamar todos os 

Presidentes de Conselhos Escolares que irão participar da eleição. [...] 

Geralmente a gente faz um dia de encontro com eles onde trabalham [...] 

sobre a formação e a importância da participação. Trabalha-se com eles a 

questão da eleição e o papel deles nesse processo eleitoral, na escola. Eles 
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saem desse dia de encontro imbuídos de chegar na escola e estar formando a 

Comissão Eleitoral Escolar (Depoente 05).  

 

 

Percebe-se que há, realmente, uma preocupação no sentido de estar preparando os 

conselheiros para a vivência do processo democrático. No entanto, conforme já foi observado, 

essa formação não se estende a todo o corpo do colegiado e tem se dado de forma aligeirada e 

pontual quando a CEC apenas repassa as informações aos Presidentes de Conselhos sobre o 

processo eleitoral. Pelo menos, na DIRED pesquisada, o depoimento do entrevistado deixa 

claro que ela se dá apenas com os Presidentes dos CEs das escolas de sua jurisdição. Tal fato 

merece, pois, uma reflexão no sentido de que para que se dê uma participação política 

qualificada todo o corpo desse colegiado necessita da formação uma vez que se trata de 

pessoas que, em sua maioria, não apresenta conhecimento sobre gestão escolar participativa 

ou compartilhada. Considera-se que, não participando de formação e não apresentando 

qualificação para o seu exercício os membros do CE poderão ser alvo de manipulação por 

parte de outrem. Ademais, considera-se que a condição educativa é necessária para que a 

participação se efetive enquanto exercício democrático (DEMO, 2001).  

Sobre a composição da CEE a recomendação da CEC é de que os representantes 

sejam escolhidos pelos seus pares, mas, o depoimento do representante da DIRED denota que 

essa nem sempre tem sido a prática adotada nas escolas.  

  

 

A gente encaminha [...] mas, nem todas às vezes, nem todas as escolas, a 

Comissão é escolhida dessa forma. Existe sempre a indicação política. 

Existem sempre as questões políticas que estão intermediando esse contexto 

da gestão. [...] A DIRED tem passado em todas as escolas que participam 

do processo eleitoral acompanhando a Comissão tanto no encaminhamento 

das questões como, principalmente, na retirada de dúvidas. E ainda no 

sentido de orientá-las para que a questão político-partidária fora da escola 

não venha influenciar as questões internas da escola. A gente está sempre 

muito junto dessas escolas (Depoente 05). 

 

 

O depoente acima aponta a interferência político-partidária local como um dos 

fatores que tendem a comprometer o processo democrático instaurado nas escolas públicas. 

Apresenta a preocupação no sentido de que haja, por parte da DIRED, a necessidade de se 

fazer presente nessas escolas, para que a comunidade participe e que essas escolas possam 
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manter a sua autonomia nas decisões próprias, evitando a participação nos colegiados e 

Comissões como mero ato figurativo. 

As ações para a implantação das eleições diretas deveriam ser desenvolvidas em 

parceria pela CEC, a CEE, a CORE e as DIRED. Questionados sobre a relação entre as 

diferentes instâncias na participação do processo eletivo, os entrevistados apresentaram os 

seguintes depoimentos: 

 

 

Elas se deram numa relação de muita parceria. Dentro de cada DIRED nós 

tínhamos um núcleo central de cada região.  Reunimos na sede da DIRED, 

cada Comissão, de cada escola, antes do processo eleitoral, para repassar 

para os Presidentes das Comissões como seria o processo eleitoral.      Cada 

Comissão teve autonomia pra definir no dia da eleição como seriam os 

procedimentos próprios: recebimento, impugnações, etc. (Depoente 03). 

 

A relação entre a CORE, a Comissão Eleitoral Central, a DIRED e a Escola, 

[...] se dá dentro de uma afinidade muito grande. A CORE, tirou essa 

preocupação de articular todos esses segmentos, seja da Comissão Eleitoral 

Central, seja das Diretorias Regionais, seja a escola com a participação do 

Conselho de Escola que é a representatividade de todos os segmentos da 

comunidade escolar. (Depoente 04) 

 

Podemos dizer que existe uma grande sintonia entre a DIRED, a CORE e a 

Comissão Eleitoral Central. Não existe distância. O que eu percebo 

enquanto distante, mas muito mais no sentido de confiar na pessoa que está 

articulando na DIRED, é da Comissão Eleitoral Central com a Comissão 

Eleitoral Escolar. Mais que isso, em termos de 2ª DIRED, não tem sido 

problema. A relação da Comissão Central com a Comissão Escolar é um 

pouco distante pela intermediação da DIRED. Porém, nada tem impedido 

que essa Comissão se aproxime mais da escola e nem tem, também, 

atrapalhado porque [...] a gente tem se entendido muito bem até aqui. [...] 

Mas acho distante ainda. São muitas escolas, existe essa intermediação da 

DIRED, e acho ainda muito distante a Comissão Central da Comissão 

Escolar.[...] A relação da DIRED com a CORE, até então, sempre foi muito 

bem articulada e bem esclarecedora para ambos (Depoente 05). 

 

 

Os depoimentos apresentados mostraram haver uma sintonia entre as diferentes 

instâncias que conduziram a implantação dos processos eleitorais junto às escolas – 

CEC/CEE/CORE/DIRED. Estabeleceu-se uma relação de parceria para garantir que a meta de 

realização dos pleitos fosse cumprida dentro da normalidade e obedecendo aos princípios 

definidos na Lei. O foco do trabalho estava realmente voltado para o processo democrático 

naquele momento. Somente observou-se haver uma distância entre as duas Comissões dando-

se muito mais pelo fato de que se tinha a confiança da atuação da DIRED junto a cada escola 
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da sua jurisdição e mesmo pela proporção que esse processo apresentava visto que em cada 

etapa foi realizada a eleição direta em 50% das escolas estaduais com mais de 100 alunos. 

Mas, o depoimento de representante da DIRED é bastante esclarecedor no sentido de garantir 

que na implantação das eleições diretas, e, mesmo nos pleitos posteriores, a CEC sempre se 

colocou à disposição das escolas atendendo prontamente, quando solicitada a sua presença. 

Mesmo assim, não se pode compreender que se estabeleça uma relação estreita de parceria 

entre duas Comissões que se encontrou uma única vez apenas para o repasse de informações 

sobre o processo eleitoral. No mínimo o que elas podem observar em comum são os 

princípios estabelecidos na Lei e, sobretudo, no Regulamento das Eleições (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2005c) pelos quais se rege o processo eleitoral em fase de implantação. Essa 

relação pode se dar de forma diferenciada também com relação às demais DIREDs, 

especialmente aquelas que se localizam muito distante da sede da SECD. 

Em relação às questões que demandava a tomada de decisão por parte das 

Comissões, verificou-se que a CEE tinha autonomia apenas para agilizar a condução do 

processo eleitoral, tomando providencias no sentido de garantir a concretização do escrutínio 

do voto e a divulgação dos resultados do pleito. Todas as questões pendentes, mesmo os casos 

mais simples, precisavam ser encaminhadas à CEC para que fosse analisado e emitido 

parecer.  

  

 

[...] quase não tivemos problemas com relação a impugnações. Tivemos 

sim, chapas que se inscreviam, então, pessoas da própria escola que 

acreditavam não ter condições daquela chapa ser inscrita, impugnavam... 

    

[...] Os casos de impugnação, os casos de interferência judicial, essas 

questões, foram mínimas. 

 

[...] nós tivemos uma Comissão que julgava esses recursos, essas 

impugnações, muito atenta e só me cabia deferir os pedidos que ela 

[encaminhava].  

 

[...] essa Comissão era formada por um representante da Secretaria, pelo 

representante da ANPAE, o representante da APES e o representante do 

SINTE. Tudo obedecia a esse princípio [democrático] (Depoente 03, grifo 

nosso). 

 

 

 

O depoimento apresentado mostrou que não houve tantos problemas nas etapas de 

implantação das eleições e esclareceu sobre os encaminhamentos dados pela CEC. Inclusive, 
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numa observação direta no contexto no qual está instalada a CEC pôde-se constatar que a 

ação do assessor jurídico nesse sentido contribuiu para que os casos fossem resolvidos em 

tempo hábil a ponto de não prejudicar o prazo de realização dos processos eleitorais.  

O depoimento mostrou, ainda, a preocupação da CEC no sentido de garantir a 

paridade entre os representantes das entidades que a compõem quando se deu a formação da 

Comissão para julgar os casos omissos na Lei, fazendo valer sempre o principio democrático. 

Tal fato tem contribuído, portanto, para garantir a lisura e a transparência das ações dessa 

Comissão.  

Compreende-se por meio da análise dos depoimentos apresentados pelos 

entrevistados que os problemas identificados no transcorrer da implantação dos processos 

eleitorais nas etapas de implantação não tenham se dado com tanta intensidade como se 

apresentam hoje.  

Também é mister observar que a implantação da eleição direta nas escolas tenha 

reduzido num nível considerável a interferência político-partidária na gestão da educação 

nesse Estado, mesmo sabendo-se que há uma pequena parcela de instituições que 

permanecem com o sistema de indicação devido a não alcançarem o número de matrículas 

estipulado na própria Lei como critério para a participação nos pleitos eleitorais. Talvez 

algumas dessas instituições escolares estejam utilizam-se disso como artifício para que não 

sejam realizadas eleições organizando estratégias para que a matrícula não ultrapasse o teto 

estabelecido na Lei, garantindo dessa forma a nomeação político-partidária. Essa, 

provavelmente, tem sido uma estratégia clientelista utilizada por alguns gestores para se 

manter no poder e assim garantir as gratificações pelas funções que exercem junto ao Estado.   

O depoimento a seguir constata a existência de situações que têm sido peculiar ao 

processo eleitoral desde a sua implantação: 

 

 

A participação no próprio processo eleitoral ela ainda deixa muito a desejar. 

[...] em todos os processos, até então, a maioria são candidatos únicos e 

esses candidatos, no período de implantação de 2005 e 2006, geralmente 

eram os diretores que já estavam por indicação política. [...] A gente não 

tem ainda uma participação maciça das pessoas da escola com o interesse 

de se candidatarem. E isso é grave. E, mais grave ainda é você abrir o 

processo e não aparecer um candidato. Nos anos de 2005 e 2006 isso 

ocorreu (Depoente 05). 
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A não disposição por parte dos profissionais da escola para participar dos processos 

eleitorais concorrendo às vagas de dirigente como também a apresentação de chapa única 

pelos diretores que já se encontravam nos cargos por indicação política ou a não apresentação 

de chapas no período de abertura do processo poderá vir a comprometer a consolidação da 

política pública e, por conseguinte, da democracia participativa nas escolas. Estas poderiam 

ser identificadas como razões pelas quais algumas das escolas não conseguiram realizar os 

pleitos eleitorais conforme estava previsto nas duas etapas de implantação. É pertinente, pois, 

tal preocupação com relação a essa situação, visto que a apatia política configura-se como um 

fenômeno que compromete o processo democrático. No entender de Rosenfield (1994) esta 

seria, pois, um conceito negativo da democracia.  Essa situação pode ter sido percebida por 

esse entrevistado especificamente pelo fato dele estar vivenciando o processo junto às escolas, 

sendo, portanto, melhor conhecedor da realidade de cada uma delas.   

A partir da análise dessa situação especificamente pode-se compreender que o ato de 

votar poderá estar servindo apenas como forma de legitimar um poder que obviamente já se 

encontra instituído no contexto escolar. Pode-se estar usando do poder do convencimento de 

que seja melhor para a instituição a permanência daquele representante em detrimento do 

critério da alternância do poder. E, se observar o que aconteceu no ano de 2009, quando se 

vencia o segundo mandato desses diretores eleitos na primeira etapa da eleição tal fato 

realmente vem se confirmar. O jogo democrático foi oportuno e conveniente naquele 

momento como condição de legitimação do poder daqueles diretores que haviam sido 

indicados por políticos. No entanto, quando estes se viram prestes a não mais ter a garantia da 

permanência nos cargos, muitos deles recorreram a manobras e artifícios diversos no sentido 

de mobilizar a comunidade a não apresentar candidatos, a assinarem abaixo-assinado em 

favor da permanência deles nas funções de diretores e vice-diretores, e até mesmo a pressão 

pública junto ao Sindicato, à Assembleia Legislativa e à própria Governadora para que 

houvesse modificação no critério de alternância estabelecido na Lei que define um mandato 

com duração de dois anos com direito a uma reeleição conforme se estabelece no Art. 19, § 1º 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2005a). 

Compreende-se, pois, pelo exposto, que não há somente uma apatia por parte dos 

sujeitos de participar do processo democrático, mas tem havido, também, uma mobilização 

por parte de educadores interessados em se manter no poder no sentido de inibir a 

participação de outras pessoas nos processos eleitorais.    

Não se pode afirmar que a normalidade estabelecida no decorrer dos processos 

eleitorais quando da experiência de implantação tenham se dado única e exclusivamente pelo 
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fato de serem os candidatos diretores indicados anteriormente. No entanto, há no depoimento 

do entrevistado uma indicação de que esse poderia ter sido um dos fatores preponderantes 

para que se garantisse toda a tranquilidade no decorrer do processo eleitoral naquele período 

quando se constatava que grande parte dos candidatos eram diretores que há tempos vinham 

sendo indicados para a função. Constatou-se também que em grande parte das escolas, cujos 

números não há como precisar, apresentavam chapa única sendo eleitas muitas delas por 

unanimidade o que dava garantias de que não havendo a concorrência não se corria o risco de 

perder o posto pleiteado.  

Também o fato de não se apresentar candidatos levava a uma situação cômoda de 

realização da aclamação pela Assembléia-Geral, que era um processo mais simples e que 

também dava a garantia de que aquele que fosse indicado estaria certamente credenciado a 

assumir o cargo por meio de uma eleição indireta. 

Verificou-se que tornaram polêmicos nesse contexto os casos de vacância por 

despertar a atenção e o interesse de políticos locais que insistem em fazer a indicação de 

nomes para assumir o tempo restante dos mandatos de diretor e vice-diretor nas escolas em 

que alguns destes vieram a ser afastados ou que o tenham solicitado exoneração dos cargos 

por quaisquer motivos. 

Tais situações merecem ser observadas e analisadas no sentido de que se possa estar 

percebendo quão distante encontram-se os avanços conquistados na Lei, que até já são 

questionados pelos educadores, em relação à participação da comunidade escolar. 

Foi percebendo essas situações nos meandros do processo democrático instaurado 

naquele momento que o representante da SECD junto a Comissão, na pessoa da Professora 

Raimunda Brandão, Coordenadora da CORE, à época, articulou um encontro entre a CEC e 

os representantes das DIREDs para propor encaminhamentos no sentido de garantir que não 

houvesse de forma alguma, a indicação política para os cargos de direção e vice-direção das 

escolas. 

 

 

[...] no primeiro momento, aconteceu isso [...] desde o princípio 

Raimundinha tinha um zelo muito grande por isso, e quando ocorreu em 

todo o Estado ela chamou todas as pessoas da Comissão Eleitoral Central. 

Foi feita uma reunião articulada por ela que chamou todas as pessoas 

responsáveis nas DIREDs, todos os que estavam envolvidos no processo, 

pra que a gente encaminhasse o que fazer. E aí é quando saiu aquela 

Resolução em que não poderia de forma nenhuma ser indicado, e que 

tivesse uma aclamação [...]. a aclamação é uma eleição indireta [...] não é 

uma eleição pelo voto de cada um dos segmentos, mas por representação, 
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em Assembléia Geral . [...] Apesar de ser um processo diferenciado e que a 

gente não defende esse processo, a gente defende sim a eleição direta, a 

gente tem feito de um tudo para que não aconteça a indicação política A 

gente tem feito isso com muito cuidado [...] (Depoente 05). 

 

 

Apesar de não ser uma eleição direta, quando há casos de vacância dos cargos por 

algum motivo e do não aparecimento de chapa para concorrer ao pleito a orientação dada pela 

CEC é de que seja feita uma articulação das diferentes classes pelas DIREDs junto ao CEE 

para que se garanta a lisura do processo e o respeito ao princípio democrático conquistado 

pela comunidade. Afinal, a Lei define que seja feita a nomeação pelo Governo do Estado, mas 

não determina que a escolha seja feita por indicação político-partidária. Então, como é 

determinado que nos casos omissos a CEC tenha a autonomia de decidir sobre qualquer 

situação de forma que não se comprometa o processo democrático, a CEC achou por bem 

encaminhar dessa forma. E, assim deve ser feito. No entanto, não se pode garantir que tal 

procedimento seja uma prática em todas as DIREDs e, especificamente, em todas as escolas.  

Constatou-se também junto à CEC que, mediante o encaminhamento dado, a 

Governadora tem acatado as decisões da comunidade não se opondo à nomeação dos 

candidatos eleitos por aclamação, mesmo tendo se apresentado pretensões por parte de 

políticos correligionários nesse sentido. Todavia, só prevalecerá a escolha democrática se a 

comunidade mantiver-se atenta a essas questões e puder contar com o apoio do técnico da 

DIRED que passou a ser nomeado posteriormente junto à CEC para responder pelo processo, 

o que lhe garante o respaldo legal no sentido de estar defendendo o respeito às regras do jogo 

democrático e o que está instituído por Lei. No entanto, tal situação deve ser respaldada na 

própria Lei como forma de garantir que em casos posteriores a confirmação dos nomes dos 

gestores das escolas fique à mercê da vontade do Governo do Estado. Afinal, não se pode 

garantir que tal situação seja acatada da mesma forma pelos governos posteriores.  

Os depoimentos dos dois sujeitos que atuaram na implantação das eleições como 

mediadores do processo entre a CEC e a CEE indicam a persistência dos traços culturais 

autoritários a partir da existência de práticas antidemocráticas nesse contexto, identificadas 

não só nas tentativas de interferência política externa, mas também por parte de gestores 

eleitos.  

 

 

[...] a democracia é um processo que ainda estamos construindo. Estamos 

dando os primeiros passos. Ainda vai levar anos porque é histórico. Nós 
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temos toda uma história de ditadura do período militar que agora que a 

gente ta se libertando dessa cultura de ditadura nas escolas que também é 

reflexo da ditadura no país (Depoente 04). 

 

O processo de gestão, o processo eleitoral, a eleição direta a gente considera 

extremamente importante. Mas, entre o que está na Lei e o que realmente 

vai acontecer vai depender do zelo e do cuidado e, também, muito da 

consciência das pessoas. Culturalmente, nós ainda estamos arraigados em 

um outro processo, o de indicação política, e que a gente tem visto que a 

participação em si da comunidade ainda deixa muito a desejar. [...] [Temos] 

uma cultura arraigada no coronelismo, na ditadura, principalmente, no 

partidarismo político. Quanto menor o município mais complicado é. [...] 

Muitas vezes a gente tem observado comportamento de gestores eleitos pior 

do que alguns gestores indicados. Isso não significa dizer que a gente está 

aqui defendendo a indicação. Mais é que a eleição por si só ela não garante 

o processo democrático na escola. O que garante realmente é a participação 

da comunidade escolar (Depoente 05, grifo nosso). 

 

 

No acompanhamento direto às escolas constatou-se que há uma persistência de 

traços culturais autoritários decorrentes, ainda, da forma como o país foi conduzido no 

período da ditadura militar e também do coronelismo. Esses traços permanecem ainda 

bastante arraigados no contexto educacional, especialmente na gestão das escolas públicas. 

Por esse motivo ainda se encontram obstáculos para se instaurar e se consolidar uma cultura 

democrática no interior das escolas desse Estado. 

No entender de Demo (2001, p. 78-79) a consolidação da cultura democrática, ao 

lado do controle do poder, seria, pois o objetivo mais essencial da participação. Esse autor 

compreende como cultura democrática a “democracia como cultura de um povo, como marca 

característica de sua organização e sobrevivência”, que fosse “construída e institucionalizada 

como regra de vida, como valor comum, como modo de ser”.  

Uma das estratégias de operacionalização do modelo de gestão postas pela 

legislação e que pode viabilizar a consolidação de uma cultura democrática na escola é a 

construção coletiva do PPP. 

 

 

[...] o sindicato tem trabalhado numa vertente que nós consideramos o eixo 

prioritário que é o projeto político-pedagógico. Nós temos uma visão 

diferente [sobre a gestão]. Inclusive nós trabalhamos o projeto político da 

escola dentro de uma visão de planejamento participativo.[...] Tem sido 

muito desafiador porque, infelizmente, o sindicato tem uma demanda muito 

grande e a gente não chega nesse aspecto [em todas as escolas] que pra nós 

é peça fundante do processo de gestão democrática. É o alicerce. É a base 

principal. [...] Precisamos ter uma política de formação para os gestores e, 
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uma política que seja de Estado e que o PPP esteja vinculado a essa visão de 

política de Estado (Depoente 02, grifo nosso). 

 

 

O Sindicato defende a construção de uma gestão democrática fundamentada numa 

política de formação dos gestores escolares e na construção coletiva do PPP. Essa é uma visão 

que vem sendo defendida por autores como Veiga (2000), Bussman (2000), Gadotti (2002), 

dentre outros, e que apresenta-se, inclusive, como um dos princípios estabelecidos na LDB 

(Lei nº 9.394/96, Art. 14) que assegura a participação dos profissionais da educação na 

elaboração do PPP.  

No entender de Bussman (2000) a razão de existência da escola consiste em ser o 

espaço-tempo da prática pedagógica, onde se dão as relações entre os diferentes sujeitos, e 

destes com os meios disponíveis na busca pela concretização de sua missão que deve estar 

voltada para o desenvolvimento do educando, por meio da (re)construção do saber. Para essa 

autora isso é o que realmente dá sentido à gestão escolar. Portanto, não se pode perder de vista 

que o foco central da escola é a formação do sujeito cidadão, que está inserido num contexto 

histórico-social, econômico e político. Para tanto reconhece que na busca pela viabilização de 

um PPP globalizador e interdisciplinar deve-se prever formas democráticas de organização e 

funcionamento da escola, incluindo-se as relações de trabalho no seu interior. 

A dimensão que a construção coletiva do PPP assume dentro do processo de gestão 

da escola é de extrema relevância para a consolidação da gestão democrática da escola. 

Segundo Veiga (2000) a gestão democrática implica, sobretudo, o repensar da estrutura de 

poder da escola, tendo em vista a sua socialização. E esta, por sua vez,  

 

 

propicia a prática da participação coletiva, que atenua o individualismo; da 

reciprocidade, que elimina a exploração; da solidariedade, que supera a 

opressão; da autonomia, que anula a dependência de órgãos intermediários 

que elaboram políticas educacionais das quais a escola é mera executora 

(VEIGA, 2000, p. 18). 

 

 

 

Por essa compreensão não se pode vilipendiar a importância da participação dos 

diferentes segmentos na tomada de decisões sobre os aspectos diversos da gestão da escola, 

seja por meio do voto direto, da representação ou do referendo. Ou seja, não se consolida a 

gestão democrática da escola se nela não se der a participação política dos seus usuários 
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diretos. Acredita-se que a escola deva ser acima de tudo espaço pedagógico onde deve se dar 

a construção do conhecimento e da cidadania.  

 

 

3.2 Avaliação da eleição direta de dirigentes escolares pelos sujeitos das instituições: a 

SECD/RN e o SINTE/RN 

 

 

Diferente do que se pôde constatar em relação às experiências anteriores de eleição 

direta para diretores e vice-diretores de educação básica da rede estadual de ensino realizadas 

na década de 1980 a condução do processo de construção do Documento da Gestão 

Democrática não foi caracterizada pelo embate, mas pelo debate político envolvendo 

educadores, alunos, pais e os técnicos da SECD.  

O embate político que havia sido travado nas experiências anteriores envolvia 

especialmente o Sindicato e a SEC conforme se observa no capítulo 2 desse trabalho onde 

estas são relatadas (item 2.3). O movimento dos professores à época era representado pela 

APRN. Essa instituição tornara-se bastante combativa destacando-se na luta pelos direitos dos 

professores e também pela democratização da gestão escolar nesse Estado. 

Na experiência atual, vai-se observar outro nível de convivência estabelecida entre 

esses sujeitos envolvidos no processo democrático conforme se destaca nos depoimentos a 

seguir: 

 

A convivência com o SINTE foi harmoniosa e construtiva. Acredito mesmo 

que tanto houve crescimento por parte da Secretaria como por parte do 

Sindicato. Porque o Sindicato começou a compreender que a administração 

tinha seu caminho, tinha seu foco, assim como nós passamos a compreender 

que a política sindical tinha seu caminho e tinha seu foco. Então nós 

conseguimos, de forma harmoniosa, realizar o processo sem criar nenhum 

comprometimento com o relacionamento entre Secretaria/Sindicato 

(Depoente 01). 

 

[...] nossa relação com a Secretaria, nós tivemos um momento que eu 

considero um momento muito bom naquela ocasião. A abertura que foi 

dada tira um pouco os embates do Sindicato com a própria Secretaria. Até 

porque o instrumento que a gente usou foi os Fóruns. Foi nos fóruns que a 

gente debateu as idéias, ganhamos, perdemos, etc. (Depoente 02). 
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Pode-se constatar que esse momento histórico representou um diferencial na relação 

entre a SECD e o SINTE. O depoimento do entrevistado mostra que a abertura dada naquele 

momento facilitou o estabelecimento do debate político entre as entidades representadas na 

Comissão. Um aspecto que deve ser observado nesse sentido refere-se à própria mudança de 

conjuntura política. É oportuno observar, portanto, que há uma diferença na conjuntura 

política vivenciada nesse momento em relação ao que se vivenciou nas experiências 

anteriores. Há uma relação de apoio político por parte do partido da Governadora (PSB) com 

o PT, partido que mantém sua a base política junto ao movimento dos educadores 

representado pelo SINTE. Dessa forma, pode-se entender que a própria mudança de 

conjuntura tenha favorecido uma mudança de relação entre o SINTE e a SECD na ocasião da 

construção e implementação da nova política de gestão das escolas da rede estadual. 

Outro fator que estaria relacionado a essa mudança de relação seria a visão dos 

técnicos da Secretaria sobre a realização da eleição direta que tem se apresentado de forma 

diferente da que se apresentava nas experiências anteriores. Há uma convicção destes ao 

assumir a defesa da eleição direta como forma de provimento de cargos de gestores escolares 

de que essa é a forma adequada para se instituir um modelo de gestão que se queira 

democrática. 

O momento vivenciado foi caracterizado pelo debate da sociedade e entre as 

diferentes instituições representadas na CGD. 

O entendimento do entrevistado, a seguir, ressalta que aquele era um momento em 

que as aspirações eram praticamente as mesmas, os objetivos eram comuns e todos defendiam 

a mesma causa. 

 

 

A questão da Lei de democratização e da eleição é que foi um momento em 

que uma aspiração da comunidade escolar [...] era a mesma aspiração que 

os dirigentes da educação, o Secretário de Educação e a Governadora 

propriamente dita, também tinham. Então o objetivo era comum e, por ser 

comum o objetivo, todo mundo centrou o esforço pra que ele saísse da 

forma que pudesse contemplar os interesses de todas as pessoas. Então acho 

que foi isso que aconteceu (Depoente 03). 

 

 

Tanto os sujeitos que conduziram o processo na construção do Documento da 

Gestão Democrática como os que atuaram na implantação da eleição direta nas escolas 

apresentaram, em seus depoimentos, uma avaliação positiva em relação ao que já foi realizado 



169 

 

apesar de apresentarem preocupações quanto às perspectivas para o futuro da gestão escolar 

no RN. 

  

 

Avaliamos de forma positiva todo o processo. Foi uma vitória para a 

educação do Rio Grande do Norte. Antes os gestores eram indicados pelos 

políticos. A partir de então passaram a ser escolhidos, consequentemente, 

indicados pela comunidade escolar: pai, aluno, professor e funcionário. [...] 

A Secretaria realizou o processo junto aos demais representantes da 

Comissão Eleitoral Central contando com o apoio e o elogio da comunidade 

escolar. Consideramos que a aceitação foi de 100% dos que fazem a rede 

estadual de ensino (Depoente 01). 

 

 

 

No depoimento do técnico da SECD, o principal aspecto observado sobre a 

implantação da eleição direta foi a indicação dos gestores escolares pela comunidade escolar.   

No entanto, observa-se que a escolha da comunidade não se apresenta como a única forma de 

escolha o que, por certo, não elimina do sistema educacional desse Estado a prática do 

clientelismo político.  

 

 

Nós tivemos uma avaliação nesse momento daquilo que se constitui avanço. 

O sindicato fez essa avaliação [também] daquilo que foi um retrocesso. Nós 

temos hoje uma avaliação que há uma necessidade de se ter uma política de 

formação continuada, permanente e nós cobramos da Secretaria de 

Educação. O papel da gestão democrática, pra nós, vai além do momento da 

eleição. [...] É um ponto de partida. Eu acho que a gente teve um ganho 

muito grande. Mais eu acho também que as escolas precisam se preocupar 

mais com ele, assim como o Sindicato. Precisa qualificar mais, dar mais 

atenção. Precisa cuidar. Porque eu tenho certeza que todos os deputados 

hoje são loucos que isso não dê certo que é pra eles poder indicar os seus 

preferidos. Daí a gente entende que esse cuidar ele é necessário. A gente 

precisa estar sempre olhando, escutando, refazendo (Depoente 02, grifo 

nosso). 

 

 

O representante do SINTE observa que houve avanços mais que também houve 

retrocessos com relação ao processo de eleição implantado nas escolas da rede estadual. Este 

entrevistado deve estar se referindo ao fato de que o Sindicato não concordava com alguns 

pontos inscritos na Lei como: a) a reeleição; b) defendia uma Assembleia Geral de caráter 

deliberativo e isso não foi aceito pela CGE; c) que em caso de vacância fosse feita a 

nomeação do Governo do Estado, e; e) a exclusão, sobretudo, das escolas com matrícula 
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inferior a 100 alunos do processo democrático. Um outro posicionamento que era tornado 

público por parte do Sindicato era com relação ao voto paritário em detrimento do voto 

universal. O representante do SINTE/RN defendia que o voto das diferentes classes tivesse o 

mesmo valor. Os avanços estariam relacionados com: a) a realização dos Fóruns de Gestão 

que na sua visão permitiu uma ampla discussão acerca da construção de uma política de 

gestão para as escolas estaduais e também da mobilização a cada pleito realizado; b) à própria 

forma de escolha que há muito já reivindicavam; c) a instituição do CE com suas atribuições e 

seu caráter deliberativo; d) a instituição da Assembléia-Geral da Escola, dentre outros.  

Há uma necessidade de se cuidar do processo, de se qualificar a participação dos 

diferentes segmentos para garantir que este seja desenvolvido de forma democrática, para que 

esta não se dê meramente como forma de presença e para legitimar um poder já instituído no 

interior da escola. Seria preciso estar mais presente junto aos eleitos, oferecendo formação 

continuada e garantindo a efetivação de um processo educativo permanente haja vista a 

garantia do princípio da alternância de poder.  

Para Lück (2006b, p. 47) a participação em nível pleno dá-se por meio do 

engajamento que corresponde a “uma atuação conjunta superadora das expressões de 

alienação e passividade, de um lado, e autoritarismo e centralização, de outro, intermediados 

por cobrança e controle”.  

A eleição, no entender do representante do SINTE/RN, apresenta-se com um ponto 

de partida para a consolidação da democracia na escola e, apesar de ser considerada um 

ganho, não garantirá, por si só, a consolidação de um processo de democratização da gestão 

escolar. 

O depoimento desse entrevistado apresenta uma preocupação pertinente com relação 

à formação continuada dos gestores escolares pela qual a SECD havia se responsabilizado 

quando da implantação do PGD e não conseguiu implementar no decorrer da implantação do 

processo eleitoral. Se faz necessário que os eleitos tenham capacidade de conduzir o processo 

de gestão das escolas e, para isso, precisam ter conhecimentos específicos sobre a gestão 

escolar dentro dos aspectos administrativo, pedagógico e financeiro. 

A necessidade de formação dos gestores escolares estaria, pois, relacionada com a 

estratégia de fortalecimento da gestão disseminada por meio das orientações dos organismos 

internacionais para dar seguimento às reformas educacionais implementadas a partir da 

década de 1990, sob as quais a gestão apresenta-se como eixo basilar (GAJARDO, 1999; 

CASASSUS, 2001) para garantir as mudanças no modelo de gestão tradicional da educação. 
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Considerando-se que o diretor o responsável pelo funcionamento administrativo e 

pedagógico da escola, conforme assevera Libâneo (2004), a sua atuação, mesmo que se dando 

em torno da gestão geral da instituição escolar, não poderá prescindir de uma formação 

específica. Além do compromisso político o gestor escolar deve ter competência para articular 

e mobilizar a sociedade no sentido de garantir a consecução dos objetivos educacionais. 

O depoimento do Depoente 03, a seguir, apresenta evidencias de que há mudanças 

na relação da sociedade com a escola a partir da implantação do processo democrático. 

 

 

Eu acho que a implantação do processo ela permitiu que aproximasse a 

comunidade escolar da gestão da escola. O incremento que houve da 

criação dos Conselhos Escolares deu uma maior participação da 

comunidade. Até isso você percebe na ampliação que houve das 

reivindicações das comunidades escolares com relação à qualidade da 

educação.  [...] É um processo que eu acho que ele só tem a crescer. Eu acho 

que essa experiência da eleição de diretores e vice-diretores ela é 

irreversível. Nenhum gestor, Governador ou Secretário terá hoje mais 

condições de inverter esse processo de escolha de diretores. Eu acho que a 

comunidade não aceita. Se você já está nessa prática eu acho que houve 

uma evolução muito grande. É um processo irreversível e muito 

enriquecedor para a comunidade escolar  

 

 

Evidencia-se, no dizer do depoente, o protagonismo da sociedade na gestão da 

educação neste Estado, a partir da nova Lei Complementar Estadual nº 290/2005 (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005a), em consonância com o determinado na LDB – Lei nº 

9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996a), estabelecendo que a sociedade 

participe da gestão da escola. No entanto, apesar de se considerar que houve realmente uma 

evolução do processo de gestão por meio da participação da comunidade, sabe-se que tal 

protagonismo não é uma realidade que possa ser evidenciada em relação à maior parte das 

escolas da rede estadual. 

Depoimentos anteriores apresentam, por exemplo, a fragilidade da participação no 

CE pela falta de formação para uma atuação política qualificada. Mostraram também que 

ainda tende a prevalecer as velhas práticas clientelistas na relação mantida entre candidatos e 

eleitores.  

Observa-se, ainda, as tentativas de interferência político-partidária tanto nos 

processos eleitorais nas escolas como em relação à indicação de substitutos aos cargos de 

diretor e vice-diretor. É verdade, e isso foi observado nas falas dos sujeitos que atuam junto à 
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CEC por meio de contatos diretos, que boa parte dos CEs têm funcionado muito mais como 

mecanismos de legitimação de decisões previamente tomadas pelos gestores.  

Na verdade esse protagonismo indicado no depoimento do entrevistado ainda é uma 

realidade pouco constatada no interior das escolas estaduais. No entanto, não se pode negar a 

importância que teve o processo eleitoral em função da possibilidade de mudanças de 

mentalidade da população em relação à sua participação nas tomadas de decisões sobre os 

rumos da escola. A visão da comunidade sobre o processo de gestão das escolas certamente 

não será a mesma que se tinha antes de ser desencadeado esse processo, no entanto, não há 

uma consciência formada sobre a necessidade de participar. Prova disso é que em algumas 

escolas não se tem apresentado candidato para concorrer aos cargos de direção como também 

têm dificuldades de formar os seus colegiados por não haver o interesse por parte da 

comunidade em assumir tais tarefas. 

Talvez nenhum gestor realmente possa chegar a inverter a realização do processo de 

escolha de gestores escolares o que vai depender, sobretudo, da capacidade de organização da 

comunidade. Ademais, esse é um processo que ganhou notoriedade em todo o Estado e que 

envolve ampla parcela da população. Por isso, decidir pelo seu encerramento seria uma 

questão bastante delicada do ponto de vista político e que poderia comprometer a 

credibilidade do gestor público que atentasse para tal possibilidade. 

Deve-se considerar que a participação política qualificada da comunidade nas 

instâncias de decisão será de fundamental importância para a consolidação de uma cultura 

democrática nas instituições escolares. O CE caracteriza-se como uma instância de controle 

do poder exercido por meio da sociedade. Nesse sentido Demo (2001) é enfático ao afirmar 

que o controle do poder é o fenômeno básico da democracia e este deve se dar não somente 

pelo próprio poder por meio de leis e decretos, mas, sobretudo, pela base. 

O depoimento do entrevistado mostra também o entendimento de que, pela forma 

como se construiu e se implantou, a eleição enquanto forma de escolha de gestores apresenta-

se como um processo consolidado e que dificilmente será modificado por qualquer gestor. Tal 

consolidação viria confirmar o poder da coletividade quando há pelo menos um mínimo de 

capacidade de organização, ou seja, “para a comunidade ter vez e voz ela precisa organizar-

se” (DEMO, 2001, p. 72). No entanto, não se pode concordar totalmente com tal assertiva. O 

processo foi instaurado, de fato nas escolas, mas a sua consolidação não se deverá 

exclusivamente pela conquista do direito de votar. Esse realmente corresponde a uma das 

maiores conquistas já alcançada nesse sistema de ensino. Mas a sua validação para a 
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concretização do processo de democratização da gestão escolar vai além desse ato; requer a 

participação para o controle do que poderá acontecer a partir de sua realização. 

O entendimento apresentado pelo técnico da CORE evidencia que há entraves para 

se instaurar a democracia no interior das escolas, mas aponta avanços em relação a alguns 

aspectos nas escolas a partir da implantação dos processos eleitorais.  

 

 

 [...] a partir do momento em que os gestores são escolhidos pela 

representação da comunidade escolar isso significa dizer que o avanço ele 

tem sido muito grande na escola tendo em vista que todas as ações elas 

devem ter a contribuição dos segmentos que formam a comunidade escolar. 

E isso é interessante para a democratização da escola. E aí a gente pode 

pensar numa educação de melhor qualidade quando todos podem opinar nas 

ações que estão sendo desenvolvidas no interior da escola. [...] nós podemos 

considerar positiva nesse aspecto. E, claro, nós temos os entraves. Também 

não podemos deixar aqui de apontar os pontos negativos. Mas [...] essa 

Comissão Eleitoral Central tem se preocupado em trabalhar as comunidades 

educativas pra que elas saiam daquele regime de ditadura, de uma cultura de 

indicação e passe, realmente, a exercer o que é democracia nesse país. [...] 

Um aspecto que eu acho que está sendo positivo é que já é visível a 

melhoria no aspecto pedagógico e também estrutural do clima escolar das 

escolas onde houve o processo de eleição. A gente vê [...] como tem sido o 

avanço. Você chega numa escola e vê que está havendo mais cuidado, mais 

sentimento de pertencimento da comunidade escolar. E isso é muito bom. O 

resultado está vindo também diretamente na aprendizagem. Temos 

melhorado bastante o IDEB da maioria das escolas onde houve esse 

processo de eleição e onde a democracia não se restringe só à escolha. 

Onde, de fato, está construindo uma cultura de participação. Não é o caso 

da maioria das escolas, mas nós já temos várias escolas que já estão nesse 

processo de fazer a gestão compartilhada, da gestão coletiva através do 

Conselho Escolar. Temos essas experiências exitosas nas escolas da rede 

estadual de ensino (Depoente 04). 

 

 

O depoimento desse entrevistado também assinala a importância da mudança na 

forma de escolha como um aspecto positivo para a gestão da educação e a gestão 

compartilhada por meio da atuação do CE. Ademais, chama-se a atenção para mudanças 

detectadas quanto à melhoria do aspecto pedagógico e estrutural das escolas observadas no 

clima escolar e na evolução do Índice de Desenvolvimento da educação Básica (IDEB) 

apontando a melhoria do nível de aprendizagem dos alunos. 

O técnico da DIRED também considera positiva a experiência de eleição direta, no 

entanto observa que, em função do tempo de implantação, não se tem ainda condições para 

que se possa estar fazendo uma avaliação do impacto provocado pelo processo eleitoral. 
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Eu avalio como bastante positiva, considerando que estamos iniciando um 

novo processo de gestão, apesar de ter começado em 2005 e 2006, mas 

continua muito novo. Daqui a 10 ou 15 anos é que a gente vai ter condição 

de fazer uma avaliação do impacto desse processo eleitoral. Mas, por 

enquanto, nós estamos ainda no processo de implantação. [...] é um 

aprendizado ainda muito pequeno pra compreensão do que seja nesse 

processo de forma mais qualitativa e participativa. A comunidade como um 

todo é quem vai dizer se essa gestão é ou não democrática. A eleição ela é 

um passo extremamente importante mais ela pode ficar só nisso mesmo. E 

culturalmente é o que a gente tem visto. Porque se fizermos uma avaliação 

da participação desses colegiados [vamos perceber que] eles deixam muito 

a desejar. A sua participação é mínima. E quando eu digo a participação não 

é nem questão de reuniões, de assembléias. Isso pode até acontecer. Mais é 

a participação qualitativa. [...] Então, na verdade, nós estamos num processo 

que está muito distante ainda e a eleição ela não é definitiva pra questão do 

processo democrático (Depoente 05, grifo nosso). 

 

 

A ênfase do depoimento do entrevistado também recai sobre a qualidade da 

participação exercida pelos diferentes segmentos da comunidade escolar. No entanto, esse 

ainda chama a atenção para a efetividade do processo democrático por meio da eleição direta.  

Nesse sentido, é preciso que se tenha a noção de que a eleição por si só realmente 

não será capaz de dar garantias de que se efetivará a democratização da gestão das escolas 

públicas. Pesquisadores como Vieira (2001), Paro (2003), Bastos (2005), Dourado (2006), 

dentre outros, também chamam a atenção para essa questão observando que a eleição de 

diretores não pode ser entendida como único fenômeno capaz de tornar efetiva a 

democratização da gestão escolar, mas reconhecem que ela tem um papel fundamental nesse 

processo e na (re)definição das relações no interior da escola. Portanto, numa sociedade 

democrática não haverá melhor caminho para a escolha de dirigentes escolares que não pelo 

voto direto.  

Considera-se que há outras formas de democracia decorrentes do voto que são 

relacionadas aos diversos espaços de decisão política por meio dos quais se torna possível o 

controle do poder pela sociedade como os colegiados, o referendo, a assembléia geral 

composta pelos cidadãos a quem interessa a tomada de decisões. Então, compreende-se que 

há uma fragilidade da democracia representativa uma vez que não se pode garantir que o 

eleito irá exercer o cargo em defesa dos interesses de quem o elegeu. Tudo vai depender da 

forma como a função será exercida e como se fará o controle sobre esta por parte da 

comunidade. 
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Prosseguindo com a análise o Depoente 05, ainda faz a seguinte declaração: 

 

 

Eu avalio que a implantação da eleição direta na rede estadual e, mais 

precisamente na 2ª DIRED, podemos dizer que elas aconteceram, tanto em 

2005 como em 2006, dentro de uma normalidade aspeada. [...] a gente pode 

citar exemplo de que teve interferência política no sentido de querer 

realmente indicar o candidato, mais que a gente estava lá, numa luta muito 

grande pra evitar que isso acontecesse.    Então a gente pode avaliar que 

essa implantação aconteceu com todas essas questões. Mas posso dizer 

também que ela vem acontecendo com um grande zelo no sentido de fazer 

prevalecer a vontade da comunidade escolar, o respeito a isso. Fazer com 

que compreendam a importância da participação. 

 

 

Esse depoimento chama a atenção mais uma vez para a insistência da interferência 

político-partidária exercida em nível local por correligionários do Governo. No entanto, 

ressalta a importância do papel do técnico da DIRED no sentido de tentar coibir a velha e 

conhecida prática clientelista. Entende-se que esse zelo pelo processo democrático 

conquistado pela sociedade deva ser uma prática exercida por todas as instituições que 

lutaram em favor da eleição direta, por todos os técnicos que atuam junto às escolas na 

realização dos pleitos e, especialmente, por cada escola que vem realizando o processo 

democrático de escolha de diretores desde 2005. É esse zelo, esse cuidado com o direito 

conquistado que poderá garantir a efetivação da eleição direta como forma de escolha dos 

gestores.  

A necessidade do zelo pelo processo democrático demanda, sobretudo, uma maior 

capacidade organização da sociedade. Nesse sentido, é oportuno destacar a interpretação feita 

por Demo (2001, p. 74) em relação ao poder do voto, não desmerecendo a importância da 

eleição pelo voto direto para eleger os gestores escolares ou qualquer outra função na 

sociedade. Esse autor afirma ser o voto um dos instrumentos mais usados no controle do 

poder, no entanto, esclarece que este “pode reduzir a corrupção do poder, mas é bem menos 

efetivo do que a capacidade socialmente organizada para tanto”. 

As análises apontam que há realmente e uma preocupação por parte dos 

entrevistados sobre a eleição direta como forma de escolha de gestores para garantir a 

consolidação da democracia no contexto escolar. Nesse sentido foi oportuno destacar o 

depoimento a seguir: 
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Costumamos dizer que existe eleição sem democracia, mas não existe 

democracia sem eleição, pois a eleição é quem legitima a democracia. A 

democracia é um processo que exige aperfeiçoamento a cada dia, não é nem 

a cada processo eleitoral, a cada dia. É muito difícil você dizer que nós 

atingimos o ideal porque a democracia é um processo de construção e 

desconstrução. Daí a nossa dificuldade de administrar esse processo. Nós 

acreditamos e defendemos os princípios da democracia e acreditamos que 

vamos chegar, se não ao ideal, a uma situação real desejada. Que isso traga 

benefícios pra os que fazem a escola (Depoente 01). 

 

 

 Cabe destacar também nesse trabalho as posições assumidas pelos representantes da 

APES e do SINTE à época sobre a importância da realização das eleições diretas nas escolas. 

Para o representante da Associação Potiguar de Estudantes Secundaristas (APES) 

Manassés Torres Duarte, a iniciativa de implantar a eleição direta para a escolha dos gestores 

escolares é merecedora de reconhecimento. Conforme expressou esse líder estudantil “a 

eleição direta deve ser o primeiro grande passo na implantação do estado de democracia nas 

escolas” (ESTADO..., 2005).  

O professor Hudson Guimarães, líder sindical que naquele momento assumia a 

presidência do SINTE, expressou o sentimento de vitória do movimento dos educadores sobre 

a conquista da nova forma de indicação dos dirigentes escolares fazendo a seguinte 

declaração: “antes tarde do que nunca”. Ele lembrou que “isso é uma reivindicação histórica 

do SINTE” sendo um dos objetivos perseguidos há mais de vinte anos pela categoria dos 

educadores e declarou também que a partir desse processo de democratização “o diretor deixa 

de ser uma moeda eleitoral, indicado por um líder político, e passa a ser uma referência 

articuladora na melhoria do ensino público” (ESTADO..., 2005). 

Apesar de apresentar-se por parte do Governo do Estado uma intenção de que se estabeleça 

a gestão democrática nas escolas da rede estadual percebe-se no depoimento a seguir a necessidade de 

haja uma definição por parte deste no sentido de se estabelecer uma única forma de escolha dos seus 

gestores escolares. 

 

 

[...] o Rio Grande do Norte ele precisa rever isso no sentido de que 

ele está com dois projetos: um projeto de construção de uma gestão 

democrática, [mesmo] com todos os problemas, e a indicação 

política. Então precisa resolver isso. Qual é realmente a visão da 

Secretaria de Educação, do Governo do Estado em relação a isso? 

Qual é o caminho que realmente quer percorrer? O de indicação 

política ou o de uma gestão democrática? Precisa se resolver porque 

temos dois (Depoente 05). 
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Não há dúvidas de que a gestão das escolas de educação básica da rede estadual de 

ensino teve seus avanços demarcados a partir da construção da Lei Complementar Estadual nº 

290, de 16 de fevereiro de 2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a), e da implantação do 

novo modelo de gestão escolar por meio dela instituído. No entanto, constata-se que há dentro 

do sistema uma série de questões que precisam ser repensadas e modificadas a exemplo da 

duplicidade quanto à forma de escolha dos gestores escolares que permite a indicação 

político-partidária para as funções de diretores das escolas que não tem uma matricula 

superior a 100 alunos. Este seria, pois, o ponto mais crucial a ser revisto na Lei da Gestão 

Democrática. 

Os depoimentos evidenciaram que há um consenso entre as partes interessadas 

(SECD, SINTE/RN, APES e ANPAE) de que o modelo de gestão construído coletivamente e 

implementado pelo Governo do Estado nas escolas públicas de educação básica da rede 

atenda às expectativas da sociedade embora se apresentem algumas ressalvas no sentido de se 

fazer mudanças para melhor adaptá-la à realidade observada a partir das experiências de 

implantação dos pleitos eleitorais nos anos de 2005 e 2006.  

Há, no entanto, uma maior preocupação com o processo educativo para a atuação 

política dos diferentes segmentos nos espaços de participação instituídos no interior da escola 

com vistas à consolidação da democracia participativa. Os espaços estão instituídos, a 

realidade está dada. A maior parte dos gestores escolares passou a ser indicada pela 

comunidade escolar por meio do voto, embora se desejasse que fosse a totalidade. O CE é 

considerado como o maior espaço de decisão da escola juntamente com a Assembléia-Geral 

da Escola. No entanto, se questiona a qualidade da participação que está sendo exercida 

nesses espaços.  

O pensamento dos autores que consubstanciam as análises empreendidas por meio 

desse trabalho de pesquisa é de que a noção de democracia (BORDENAVE, 1994; DEMO, 

2001; PARO, 2001; 2003; LIBÂNEO, 2004; LÜCK, 2006b;) está associada à participação. 

Para tanto é fundamental o exercício da microparticipação que se dá em diferentes espaços 

dentre estes a escola. No entender de Bordenave (1994) é nesse nível que se desenvolvem e se 

ampliam a práxis participativa e a educação para a participação. Para esse autor, a 

participação social e política compreende a luta das classes populares para que as classes 

dirigentes cumpram com os seus deveres. Nesse sentido, a microparticipação fortalece a 

consciência de classes a ponto de capacitá-las a um nível de macroparticipação, sendo capazes 

de ingressar na luta por maiores transformações nas estruturas sociais. Por esse entendimento, 
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a participação não teria “somente uma função instrumental na co-direção do desenvolvimento 

pelo povo e o governo”; ela “também exerce uma função educativa da maior importância, que 

consiste em preparar o povo para assumir o governo como algo próprio de sua soberania, tal 

como está escrito na Constituição” (BORDENAVE, 1994, p. 56). 

Sob esse entendimento, não há como não se referendar a escolha dos gestores 

escolares por meio da eleição direta da comunidade como um mecanismo imprescindível ao 

processo de gestão democrática da escola. Seria este, pois o maior espaço de participação na 

tomada de decisão já instituída no interior da instituição escolar visto que envolve de forma 

direta todos os sujeitos usuários da escola pública. No entanto, os níveis de participação, 

conforme se pôde verificar a partir dos depoimentos dos entrevistados que apresentaram a 

preocupação com a qualificação política do processo, vem se dando no momento do 

escrutínio do voto e, de forma muito tímida, junto aos colegiados, sendo esta identificada 

muito mais como presença. Cabe ressaltar nesse sentido que a “democracia é um estado de 

participação” (BORDENAVE, 1994, p. 8) e esta não deve se restringir apenas ao ato de votar. 

Daí a defesa da ampliação do processo de democratização pela via da ocupação dos diferentes 

espaços de decisão instituídos no interior da escola como forma de garantir a socialização do 

poder entre as diferentes classes que atuam no universo escolar. Há, portanto a preocupação 

de que a democracia participativa que se pretende instituir nesse sistema de ensino não venha 

a “significar uma mera aparência de participação política”, mas que prevaleça o seu sentido 

originário que corresponde a “uma efetiva participação dos indivíduos nos assuntos públicos” 

(ROSENFIELD, 1994, p. 13). 

A participação apresenta-se, pois, como condição sine qua non para a instituição da 

democracia participativa nos espaços escolares. É a partir da capacidade de organização social 

que se conquista a cidadania a muitos negada e esta, por sua vez, pressupõe participação 

política qualificada enquanto engajamento, conforme propõe Lück (2006b), para a busca do 

bem da coletividade.  

Mediante as circunstâncias observadas ao longo dessas análises aqui empreendidas, 

observando-se as próprias contradições inerentes ao processo democrático instituído, não se 

pode aferir que a política pública de gestão constituída e implementada por meio desse 

processo esteja sendo de fato consolidada nessa rede de ensino. As questões que vêm 

configurando-se como motivos de polêmica com relação à Lei já observadas nesse texto 

precisam ser analisadas e resolvidas para que se possa garantir a legitimidade do processo 

democrático. Isso demanda revisão e mudanças no texto da Lei. Compreende-se, pois, que 
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esse é um modelo de gestão que está em fase de consolidação. Ainda há muito o que se 

concretizar para que se possa conferir níveis de participação no sentido de se garantir que o 

modelo de gestão escolar implantado pelo Governo do Estado por meio da SECD possa ser 

referendado como um modelo de gestão democrática da educação estadual. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As mudanças identificadas no âmbito da gestão educacional no Brasil decorrem do 

processo de reforma do Estado que foram definidas a partir do ajuste econômico neoliberal, 

com vistas a atender as demandas sociais advindas dos processos de reestruturação produtiva 

e de globalização econômica que tinham o propósito de promover a reestruturação do sistema 

capitalista. Tais mudanças observaram as recomendações dos organismos internacionais 

dadas por meio do Projeto Principal de Educação (PPE) para os países da América Latina e 

Caribe e, também, de outras instâncias de poder que influenciam as políticas educativas da 

região. 

A inserção do Brasil no modelo político pautado no ideário neoliberal deu-se a partir 

da década de 1980. No entanto, a adoção desse projeto político só veio se consolidar a partir 

do Governo de Fernando Collor de Mello (1991-1992), sendo intensificada no Governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-1998; 1999-2002), quando foram reestabelecidas as ideias 

de desregulamentação, privatização, flexibilização e Estado mínimo. 

As reformas do setor educacional foram operacionalizadas a partir do Plano Decenal 

de Educação para Todos (1993-2003) quando o Brasil tornou-se signatário do acordo 

internacional firmado na Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtién, 

Tailândia (1990), por meio da qual foram lançadas as bases políticas e ideológicas para o 

setor da educação. Com esse Plano, o Brasil traçava as metas locais e acenava aos organismos 

internacionais que estaria disposto a implantar o projeto educacional ora proposto 

(SHIROMA et al. 2000).  

A partir desse período também foram elaborados alguns documentos importantes, 

dentre eles aqueles que definem as diretrizes da política educacional brasileira: a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB  – Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996a) e o 

Plano Nacional de Educação 2001-1010 (BRASIL, 2001). Por meio desses documentos, foi 

instituído um modelo de gestão democrática da educação, fundamentado na ideia de 

participação e de autonomia da escola que seria consolidado a partir de um amplo processo de 

descentralização de ações administrativas, pedagógicas e financeiras. 

A partir da análise dos documentos, Shiroma, Morais e Evangelista (2007) 

expressam não haver dúvidas de que as medidas implementadas nesse país por meio do 

processo de reformas no setor educacional há anos vinham sendo sinalizadas e 
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cuidadosamente planejadas. É evidente que havia articulações entre as reformas em curso na 

década de 1990 e as recomendações dadas pelos organismos multilaterais, especialmente da 

Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) e do Banco Mundial (BM). Tais 

reformas materializaram-se não somente por meio da legislação, mas também pelo 

financiamento de programas governamentais englobando as três esferas (federal, estadual e 

municipal) e por meio de uma série de ações não-governamentais.  

Observa-se que as políticas públicas elaboradas e implementadas nesse setor 

guardam consonância com o modelo de gestão gerencial recomendado a partir da Declaração 

de Jomtien (UNICEF, 1991) e da Declaração de Dakar (UNESCO, 2001). E sob essa 

perspectiva a gestão da educação deverá ocorrer de forma participativa, com a adoção do 

planejamento estratégico e com uma intenção clara de promover a racionalização dos recursos 

destinados a esse setor. 

Os documentos oficiais anteriormente referenciados nesse trabalho, que constituem 

os marcos legais e definem as diretrizes da educação brasileira, apresentam uma proposta de 

gestão democrática participativa estabelecendo como estratégias de operacionalização a 

descentralização administrativa, pedagógica e financeira, que se consubstanciaria por meio da 

participação da comunidade, a partir da construção coletiva do PPP bem como da instituição 

dos organismos colegiados por meio dos quais se daria a participação na tomada de decisões 

sobre as questões de interesse da coletividade. Esses, também, deveriam atuar como 

mecanismos de controle social sobre os diversos aspectos da gestão escolar. Por essa forma a 

tomada de decisão sobre diferentes aspectos da gestão escolar passaria da instância central às 

instituições escolares em que se garantiria o protagonismo da comunidade por meio da 

participação.  

Adotando a perspectiva gerencial, as escolas passam não só a administrar os 

recursos financeiros a elas destinados, mas, sobretudo, a assumir as responsabilidades junto 

com a comunidade pelo sucesso ou pelo fracasso da ação educativa. Portanto, delega-se à 

escola a autonomia para deliberar sobre as decisões em relação aos recursos a ela destinados 

ao mesmo tempo em que se repassa a essa esfera do sistema a responsabilização sobre os 

possíveis resultados. Nesse caso, a descentralização que se apresenta como eixo propulsor da 

reforma educativa brasileira nos anos de 1990, e a participação conferida não se configuram 

de outra forma que não seja numa distribuição de responsabilidades pela manutenção do 

ensino público. Por essa forma, compreende-se que as mudanças ocasionadas, bem como o 

enfoque atribuído à gestão da educação pública, não têm outro ancoradouro que não sejam as 

inovações gerenciais observadas no âmbito da iniciativa privada. 
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O Brasil assumiu o compromisso de pôr em prática as recomendações do PPE. No 

entanto, observa-se que a implantação das reformas que se encontram em curso no setor 

educacional tem variado em grau de intensidade de acordo com cada ente federado. Contudo, 

nota-se que tem havido um esforço conjunto por parte dos Ministérios do Governo, e, em 

especial, do MEC, no sentido de fomentar as políticas educacionais que viabilizem a 

concretização do acordo firmado. É oportuno e importante destacar que tais políticas 

descentralizadoras têm os seus parâmetros estabelecidos em nível central e o MEC ainda 

mantém sob a sua tutela a avaliação e o controle dessas políticas, cabendo aos sistemas 

estaduais e municipais e especialmente às escolas a execução das mesmas. Percebe-se, 

portanto, que tem havido uma grande motivação por parte do nível central no sentido de 

encorajar a comunidade a participar e, consequentemente, a assumir a responsabilidade pelos 

resultados que venham a ser deliberados pelo coletivo escolar.  

Apesar de se considerar os avanços alcançados no campo da gestão educacional, 

evidenciados por meio de estudos e pesquisas, no que se refere à descentralização, à 

participação da comunidade e à autonomia da escola não se pode afirmar que as mudanças 

constatadas nesse âmbito sejam uma realidade consolidada na maioria das escolas públicas 

brasileiras. 

O Estado do RN, com a Lei Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 

2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a), e, subsequentemente a sua regulamentação por 

meio do Decreto Governamental nº 18.463, de 24 de agosto de 2005 (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2005b), vem cumprir a determinação contida na legislação nacional promovendo a 

normatização do princípio da gestão democrática do ensino nesse ente federado. O Programa 

de Gestão Democrática – PGD (RIO GRANDE DO NORTE, 2007a) foi implantado a partir 

de 2003 e compreendeu a construção da Lei que possibilitaria a mudança na forma de 

escolha dos gestores escolares bem como a implantação das eleições diretas nas escolas da 

rede estadual nos anos de 2005 e 2006.  

Os depoimentos dos participantes desse processo de eleição direta para dirigentes 

escolares, discutidos no Capítulo 3 deste trabalho, evidenciaram que havia uma 

recomendação por parte da Governadora Wilma de faria, à época, no sentido de que fosse 

implantada essa eleição direta, mediante um compromisso assumido em público perante o 

representante dos educadores do SINTE/RN, no decorrer da campanha eleitoral de 2002. No 

entanto, deve-se considerar, também, que tal compromisso se deu em consequência da luta 

histórica dessa categoria em torno do processo de democratização da gestão escolar por meio 

da qual se reivindicava, sobretudo, a realização da eleição direta. E, também, antes de se 
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decidir levar a cabo o compromisso assumido com a categoria dos educadores, o Governo do 

Estado tinha ciência de que a determinação para a normatização do princípio da gestão 

democrática do ensino público pelos entes federados era uma diretriz estabelecida na 

legislação nacional vigente há mais de 20 anos, quando da Constituição Federal – 1988 

(BRASIL, 2007a), a LDB – Lei Nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996a) e o PNE – 2001-2010 

(BRASIL, 2001). Sobre esse processo desencadeado na rede de ensino, o poder executivo 

estadual ressaltou, à época, que as eleições diretas viriam representar “um grande avanço na 

política educacional do Estado” reconhecendo ser esse um direito fundamentado no princípio 

da gestão democrática do ensino público que garante a participação de representantes da 

comunidade no processo democrático (RIO GRANDE DO NORTE, 2007d). 

Também é do conhecimento do público em geral que a Governadora Wilma de Faria 

é detentora do mérito de ter implantado a eleição direta para a escolha de diretores e vice-

diretores de escolas públicas da rede municipal de ensino de Natal/RN, quando assumiu o 

executivo municipal.  

Tais fatos, aliados à nova conjuntura política que se estabeleceu a partir desse 

período, contribuíram para que o tema da eleição direta para dirigentes de escolas públicas de 

educação básica pelos diferentes segmentos da comunidade escolar fosse incluído na agenda 

política desse Governo, logo no início de sua gestão, em 2003.  A disposição para normatizar 

o princípio da gestão democrática nesse Estado possibilitou a construção de novas formas de 

relações entre o Governo e os movimentos sociais organizados que atuam na defesa da 

educação pública. 

O processo democrático instaurado a partir de 2003 representou um diferencial na 

luta dos educadores desse Estado em prol da democratização da gestão escolar. As 

experiências anteriores de eleição de diretores e vice-diretores de escolas realizadas na década 

de 1980 foram marcadas pelo embate político envolvendo diretamente a APRN e a SECD. Na 

experiência recente, observa-se que houve um consenso entre as partes interessadas em torno 

da realização da eleição. Ademais, o contexto político-social é bem diferente daquele em que 

tais experiências ocorreram quando a sociedade civil ainda lutava pela conquista dos espaços 

de participação. No contexto atual, marcado pela mudança no cenário político nacional e 

local, os espaços de participação estão institucionalizados e precisam ser instituídos, 

efetivados. A luta agora gira em torno desse propósito – o que também não tem se dado de 

forma espontânea pelos governos –, mas, sobretudo, por meio das reivindicações da 

sociedade. Nesse sentido, cabe ressaltar que a luta pela democratização da gestão escolar 

nesse Estado continua sendo um objetivo presente nas ações do SINTE/RN. 
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Diante do exposto, pode-se inferir que o processo de construção do modelo de 

gestão que culminou com a implantação da eleição direta foi caracterizado pelo debate 

político que se estabeleceu entre as diferentes classes e entidades representativas envolvidas 

nesse processo.  

Alguns depoimentos apresentados pelos entrevistados como também os resultados 

apresentados por meio dos números tendem a balizar o processo democrático evidenciado na 

construção do Documento da Gestão Democrática e na implantação da eleição direta como 

forma de escolha de gestores escolares. No entanto, uma análise mais aprofundada sobre a 

coisa em si mostrou que há uma série de contradições inerentes a esse processo que põe em 

relevo a sua magnitude.  

Sabe-se que mesmo não havendo interferência direta por parte da Governadora nas 

decisões tomadas no decorrer do processo construtivo o Estado utilizou-se de prerrogativa 

para manter o controle sobre as ações desencadeadas no decorrer do processo democrático. 

Determinou por meio da SECD que a presidência da Comissão de Gestão Democrática (CGD) 

e também da Comissão Eleitoral Central (CEC) fosse assumida pelo Secretário Adjunto da 

SECD não possibilitando a escolha deste entre os membros das entidades representadas. 

Também se constatou a demonstração do poder e da autoridade exercida pelo Estado quando 

da tramitação do Anteprojeto de Lei junto à Consultoria Geral do Estado (CGE) 

recomendando que as funções de direção e vice-direção de escolas fossem inscritas na Lei 

como cargos comissionados, o que as caracterizou como cargos de confiança do Governo. 

Essa questão foi resolvida, mesmo não havendo tal intenção por parte do Governo, a partir da 

aprovação da Lei Complementar Estadual nº 352, de 30 de outubro de 2007 (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2007c), quando foram extintos os cargos comissionados e criadas as funções 

gratificadas de direção e vice-direção de estabelecimentos de ensino estaduais. A aprovação 

dessa Lei foi importante para consubstanciar a legalização dos processos eleitorais.  

Observando-se todo o encaminhamento do Programa de Gestão Democrática – PGD 

– do Governo do Estado (RIO GRANDE DO NORTE, 2007a), desde a construção do 

Anteprojeto de Lei até a implantação das eleições diretas nas escolas, pode-se inferir que esse 

foi um dos maiores processos de mobilização social já realizado nesse Estado em torno da 

construção de uma política pública de gestão da educação. Diante disso, não se pode preterir a 

validade da participação dos diferentes segmentos sociais na consolidação de uma proposta de 

gestão pública que deve atender, sobretudo, aos interesses da coletividade escolar. 

O modelo de gestão democrática implantado pelo Estado do RN vem definir novos 

caminhos organizacionais para as escolas de educação básica, ancorados em estratégias de 
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descentralização, participação e autonomia escolar. A participação da comunidade na gestão 

da escola dar-se-á por meio de três mecanismos implantados a partir da sua vigência da Lei: 

a eleição direta para a escolha da Equipe de Direção da Escola, a criação do CE e a 

instituição da Assembléia-Geral da Escola.  

A noção de democracia participativa contida na proposta de gestão democrática do 

RN assemelha-se à proposta apresentada por Sartori (1994) quando este autor tenta focalizá-la 

por meio de quatro noções que se avizinham e que a tornam mais clara que seriam: a) 

democracia direta; b) democracia de referendo; c) democracia eleitoral, e; d) democracia 

representativa. Essas noções se complementam entre si de forma a dar sentido ao termo 

democracia participativa. O que vai fazer a diferença no contexto escolar será a capacidade de 

participação dos diferentes sujeitos nos processos decisórios com vistas à democratização de 

sua gestão. 

Conforme o pensamento de Bobbio (1987), o alargamento da democracia se dá por 

meio da extensão da democratização com a instituição e o exercício de procedimentos que 

permitam a participação dos interessados nas deliberações de um corpo coletivo. Será 

basicamente esse o caminho para se promover o alargamento da democracia na sociedade.  

A partir do novo modelo instituído a gestão da escola pública não deverá mais ser 

responsabilidade única e exclusivamente do diretor e, na sua ausência, do vice-diretor. Essa 

tarefa passou a ser compartilhada por todos os segmentos da comunidade escolar 

representados no CE que assume, junto com a Equipe de Direção da Escola, o compromisso 

político de fazer valer as diretrizes emanadas do Projeto Político-Pedagógico da Escola. 

Os gestores escolares que serão escolhidos por meio do voto direto deverão ser 

servidores públicos lotados na SECD e deverão ser preparados para atuar na função por meio 

de formação oferecida por esse órgão. A definição dessa forma de escolha eliminaria do 

sistema a prática do clientelismo político na gestão da educação, terminando com a indicação 

de pessoas alheias ao processo de gestão educativa. Pelas normas estabelecidas na Lei, abre-se 

a possibilidade de ascensão aos cargos de direção e vice-direção de escola para professores e 

funcionários que dificilmente os alcançaria por meio da indicação político-partidária.  

No entanto, pode-se constatar que, mediante as proporcionalidades definidas na Lei, 

esse Estado mantém em seu sistema de ensino duas formas de indicação de dirigentes 

escolares: uma por meio da eleição direta e a outra por indicação político-partidária visto que 

as eleições somente serão realizadas em escolas com matrícula superior a 100 alunos. 

Portanto, conclui-se que a adoção do novo modelo de gestão não foi capaz de eliminar o 
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clientelismo político na gestão da educação das escolas públicas de educação básica desse 

Estado.  

Por essa forma também presumia-se que fosse chegar ao fim a prática do 

autoritarismo na gestão das escolas de educação básica da rede estadual, apostando numa 

postura diferente por parte dos gestores eleitos. Acreditava-se que, pela forma como seriam 

indicados para as funções, estes pudessem apresentar capacidade política, técnica e 

pedagógica para conduzir a escola rumo à concretização de seu objetivo primeiro que seria 

oferecer uma educação de qualidade para os filhos e filhas de trabalhadores desse Estado. 

Seriam estes os legítimos representantes da comunidade e junto a ela deveriam empenhar-se 

na tarefa de promover a construção de uma cultura de participação estabelecendo relações 

democratizadoras no interior da escola. Todavia, constatou-se por meio do depoimento de um 

entrevistado que essa prática não vem se dando em parte das instituições escolares quando o 

depoente fez a seguinte declaração: “muitas vezes a gente tem observado comportamento de 

gestores eleitos pior do que alguns gestores indicados” (Depoente 05). Esse fato evidencia que 

deve haver o controle por parte da comunidade que elege para que a eleição direta não sirva 

como mecanismo de legitimação da prática do autoritarismo na gestão das escolas. 

Quanto à participação da comunidade na definição do novo modelo de gestão posto 

às escolas públicas de educação básica por meio da Lei da Gestão Democrática e também na 

implantação dos processos eleitorais junto às escolas, pôde-se constatar que não houve 

restrição a nenhuma das classes que compõem o colegiado escolar como também a nenhuma 

das instituições representadas na CGD e na CEC. Estabeleceu-se, conforme os depoimentos 

apresentados bem como os documentos e registros observados, um amplo debate acerca dos 

pontos que deveriam ser contemplados na Lei e sobre a condução dos pleitos. Houve a 

possibilidade de discussão e a oportunidade para a defesa de ideias por parte dos segmentos 

que participaram do processo democrático. A participação destes enquanto conquista 

democrática, deu-se tanto na construção do documento quanto na implantação da eleição 

direta que se efetivou por meio do sufrágio universal.  

Embora se questione a representatividade nos processos democráticos a instituição 

dos Fóruns de gestão Democrática dentro desse processo configurou-se com um dos maiores 

espaços de participação da comunidade onde se estabeleceu o debate em torno de questões 

importantes para o processo de democratização da gestão escolar sendo discutidas e 

deliberadas pelos integrantes da comunidade educativa. Foi um momento de constatação de 

que para uma comunidade ter vez e voz ela precisa estar organizada. Muito embora que se 

considerar a dimensão do público envolvido na ação educativa na rede estadual e se observar 
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o número de participantes dos Fóruns pode-se perceber que há uma relação desproporcional. 

O processo organizativo no entender de Demo (2001, p. 72) “deveria ser preocupação diária 

das comunidades, que com eles aprenderiam as formas possíveis de realização participativa 

ou criariam suas próprias”.  

A construção da Lei da Gestão Democrática deu-se por meio de um considerável 

processo de mobilização social. A proposta de Anteprojeto de Lei foi estruturada a partir da 

consolidação das propostas oriundas dos Fóruns Regionais de Gestão Democrática sendo 

deliberadas no Fórum Estadual de Gestão Democrática (2003). No entanto, observou-se que 

para a consolidação do Projeto de Lei que foi encaminhado à Assembléia Legislativa do RN, 

algumas decisões importantes foram tomadas, mesmo que de forma democrática, no âmbito 

da CEC junto à SECD, dentre as quais destacam-se questões de grande relevância como: a 

proporcionalidade do número de matricula como critério para a realização das eleições; o 

valor em percentual do voto de cada classe que compõe o Colégio Eleitoral, e; a nomeação 

dos substitutos dos diretores e vice-diretores em caso de vacância dos cargos. Deu-se, 

também, a imposição sobre os cargos comissionados pela CGE. Ou seja, mesmo adotando 

como critério a regra do jogo democrático, algumas decisões importantes terminaram sendo 

determinadas por uma minoria, o que talvez não corresponda aos anseios da “maioria” que 

se fez representar no momento da realização dos Fóruns, sendo que esta já se constituía 

numa representação das classes que compõem o Colégio Eleitoral. Ou seja, havia duas 

instâncias ou níveis de decisão sobre um mesmo processo: primeiro no amplo debate 

estabelecido junto à sociedade por meio dos Fóruns Regionais e do Fórum Estadual, e, 

segundo, no âmbito da CGD, que decidiu internamente sobre questões consideradas de 

extrema relevância para a implantação do processo democrático de eleição direta para a 

escolha dos gestores escolares. 

Outro aspecto observado com relação ao modelo de gestão implantado a partir desse 

momento refere-se à importância da atuação dos colegiados escolares na gestão da escola. 

Compreende-se que mesmo sendo um mecanismo de extrema relevância a eleição pelo voto 

direto, por si só, não pode ser garantia de efetivação do processo de democratização da gestão 

escolar. Apresentou-se, por conseguinte, a preocupação com a qualificação para a 

participação política dos diferentes segmentos nos diferentes colegiados constituídos no 

interior da escola, especialmente o CE. Sabe-se que a atuação desse colegiado requer um 

processo de formação política para que esta não se dê apenas como forma de legitimação de 

decisões previamente tomadas pelos gestores escolares eleitos. , 
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Diante o exposto conclui-se que não se pode creditar à eleição direta exclusivamente 

a tarefa de garantir a democratização da gestão da gestão escolar, no entanto, não se pode 

também prescindir de sua contribuição nesse processo. Nesse sentido é oportuno valer-se dos 

esclarecimentos de Paro (2003) quando defende que a democratização da escola pública não 

se dará apenas pela garantia do acesso da população aos serviços por ela prestados, mas 

implica, sobretudo, à sua participação nas decisões que dizem respeito aos seus interesses, 

incluindo entre estas a participação no processo de escolha de seus dirigentes. 

A eleição direta para a escolha de dirigentes escolares, compreende o entrelaçamento 

de duas noções apresentadas pelo autor supracitado: a democracia eleitoral e a democracia 

representativa. Estas por sua vez são exercidas por meio do voto quando garante a 

participação da comunidade escolar no processo de gestão das escolas estaduais de educação 

básica através da eleição direta de suas Equipes de Direção e, também, da eleição dos 

representantes dos Conselhos de Escolas. Quanto à relação que apresentam essas duas noções 

Sartori (1994, p. 156) esclarece que “a primeira é uma condição necessária, embora 

insuficiente, da segunda” o que “significa também que o conceito de democracia 

representativa compreende a democracia eleitoral, mas o inverso não é verdadeiro”. A 

democracia eleitoral no entender desse autor é compreendida como uma democracia indireta 

por meio da qual o povo não governa a si mesmo, mas elege os representantes que o governa. 

Nesses termos, a participação popular estaria limitada ao ato de votar.  

Daí a compreensão de que há realmente uma necessidade de se aprimorar a 

participação política dos integrantes da comunidade escolar para que tenha não só a 

capacidade de fazer a escolhe mais acertada por meio do voto, mas de estar atuando 

diretamente nos diferentes espaços de participação no interior da escola, tomando parte do seu 

processo de gestão. 

A evidência da prática da noção de democracia direta e de referendo estabelecida 

por Sartori (1994) estaria, pois, relacionada com a instituição da Assembléia-Geral da Escola 

como espaço de participação. No entanto, esta não se configura como tal em sentido completo 

visto que essa instância não possui caráter deliberativo perante a Lei, embora se saiba que as 

decisões que vêm sendo tomadas no âmbito dos CEs têm sido acatadas tanto pela CEC como 

pelo Executivo Estadual. O que tem sido validado realmente é aquilo que tem sido decido 

pela maioria, o que consubstancia a prática das regas do jogo democrático. Mesmo assim, não 

se pode pressupor que esta seria uma prática adotada por governos posteriores o que leva a 
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entender que a melhor maneira de assegurar a validação dessa prática no futuro seria a 

inclusão de tal caráter no texto normativo. 

Quando Bordenave (1994, p. 23) assevera que “a prova de fogo da participação não 

é o quanto se toma parte mas como se toma parte” este compreende que dentro de um sistema 

democrático apenas representativo apresenta-se uma insatisfação por parte dos cidadãos e que 

estes desejam cada vez mais tomar parte no processo de tomada de decisões e não restringir a 

participação em eleições periódicas. Assim o autor entende que “a democracia participativa 

seria então aquela em que os cidadãos sentem que, por „fazerem parte‟ da nação, „têm parte‟ 

real na sua condução e por isso „tomam parte‟ – cada qual em seu ambiente – na construção 

de uma nova sociedade da qual se „sentem parte‟” (BORDENAVE, 1994, p. 23). 

Ocorreu um cuidado pelo processo democrático por parte das instâncias da gestão 

que cuida da realização dos processos eleitorais: a CEC, a CORE, a DIRED e o CEE e que há 

uma sintonia entre as ações desenvolvidas por meio dessas instâncias. Eles têm buscado 

preservar as regras do jogo democrático e fazer valer as normas instituídas por meio do 

Documento da Gestão Democrática. No entanto, evidenciou-se por meio dos depoimentos 

haver uma certa distância em relação às Comissões e pouca autonomia por parte da CEE para 

resolver questões simples sobre o processo eleitoral.  

O processo vem sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público Estadual por 

meio da Promotoria de Educação. Segundo opinião emitida pelo Promotor de Defesa da 

Educação Dr. Raimundo Sílvio Filho, à época, “a eleição representa uma mudança radical e 

cria para a comunidade escolar, a realização de uma gestão mais justa” das escolas. Ele 

considera que a eleição direta de dirigentes escolares se constitui num “grande passo para a 

melhoria da qualidade do ensino público” e adverte que “para que a gestão democrática 

funcione a comunidade deve estar presente dentro da escola, buscando melhorias junto com 

os diretores e os conselhos” (ESTADO..., 2005).   

A implantação da eleição direta como forma de escolha de gestores escolares 

demarcaria não só a instituição da democracia na escola, mas também o fim do clientelismo 

político na gestão da educação nesse Estado não fosse o caráter ambíguo contido na própria 

Lei da gestão Democrática. Esta permite que se dê a indicação de gestores escolares por duas 

formas distintas: a eleição direta, que contempla somente as escolas com matrícula superior a 

cem alunos e, a indicação político-partidária, que permanece em prática nas escolas com 

matrícula inferior a cem alunos.  
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Também estão inseridas na segunda forma de escolha apresentada as escolas que 

funcionam com contrato por Termo de Comodato e as aquelas que funcionam em imóveis 

pertencentes à Maçonaria ou que estão dentro de estruturas militares.  

A instituição da democracia nesses espaços escolares foi preterida em função do 

favorecimento político por parte do Governo do Estado tanto aos proprietários dos imóveis 

particulares onde funciona um número significativo de escolas como também a subserviência 

à hierarquia militar o que vem excluir do processo democrático um número acentuado de 

instituições escolares bem como de municípios desse Estado a exemplo dos municípios de 

Galinhos e Viçosa que foram excluídos, das etapas iniciais. 

Os aspectos aqui observados têm gerado questionamentos acerca da Lei 

Complementar Estadual nº 290, de 16 de fevereiro de 2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 

2005a), especialmente quando se observa a duplicidade quanto à forma de escolha dos 

gestores escolares. Mesmo se apresentando uma visão positiva sobre a construção da Lei e a 

implantação da eleição direta nas escolas nos anos de 2005 e 2006. O modelo de gestão 

construído por meio do processo democrático não atende as expectativas da comunidade 

educativa como um todo, portanto, não se tornou uma realidade em todas as escolas da rede 

estadual de ensino. 

A validade de todo esse processo democrático que foi desencadeado na maior parte 

das escolas da rede estadual de ensino consiste especialmente no aprendizado político 

vivenciado pela comunidade escolar por meio da participação dos diferentes segmentos antes 

excluídos do planejamento das políticas de gestão das escolas públicas desse Estado e também 

da decisão sobre a escolha dos gestores escolares.  

A efetivação da gestão democrática não se consolidaria apenas por meio da criação 

dos CEs. Carecia, pois, de outros mecanismos que envolvessem todos os sujeitos que 

participam direta ou indiretamente no processo educativo. Entre esses mecanismos de 

participação pode-se destacar a existência dos colegiados, as assembléias, os conselhos de 

classe, as agremiações estudantis, as associações de pais, dentre outros e a elaboração do PPP 

da escola. Todos esses instrumentos foram apontados pela legislação em vigência, 

especialmente pela LDB, Lei nº 9.394/96, de 20/12/1996 (BRASIL, 1996a) como formas 

possíveis de se promover a democratização da gestão escolar.  

Era necessário que se superasse a imposição da indicação político-partidária para a 

administração das instituições educativas para que se desse o exercício efetivo da gestão 

democrática. Compreende-se, pois, que a eleição direta de gestores escolares é o mecanismo 

capaz de envolver toda a comunidade no processo participativo de decisão e de modificar as 
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relações estabelecidas no interior da escola. Esse foi um dos principais pontos buscados pelos 

educadores, estudantes e pais de alunos desse Estado para que se pudesse lograr a 

consolidação da gestão democrática da escola pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

 

ACABA greve dos professores. Diário de Natal.  Natal, 10 maio 1990. 

 

AGUIAR, M. A. S. Gestão da educação básica e o fortalecimento dos Conselhos Escolares. 

Educar, Curitiba, n. 31, p. 129-144, 2008. 

 

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir. Pós-neoliberalismo: as 

políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

 

ANDRADE, Carlos Alberto Nascimento de. Planejamento educacional, 

neopatrimonialismo e hegemonia política (RN, 1995-2002). São Paulo: Annablume, 2005. 

 

ARAÚJO, Suêldes de. O caminho das pedras para a gestão escolar: o papel do gestor na 

implementação do Projeto Político-Pedagógico. 2008.187f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

BASTOS, João Baptista. Gestão democrática da educação. In: BASTOS, João Baptista 

(Org.). Gestão democrática. 4 ed. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 2005 

 

BARBALHO, Maria Goretti Cabral. A reforma educacional e seus condicionantes 

socioeconômicos, políticos e culturais: a gestão escolar no RN no período de 1995-1999. In: 

SEMINÁRIO ANPAE, 2006, Natal/RN. Anais... Natal, RN: UFRN, 2006. 

 

BARROS, Ricardo Paes de; MENDONÇA, Rosane Silva Pinto de. O impacto de gestão 

sobre o desempenho educacional. Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Woshington, 1997. Disponível em: <www.iadb.org>. Acesso em: 03 mar.2009. (Série de 

Documentos de Trabalho R – 301). 

 

BENTO, Thiago Xavier. Mútuo x Comodato: breves considerações. Disponível em: 

<http://www.boletimjuridico.com.br >. Inserido em 20/06/2005. Acesso em: 16 abr. 2010. 

 

 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 

Tradução: Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987. 

 

______. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989. 

 

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 

Política. Tradução: Carmem C. Varriale et. al. 11 ed. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1998. 

 

BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Tradução: Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e 

Telmo Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994. 

 

BORDENAVE, Juan E. Díaz. O que é participação. 8 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994 

(Coleção Primeiros Passos; 95). 



193 

 

 

BORON, Atílio. Os novos Leviatãs e a polis democrática: neoliberalismo, decomposição 

estatal e decadência da democracia na América Latina. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo 

(Orgs.). Pós-neoliberalismo II: neoliberalismo, decomposição estatal e decadência da 

democracia na América Latina. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

 

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Plano Decenal de Educação para Todos. 

Brasília, 1993a. 

 

______. Compromisso Nacional de Educação para Todos. In: BRASIL. Plano Decenal de 

Educação para Todos. Brasília, 1993b. 

 

______. Ministério da Administração e Reforma do Estado. Plano diretor da reforma do 

aparelho do Estado. Brasília, 1995. 

 

______. Lei De Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Lei Nº. 9.394/96 – 

Promulgada em 20/12/1996. Brasília, 1996a. 

 

______. Congresso Nacional. Lei nº. 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério. Diário oficial da República federativa do Brasil. Brasília, 1996b. 

 

______. Lei eleitoral – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece as normas para as 

eleições. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 set. 1997. 

 

______. Plano Nacional de Educação (2001-2010). Brasília, 2001. 

 

 

______. Ministério de Educação e Cultura. Portaria Ministerial nº. 2.896/2004, de 16 de 

setembro de 2004. Institui o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. 

Brasília, 2004. 

 

______. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 328, de 2005. Acrescenta parágrafo ao 

art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Diário do Senado Federal, Brasília, 15 set.2005. Brasília, 2005. 

 

______. Regime Jurídico Único dos Servidores e das Autarquias e Fundações Públicas 

Estaduais: Lei Complementar nº. 122, de 30 de junho de 1994. Manoel Digézio da Costa. 9 

ed. Natal, RN: EFE TRÊS – D Publicações Jurídicas Ltda, 2006. 

 

BRASIL. Constituição Federal (1988): atualizada até a Emenda Constitucional n. 53, de 19 

de dezembro de 2006. Belo Horizonte: Mandamentos, 2007a. 

 

______. Ministério de Educação e Cultura. Secretaria de educação Básica. Conselho Escolar, 

gestão democrática da educação e escolha de diretor. Brasília, DF, 2004. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb>. Acesso em: 21 out. 2007b. 

 

http://portal.mec.gov.br/seb


194 

 

______. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº. 344, de 2007. Acrescenta inciso ao art. 

14 da lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

educação Nacional (LDB), de forma a instituir a eleição direta para diretores de escolas 

públicas. Diário do Senado Federal, Brasília, DF, 15 jun. 2007c 

 

______. Direitos dos Trabalhadores - Lei Federal nº. 7.783, de 28 de junho de 1989. Dispõe 

sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento 

das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. Brasília, 1989. 

Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2010. 

 

______. Código Civil – CC. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, 2002. 

Disponível em: <http://www.dji.com.br>. Acesso em: 16 abr. 2010. 

 

BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século 

XX. Tradução: De Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.  

 

BRUNHOFF, Suzanne de. A hora do mercado. São Paulo: Unesp, 1991.  

 

BUENO, Maria S. Simões. As políticas educacionais brasileiras e a onda neoliberal: a gestão 

como centro de referência. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO, 17., 1995, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: ANPAE, 1995. 

 

BUSSMAN, Antônia Carvalho. O projeto político-pedagógico e a gestão da escola. In: 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 

construção possível. 11 ed. Campinas, SP: Papirus, 2000. 

 

CABRAL NETO, Antonio. Democratização da educação no Projeto Nordeste e seus 

desdobramentos no Rio Grande do Norte: a memória reconstruída. 1995. Tese (Doutorado 

em Educação) Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. 

 

______. Política educacional: novas formas de gestão. In: YAMAMOTO, Oswaldo; 

CABRAL NETO, Antonio (Orgs.). O psicólogo e a escola. Natal: UFRN, 2000. 

 

CABRAL NETO, Antonio; CASTRO, Alda Maria D. Araújo. Reflexões sobre os atuais 

cenários da política educacional na América latina. O público e o privado, Fortaleza, n. 5, 

jan./jun., 2005. 

 

______. Gestão educacional na América Latina: delineamentos e desafios para os sistemas de 

ensino. In: EYNG, Ana Maria; GISI, Maria Lourdes (Orgs.). Políticas e gestão da educação 

superior: desafios e perspectivas. Ijuí: Editora Unijuí, 2007. 

 

CARDOSO, Fernando Henrique. Mãos à obra Brasil: proposta de governo. Brasília: [s. n.], 

1994. 

 

______. Avança Brasil: mais quatro anos de desenvolvimento para todos – proposta de 

governo. Brasília: [s. n.], 1998. 

http://www.pge.sp.gov.br/
http://www.dji.com.br/codigos/2002_lei_010406_cc/010406_2002_cc.htm


195 

 

 

CARDOSO, Fátima. Conquistamos as eleições diretas para a direção das escolas estaduais. 

Extra Classe/Jornal SINTE/RN. Natal, ano 17, n.11, dez. 2006. 

 

CISEKI, Ângela Antunes. Conselhos de escola: coletivos instituintes da escola cidadã. 

Brasília: MEC/SEED, 1998. (SÉRIE DE ESTUDOS EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Salto 

Para o Futuro: Construindo a Escola Cidadão: Projeto Político-Pedagógico). 

 

CLARKE, Simon. Crise do fordismo ou crise da social-democracia? Revista Lua Nova, São 

Paulo, n. 24, set. 1991. 

 

CASASSUS, Juan. A reforma educacional na América Latina no contexto de globalização. 

Caderno de Pesquisa, São Paulo, n. 114, nov. 2001. 

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

 

CEM escolas da rede estadual têm eleições diretas dia 15. Jornal a República. Natal, RN, 

ano 101, n. 43, ago. 1989. 

 

CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996.   

 

CRUZ NETO, Otávio. O trabalho de campo como descoberta e criação. In: MINAYO, Maria 

Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 21 ed. Petrópoles, RJ: 

Editora Vozes, 1994. 

 

CUNHA, Luiz Antônio. Educação, estado e democracia no Brasil. 5. ed. São Paulo: Cortez, 

2005. 

 

DEMO, Pedro. Participação é conquista: noções de política social participativa. 5. ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

 

DEMOCRACIA começa com “D” de diretas: Diretor é a gente que escolhe! SOS Educação – 

Por uma escola pública, gratuita e de boa qualidade. Edição Corujinha, Natal, RN, n. 2, abr. 

1988.  

 

DEMOCRACIA nas escolas. Extra Classe/Jornal SINTE/RN, Natal, ano 13, ago. 2002. 

 

DIRETÒRIO Nacional do PT. Uma Escola do Tamanho do Brasil. São Paulo, SP: 

Fundação Perseu Abramo, 2002. Disponível em: <http://www.lpp-uerj.net>. Acesso em: 30 

mar. 2009.  

 

DOURADO, Luiz Fernandes. A escolha de dirigentes escolares: políticas e gestão da 

educação no Brasil. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.) Gestão democrática da 

educação: atuais tendências, novos desafios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

______. Políticas e gestão da educação básica no Brasil: limites e perspectivas. Revista 

Educação e Sociedade, Campinas, SP, v. 28, n. 100, out. 2007. Número especial. 

http://www.lpp-uerj.net/olped/documentos/1522.pdf


196 

 

 

ESPING-ANDERSEN, Gosta. As três economias políticas do Walfare State. Lua Nova, n. 

24, set. 1991. 

 

ESTADO anuncia eleição para diretores. Diário de Natal. Natal, 7 ago. 2005. 

 

ESTUDANTES protestam demissão de diretores. O Poti, Natal, 08 maio 1990a. 

 

ESTUDANTES defendem diretores. Tribuna do Norte, Natal, RN, 9 maio 1990b. 

 

EXONERAÇÃO ainda provoca protestos. Diário de Natal.  Natal, 10 maio 1990. 

 

FARAH, Marta Ferreira Santos. Reconstruindo o Estado: Gestão do setor público e reforma 

da educação. São Paulo: EAESP, 1995. (Relatório de Pesquisa; 2) 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI Escolar: o 

minidicionário da língua portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

 

FONSECA, Marília; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. As tendências da 

gestão na atual política educacional brasileira. In: BITTAR, Mariluce; OLIVEIRA, João 

Ferreira de (Orgs.). Gestão e políticas da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

 

FRANÇA, Magna. Gestão Total: um estudo da experiência na escola União do Povo de 

Cidade Nova. 1998. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, RN, 1998. 

 

______. Gestão e Financiamento da Educação: O que mudou na escola? Programa 

Dinheiro Direto na Escola – FUNDEF. Natal: EDUFRN, 2005. 

 

FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. Educação Básica no Brasil na década de 1990: 

subordinação ativa e consentida à lógica do mercado. Revista Educação e Sociedade. v. 24, 

abr. 2003. 

 

GADOTTI, Moacir. Projeto político-pedagógico da escola: fundamentos para a sua 

realização. In: GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. (Orgs.). Autonomia da escola: 

princípios e propostas. 5. ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2002. (Guia da Escola 

Cidadã; v. 1). 

 

GAJARDO, Marcela. Reformas educativas em América Latina: balance de uma década. 

Documento de trabajo, PREAL, Santiago de Chile, n. 15, set, 1999.  

 

GAMBOA, Silvio Sánchez. A globalização e os desafios da educação no limiar do novo 

século: um olhar desde a América Latina. In: LOMBARDI, José Claudinei (Org). 

Globalização, pós-modernidade e educação. São Paulo: Autores Associados, 2001. 

 



197 

 

GARCIA, Luciane Terra dos Santos. O Projeto Político-Pedagógico na perspectiva de 

consolidação da cultura organizacional e da autonomia da escola. 2008. Tese (Doutorado 

em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

 

GONSALVEZ, Elisa Pereira. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 4 ed. 

Campinas, SP: Editora Alínea, 2005. 

 

GOVERNADOR diz que sua tolerância acabou. Tribuna do Norte, Nata, RN, maio 1990. 

 

GUTIÉRREZ, Gustavo Luis; CATANI, Afrânio Mendes. Participação e gestão escolar: 

conceitos e potencialidades. In: FERREIRA, Naura S. Carapeto (Org.). Gestão democrática 

da educação: atuais tendências, novos desafios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2006.  

 
 

 

HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993. 

 

HORA, Dinair Leal da. Gestão educacional democrática. Campinas, SP: Editora Alínea, 

2007. 

  

JAMESON, Fredric. A cultura do dinheiro: ensaios sobre a globalização. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2001. 

 

KOSIK, Karel. Dialética do Concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

 

KRAWCZYK, Nora. A sustentabilidade da reforma educacional em questão: a posição dos 

organismos internacionais. Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Educação ANPED, n. 19, 

jan./fev./mar./abr. 2002. 

 

______. Políticas de regulação e mercantilização da educação: socialização para uma nova 

cidadania? Campinas. Educação e Sociedade, v. 26, n. 92, p. 799-819, out. 2005. Número 

especial. 

 

KUENZER, Acácia Zeneida. As mudanças no mundo do trabalho e a educação: novos 

desafios para a gestão. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.) Gestão democrática da 

educação: atuais tendências, novos desafios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: 

Editora Alternativa, 2004. 

 

LÜCK, Heloísa. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. Série 

Cadernos de Gestão. Petrópolis, RJ: Vozes, v. 2, 2006a. 

 

LÜCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. Série Cadernos de Gestão. Petrópolis, RJ: 

Vozes, v. 3, 2006b. 

 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Métodos de coleta de dados: observação, entrevista 

e análise documental. In: _______. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

 



198 

 

MAIA, Maurício Holanda; CRUZ, Sílvia Helena Vieira; VIEIRA, Sofia Lerche. Eleição de 

diretores no Ceará. In:VIEIRA, Sofia Lerche (Coord.). Eleição de diretores: o que mudou na 

escola? Brasília: Editora Plano, 2001. 

 

MANIFESTO dos Pioneiros da Educação Nova. Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos. Brasília, DF, maio/ago. 1984. 

 

MENDONÇA, Erasto Fortes. A gestão democrática nos sistemas de ensino brasileiros: a 

intenção e o gesto. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 23., 2000, Caxambu, MG. Anais... 

Caxambu, MG: ANPED, 2000. Disponível em 

<www.anped.org.br/reunioes/23/textos/0521t.pof>. Acesso em 07 fev. 2009. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In: 

______. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 21 ed. Petrópoles, RJ: Vozes, 

1994. 

 

NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. São Paulo: 

Cortez. 2006. 

 

OFFE, Claus. Problemas estruturais do estado capitalista. Tradução: Bárbara Freitag. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Educação Básica: gestão do trabalho e da pobreza. Petrópoles, 

RJ: Vozes, 2000a. 

 

______. A gestão democrática da educação no contexto da reforma do Estado. In: 

FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da S. (Orgs). Gestão da 

educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo, Cortez, 2000b. 

 

PADILHA, Paulo Roberto. Diretores escolares e gestão democrática da escola. Brasília: 

MEC/SEED, 1998. (SÉRIE DE ESTUDOS EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Salto Para o 

Futuro: Construindo a Escola Cidadão: Projeto Político-Pedagógico) 

 

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-

prática. 12 ed. Campinas, SP: Papirus Editora, 2006. 

 

PARO , Vitor Henrique. Escritos sobre educação. Xamã: São Paulo, 2001. 

 

_____. Eleição de diretores: a escola pública experimenta a democracia. 2. ed. São Paulo: 

Xamã, 2003. 

 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 

controle. Cadernos MARE, Brasília, v. 1, 1997. 

 

PROFESSOR discute greve e ameaça parar trânsito. Tribuna do Norte, Natal, RN, 9 de maio 

1990. 

 

PROPOSTA de Democratização da Escola. Edição Corujinha, Natal, RN, n. 1, maio 1986. 

 

http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos/0521t.pof%3e.%20Acesso%20em%2007%20fev.%202009


199 

 

PERONI, Vera. Política educacional e papel do Estado: no Brasil dos anos 1990. São 

Paulo, SP: Xamã, 2003. 

 

PARTIDO DOS TRABALHADORES. Concepção e Diretrizes de Programa de Governo 

do PT para o Brasil. [S. l.: s. n.], 2002. 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Documento Normativo para o Processo das Eleições Diretas 

para Diretor, Vice-Diretor e Conselhos das Escolas da Rede Estadual de Ensino/RN 

(GS/SEC/RN). Aprovado na Assembléia Geral de 08 de agosto de 1989. Natal, 1989a. 

 

______. Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 1989b. 

 

______. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Plano Estadual de Educação Básica / 

Decênio 1994-2003. Natal, 1994a. 

 

______. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e Civis do Estado e das 

autarquias e Fundações Públicas Estaduais. Lei Complementar nº. 122, de 30 de junho de 

1994. Natal/RN, 1994b. 

 

______. Governo do Estado. Decreto n. 12.508/95. Cria os Conselhos Diretores nas escolas 

estaduais. Diário Oficial do Estado. Natal, RN, 14 fev. 1995a. 

 

______. Governo do Estado. Decreto n.12.509/95. Transforma Escolas Estaduais em Centros 

Escolares e dá outras providências. Diário Oficial do Estado. Natal, RN, 14 fev. 1995b. 

 

______. Secretaria de Estado da Educação, Cultura e dos Desportos. Gabinete do Secretário. 

Resolução n. 001/95 – SECD/GS. Institui a Caixa Escolar nos Estabelecimentos Estaduais de 

Ensino de 1º e 2º Graus e seu Estatuto. Diário Oficial do Estado. Natal, RN, 13 nov. 1995c. 

 

______. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Documento Básico: reforma 

administrativa. Natal, RN, 1997. 

 

______. Plano Decenal de Educação 1997-2007. Natal, RN: SECD/RN, 1998. (Coleção 

Cadernos Técnicos – Série “Planejamento” – 2). 

 

______. Lei Complementar nº. 163, de 05 de fevereiro de 1999. Dispõe sobre a organização 

do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências. Diário 

Oficial do Estado, Natal, RN, 6 fev. 1999. 

 

______. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Gabinete do Secretário. Portaria nº 

115/2000, de 7 de março de 2000. Dispõe sobre a aprovação das Normas básicas para 

Organização e Funcionamento Administrativo e Pedagógico das Escolas da Rede Estadual de 

Ensino. Natal, RN, 2000a. 

 

______. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Subcoordenadoria de Inspeção Escolar. 

Normas básicas para Organização e Funcionamento Administrativo e Pedagógico das 

Escolas da Rede Estadual de Ensino. Natal, RN, 2000b. (Coleção Escola Legal). 

 

 



200 

 

______.Conselho Estadual de Educação. Parecer nº. 005/2000. Aprova as “Normas Básicas 

para Organização e Funcionamento Administrativo e Pedagógico das escolas da rede Estadual 

de Ensino” (Aprovado em 23/02/2000). Natal, RN, 2000c. 

 

______. Ato Administrativo Governamental. Diário Oficial do Estado, p. 3, Natal, RN, 15 

maio 2003a.  

 

______. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Assessoria Técnica e de Planejamento. 

Análise situacional da educação do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2003b. 

 

______. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Assessoria Técnica e de Planejamento. 

Plano de Ação da SECD/RN 2003. Natal, RN, 2003c. 

 

______. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Comissão de Gestão Democrática. 

Construindo o poder coletivamente. Natal, RN, 2003d. (Fórum Estadual de Gestão 

Democrática – Texto-Base para subsidiar as discussões). 

 

______. Lei Complementar n. 290, de 16 de fevereiro de 2005. Dispõe sobre a 

Democratização da gestão escolar no âmbito da rede pública estadual de ensino. Natal, RN, 

2005a.  

 

______. Decreto n.18.463, de 24 de agosto de 2005. Regulamenta a Lei Complementar nº 

290/05. Natal, RN, 2005b. 

 

______. Como Operacionalizar o Processo de Eleição dos Gestores das Escolas 

Estaduais do Rio Grande do Norte – Regulamento da eleição. Natal, RN, 2005c.  

 

______. Assessoria de Comunicação. Novos diretores de escolas estaduais são empossados 

nesta sexta-feira. Natal, RN, 2006. Disponível em: <www.assecom.rn.gov.br/noticias.asp>. 

Acesso: 28 dez. 2007a. 

 

______. Assessoria de Comunicação. Fórum discute procedimento para eleições de 

diretores de escolas. Natal, RN, 2005. Disponível em: 

<www.assecom.rn.gov.br/noticias.asp>. Acesso: 9 jun. 2007b. 

 

______. Lei Complementar nº. 352/2007, de 30 de outubro de 2007. Cria a Função 

Gratificada de Direção de Estabelecimento de Ensino (FGDE) e a Função Gratificada de 

Vice-Direção de Estabelecimento de Ensino (FGVDE) e dá outras providências. Diário 

Oficial do Estado, Natal, RN, n. 11.591, out. 2007c. 

 

______. Assessoria de Comunicação. Eleições para diretores de escolas estaduais 

começam em novembro. Natal, RN, 2005. Disponível em: 

<www.assecom.rn.gov.br/noticias.asp>. Acesso: 9 jun. 2007d. 

 

 

RODRIGUES, Melânia. Democratização da gestão educacional e participação: embate de 

projetos. In: CABRAL NETO, Antônio (Org.). Política Educacional: desafios e tendências. 

Porto Alegre: Sulina, 2004. 

 

http://www.assecom.rn.gov.br/noticias.asp
http://www.assecom.rn.gov.br/noticias.asp
http://www.assecom.rn.gov.br/noticias.asp


201 

 

ROMÃO, José E.; PADILHA, Paulo Roberto. Diretores escolares e gestão democrática da 

escola. In: GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José E. (Orgs.). Autonomia da escola: princípios 

e propostas. 5. ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2002. (Guia da escola cidadã; v. 

1). 

 

ROSANVALLON, Pierre. A crise do Estado-Providência. Goiânia: UFG; Brasília: UnB, 

1997. 

 

SANDER, Beno. Políticas públicas e gestão democrática da educação. Brasília: Líber 

Livro Editora, 2005. 

 

SANTOS, Kelly Cristina Batista dos. Conselho de Escola: cenários e desafios de uma escola 

pública de Natal. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, RN, 2005. 

 

SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. São Paulo: Ática, 1994. 

 

SCHULTZ, Theodore W. O capital humano: investimentos em educação e pesquisa. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1973. 

 

SILVA, Maria Aldeiza da. A participação dos colegiados escolares na gestão da escola 

pública da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte: Conselho Diretor (1995) e 

Conselho de Escola (2005). In: II ENCONTRO CIENTÍFICO DE EDUCADORES DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2, 2008, Natal, RN. Anais... Natal, RN: SEEC/RN, 2008. 

 

SILVA, Francisco das Chagas Cassiano da. Gestão democrática: as eleições para diretores 

nas escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. 2009. Monografia 

(Especialização em Gestão de Processos Educacionais) – Instituto de Educação Superior 

Presidente Kennedy, Natal, RN, 2009. 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE. Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2005. 

 

SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia Marcondes de; EVANGELISTA, Olinda. 

Política educacional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 

 

SHIROMA, Eneida Oto et al. Política educacional: o que você precisa saber. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2000. 

 

TORRES, Carlos Alberto et. al. Estado, privatização e política educacional: elementos para 

uma crítica do neoliberalismo. In: GENTILI, Pablo (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao 

neoliberal em educação. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. Processo nº. 001.09.039353-9, 

de 08 de dezembro de 2009. Disponível em: <http://www.tjrn.jus.br>. Acesso em: 17 abr. 

2010.  

 

http://www.tjrn.jus.br/


202 

 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

UNESCO. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Proyecto 

Principal de Educación em América Latina y el Caribe. Declaração de Quito. Boletin, 

Santiago do Chile, n. 24, abr. 1991. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org>. Acesso em: 

11 maio 2009a. 

 

UNESCO. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe./OREALC. 

Proyecto Principal de Educación em América Latina y el Caribe. Declaração de Santiago. 

Boletin, Santiago do Chile, n. 31, ago. 1993. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org>. 

Acesso em: 11 maio 2009b. 

 

UNESCO. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Proyecto 

Principal de Educación em América Latina y el Caribe. Educacion, Democracia, Paz e 

Desarrolo. Recomendación de MINEDLAC VII, Kingston - Jamaica. Boletin, Santiago do 

Chile, n. 40, ago. 1996. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org>. Acesso em: 11 maio 

2009c. 

 

UNESCO. Educação para Todos: o compromisso de Dakar. Brasília: Ação Educativa, 2001. 

70p. 

 

UNICEF. Declaração Mundial sobre educação para todos e Plano para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem. Brasília, DC: UNICEF, 1991. 

 

VEIGA. Ilma Passos Alencastro.  O projeto político-pedagógico da escola: uma construção 

coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: 

uma construção possível. 11 ed. Campinas, SP: Papirus, 2000. 

 

VIEIRA, Sofia Lerche; MAIA, Maurício Holanda. Eleição de diretores – uma mudança na 

cultura escolar. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 22., 1999, Caxambu, MG. Anais... 

Caxambu, MG, ANPED, 1999. 

 

VIEIRA, Sofia Lerche (Coord.). Eleição de diretores: o que mudou na escola? Secretaria de 

Educação Básica do Estado do Ceará. Brasília: Editora Plano, 2001. 

 

VIEIRA, Sofia Lerche; FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Política educacional no Brasil: 

introdução histórica. Brasília: Editora Plano, 2003. 

  

VIRIATTO, Edaguimar Orquizas; ZANARDINE, Isaura Mônica Souza. Políticas 

educacionais no contexto público não-estatal: a revitalização do privado. 19 set. 2009. 

Disponível em: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/art8_11.htm> Acesso em: 30 nov. 2009. 

 

WERLE, Flávia Obino Corrêa. Conselhos escolares: implicações na gestão da escola básica. 

RJ: DP&A, 2003. 

 

WILMA acomoda aliados na equipe. Tribuna do Norte, Natal, RN, 10 dez. 2002a. 

 

WILMA anuncia seu primeiro escalão. Diário de Natal.   Natal, 10 dez. 2002b. 

 

http://unesdoc.unesco.org/
http://unesdoc.unesco.org/
http://unesdoc.unesco.org/
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/art8_11.htm


203 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



204 

 

               

ANEXO A – Mapa das DIREDs no RN 
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ANEXO B – Percentual de escolas com mais (+) e menos (-) de 100 alunos - 2005 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fonte: Arquivo da Comissão Eleitoral Central - SECD/RN, 2005. 
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ANEXO C – Percentual de escolas com previsão e realização de eleição direta - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fonte: Arquivo da Comissão Eleitoral Central - SECD/RN, 2005. 
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ANEXO D – Percentual de escolas que realizaram eleição direta - 2005 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fonte: Arquivo da Comissão Eleitoral Central - SECD/RN, 2005. 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         100% 

35.39% 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Total de escolas 

 Escolas que realizaram 

eleição 



208 

 

ANEXO E – Percentual de escolas com mais (+) e menos (-) de 100 alunos - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fonte: Arquivo da Comissão Eleitoral Central - SECD/RN, 2005. 
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ANEXO F – Percentual de escolas com previsão e realização de eleição direta - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fonte: Arquivo da Comissão Eleitoral Central - SECD/RN, 2005. 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

43.80%     

   40.19% 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

Escolas com (+) de 

100 alunos 

Escola com previsão 

de eleição  

Escola com 

realização de eleição 



210 

 

ANEXO G – Percentual de escolas que realizaram eleição direta - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fonte: Arquivo da Comissão Eleitoral Central - SECD/RN, 2005. 
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