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OS PARADIGMAS DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E O DIRETOR DE ESCOLA NO 
ESTADO SÃO PAULO. Viviani Fernanda Hojas; Graziela Zambão Abdian Maia 
(Programa de Pós Graduação em Educação – UNESP/Marília). Eixo temático: Políticas 
e Gestão Educacional.

Introdução:

A presente pesquisa1 se propõe a realizar levantamento, sistematização e análise 

dos editais e das provas aplicadas nos concursos públicos para diretor de escola, 

realizados na rede estadual de ensino paulista entre 1970 e 20072 e das legislações que 

dispõem sobre as atribuições desse profissional.

Este texto apresenta algumas considerações teóricas e breves inferências da 

pesquisa realizada até o momento. A primeira parte destaca o processo de criação do 

cargo de diretor de escola no Estado de São Paulo. A segunda parte resgata as

produções teóricas em Administração da educação no Brasil. A terceira parte apresenta 

alguns questionamentos sobre as possíveis relações entre o desenvolvimento teórico 

em Administração da educação e a formação, função e provimento do cargo de diretor 

de escola pública de São Paulo.

1 – A origem do cargo de diretor de escola no Estado de São Paulo.

A origem do cargo de diretor no ensino público paulista, conforme Cortina (1999), 

aconteceu no início do século XX com a expansão dos Grupos Escolares e a 

progressiva burocratização da educação em São Paulo.

A forma de provimento do cargo, segundo essa autora, era realizada com base no 

Regimento Interno dos Grupos Escolares, Decreto nº 1.253, de novembro de 1904, o 

qual previa que a nomeação seria feita pelo governador e a exigência legal era o 

diploma da Escola Normal, preferencialmente, ou o diploma da Escola Complementar e 

dois anos de efetivo exercício em Grupos Escolares ou outro estabelecimento 

equivalente.

Esse procedimento, conforme Cortina (1999), foi alterado com o Decreto nº 5.884, 

de abril de 1933, que instituiu o Código de Educação do Estado de São Paulo, o qual 

previa concurso de títulos e provas para o provimento do cargo de diretor de Grupo 

Escolar, mantendo a exigência de 400 dias de docência para fins de inscrição ao 

concurso. A autora relata que apesar das tentativas, o concurso não se firmou no 

sistema de ensino paulista durante essa época, pois as práticas políticas clientelistas 

continuaram transformando a educação em instrumento de favorecimento e aliciamento 

pessoal.

Somente a partir de 1946, surge o cargo de diretor de escola em caráter efetivo no 
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Estado de São Paulo e seu acesso “[...] se dava por meio de uma prova que versava 

sobre cultura geral e especializada e de provas de personalidade” (CORTINA, 1999, p. 

65).

A autora destaca ainda que, mais tarde, com a reforma universitária outorgada 

pelo Decreto nº 5.540/1968 e com as mudanças no curso de Pedagogia deliberadas 

pelo Conselho Federal de Educação mediante o Parecer CFE nº 252/1969 e a 

Resolução CFE nº 02/1969, a licenciatura em pedagogia com habilitação em 

Administração escolar passa a ser exigida para o provimento do cargo de diretor de 

escola.

A partir desse período, também, a estrutura administrativa do sistema de ensino de 

São Paulo sofre reformulações e:
[...] com as propostas de modificações no sistema de ensino paulista, o 
cargo de diretor de escola vai se firmando, como refletem as exigências 
de qualificação cada vez mais específicas. A velha concepção do diretor 
como aquele que tem uma experiência de muitos anos de docência 
parece ser substituída pela imagem do administrador, coordenador de 
uma equipe escolar que deverá ministrar uma educação básica pública 
a um contingente muito maior da população (CORTINA, 1999, p. 68).

Assim, sintetiza essa autora, inicialmente, aparece a função do diretor de escola 

ligado às reformas educacionais, empreendidas, no início da expansão do ensino 

público no Estado de São Paulo. Mais tarde, com a crescente expansão e 

burocratização da educação, a escola torna-se uma organização complexa e surge o 

cargo de diretor de escola em caráter efetivo cuja admissão dá-se de forma impessoal, 

mediante concurso público de provas e títulos, tal como temos até hoje.

Essa modalidade de escolha do diretor de escola, no entanto, tem sido objeto de 

críticas de muitos educadores e pesquisadores da área educacional que propõem o 

estabelecimento de formas mais democráticas de designação de diretores escolares de 

modo a garantir o efetivo comprometimento desses profissionais com a democratização 

da organização e do funcionamento da escola.

Considera-se que o desenvolvimento teórico em Administração da educação, 

associado às lutas democráticas ocorridas no interior da sociedade brasileira –

principalmente nos anos 1980 – contribuiu sobremaneira para que os autores 

questionassem a forma de provimento do cargo do diretor da escola pública. Sendo 

assim, é importante dissertar um pouco sobre esse desenvolvimento teórico para 

contextualizar os questionamentos presentes a partir da década de 1980 na área 

educacional.

2 – As produções teóricas em Administração da educação no Brasil
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Os estudos na área da Administração escolar, até meados da década de 1980, 

tomaram como referência, quase que exclusivamente, a Teoria Geral da Administração e 

foram marcados pelo paradigma da Administração empresarial. Pautados nesse 

paradigma, os estudos consideravam que administrar uma escola era equivalente a 

administrar uma empresa qualquer, sendo desnecessária uma consideração especial à

Administração escolar, a não ser, levar em conta sua matéria-prima: o aluno.

Na década de 1950 circulava, entre os professores de Administração escolar das 

Faculdades de Filosofia do país, a idéia de congregar esses profissionais da educação 

para trocar conhecimentos e realizações sobre o ensino e a pesquisa na área, entretanto, 

cada professor foi mantendo as suas investigações e reflexões individuais. 

Em 1955, o Prof. Dr. Antônio Pithon Pinto, que na época ocupava a cátedra de 

Administração escolar e Educação Comparada da Faculdade de Filosofia da 

Universidade da Bahia, enviou uma carta-circular aos professores de Administração 

escolar das Faculdades de Filosofia manifestando o desejo de estudar conjuntamente os 

problemas do ensino da matéria.

Anos mais tarde, em 1961, foi realizado na Universidade de São Paulo, o I Simpósio 

Brasileiro de Administração escolar (SANDER, 1986; MAIA, 2004). Nesse evento, apesar 

de posição divergente de Anísio Teixeira3, ficou estabelecido que:
A Administração escolar supõe uma filosofia e uma política diretoras pré-
estabelecidas; consiste no complexo de processos criadores de 
condições adequadas às atividades dos grupos que operam na escola 
em divisão de trabalho; visa a unidade e economia de ação, bem como o 
progresso do empreendimento. O complexo de processos engloba 
atividades específicas – planejamento, organização, assistência à
execução (gerência), avaliação de resultados (medidas), prestação de 
contas (relatório) – e se aplica a todos os setores da empresa – pessoal, 
material, serviços e financiamento (ANPAE, 1962).

Nessa definição estabelecida durante o I Encontro entre professores de 

Administração escolar do nosso país, é possível notar a equivalência entre escola e 

empresa assim como a atribuição das mesmas ações (planejamento, organização, 

gerência, avaliação dos resultados e prestação de contas) para as duas administrações: 

empresarial e escolar. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por essa influência 

nos livros e artigos publicados na área, sendo dois grandes representantes: José Querino 

Ribeiro e Myrtes Alonso.

De acordo com Ribeiro (1968), a Administração funda-se em três elementos: na 

racionalização do trabalho; na divisão do trabalho; no interesse no trato pela 

administração, tendo em vista a complexidade dos empreendimentos humanos e o jogo 

de interesses daí advindos. 

Nessa perspectiva, a Administração é tomada como uma solução natural aos riscos 
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causados pela divisão do trabalho, podendo definir-se como o processo para melhor 

conduzir os grupos humanos que operam em tarefas divididas para alcançar um objetivo 

comum. Entendida como instrumento para alcançar fins já propostos, dela são separadas 

as atividades de Filosofia e Política por serem pressupostos que se estabelecem acima e 

fora da área administrativa. Em síntese, para Ribeiro (1968), a atividade administrativa 

tem como objetivos: a unidade de ação; a economia da ação; e a prosperidade do 

empreendimento entendido como o ajustamento progressivo do serviço às necessidades 

sociais.

Alonso (1976) adota os princípios da teoria geral dos sistemas para a análise e para 

a organização escolar e propõe que a Administração escolar tenha como função o 

ajustamento dos fatores internos e externos do sistema escolar, para que ele se 

mantenha em equilíbrio.

A autora, apesar de incluir outros elementos, representados pela análise de 

sistemas e pela contribuição da Psicologia, identifica a direção como um dos 

componentes do processo administrativo que “[...] representa um ponto muito importante 

uma vez que dela depende o funcionamento da engrenagem administrativa prevista nas 

fases anteriores do processo, dela dependendo, portanto, o funcionamento da empresa”

(ALONSO, 1976, p.161).

A década de 1980 é marcada fortemente pela crítica à construção teórica anterior 

que assemelhava a escola à empresa e adotava a Teoria Geral da Administração no 

desenvolvimento teórico da Administração escolar.

Félix (1989), levando em consideração que a Administração escolar não construiu 

um corpo teórico próprio, aponta dois pressupostos básicos que estão relacionados a 

essas posições assumidas pelos teóricos da Administração de Empresas e da 

Administração escolar:
O primeiro deles é o de que as organizações, apesar de terem objetivos 
diferentes, são semelhantes e, por isso, têm estruturas similares, 
podendo ser administradas segundo os mesmos princípios, conforme os 
mesmos modelos propostos pelas teorias da Administração de Empresa, 
feitas apenas às adaptações necessárias para atingir suas metas 
específicas. O segundo é o de que a organização escolar e o sistema 
escolar como um todo, para adequar-se às condições sociais existentes 
e atingir os objetivos que são determinados pela sociedade, necessitam 
assimilar métodos e técnicas de administração que garantam a eficiência 
do sistema, justificando assim a sua própria manutenção (FÉLIX, 1989, 
p.73).

A autora identifica que a Administração escolar está intimamente relacionada ao 

contexto econômico, político e social do capitalismo e que, por isto, precisa ser 

compreendida como elemento de mediação entre o capital e a manutenção da sociedade 
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como tal. 

O livro de Paro (1986) pode ser considerado o marco deste período ao destacar, 

entre outros aspectos de grande relevância e rigor científicos, a especificidade da 

Administração escolar como um dos pressupostos para que contribua com o processo de 

transformação social.

Na concepção do autor, quando os princípios administrativos da empresa são 

adotados na Administração escolar, essa última se mostra extremamente conservadora 

na medida em que contribui para a disseminação das idéias capitalistas e, como 

conseqüência, para a perpetuação da ordem social vigente.

Paro (1986) argumenta que os princípios, técnicas e métodos administrativos que 

promovem a eficiência da empresa não podem ser adotados com o mesmo êxito na 

escola, pois os objetivos e a natureza do trabalho dessas organizações são distintos. 

Segundo o autor:
Embora propugnando pela aplicação da administração de empresas na 
escola, a maioria dos teóricos da Administração escolar não vêem uma 
identidade absoluta entre empresa e escola, identificando, nesta, 
características específicas que precisam ser levadas na devida conta. 
(PARO, 1986, p. 126).

O autor reflete sobre três aspectos presentes no processo de produção 

pedagógico que atribuem a ele uma natureza específica: o educando, o saber e o 

produto da educação. Em educação o produto não pode ser separado do ato da 

produção, sendo assim, o aluno é objeto e sujeito da produção e “[...] não apenas está

presente, mas também participa das atividades que aí se desenvolvem [...]”, em outras 

palavras, é próprio da atividade educativa o fato de ela não poder realizar-se, senão 

com a participação do educando (PARO 1986, p.141).

Em relação ao saber, o autor afirma que não pode ser expropriado do processo de 

produção (do educando e do educador), é o que diferencia do processo de produção da 

empresa onde “[...] o saber entra como instrumento na confecção de um produto ou 

mercadoria [...]”, portanto, “[...] separa-se do trabalhador individual, concentrando-se nos 

departamentos de planejamento e controle da empresa” (PARO, 1986, p.147).

Em relação ao produto da educação, o autor argumenta que ele permanece para 

além do ato da produção, “[...] o que significa que o consumo não se restringe à atividade 

produtiva, mas se prolonga para além dela” (PARO, 1986, p.148).

Com base na especificidade do processo de produção pedagógico, Paro (1986) 

defende a construção teórica própria para a Administração escolar, que considere, 

sobretudo, os objetivos que se buscam alcançar com a escola e a natureza do processo 

que envolve essa busca. 
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O autor evidencia que a Administração escolar que se preocupa com a superação 

da ordem social injusta precisa propor como horizonte a organização da escola em bases 

democráticas e participativas, o que não apresenta receitas uma vez que:
É na práxis administrativa escolar, enquanto ação humana 
transformadora adequada a objetivos educativos de interesse das 
classes trabalhadoras que se encontrarão as formas de gestão mais 
adequadas a cada situação e momento históricos determinados (PARO, 
1986, p.161).

Segundo o autor, também, para que uma prática administrativa seja realmente 

democrática todos devem participar das decisões que estão ligadas ao funcionamento e 

organização da escola. Paro (1986) enfatiza que nesse processo de democratização, é

importante que todos conheçam e compartilhem os princípios e métodos de uma nova 

Administração, voltada para os interesses da classe trabalhadora. 

Em termos de legislação, a gestão democrática da escola pública ganhou 

destaque a partir da Constituição Federal (CF) de 1988, que a incorporou como um 

princípio do ensino público na forma da lei. 

Anos mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº

9.394, aprovada em 1996, estabeleceu princípios que devem nortear as normas de 

gestão do ensino público na educação básica, quando destaca a necessidade de 

integração escola-comunidade, a participação dos docentes na elaboração do projeto 

político-pedagógico, dos pais em órgãos colegiados e a progressiva autonomia 

destinada à escola pública de educação básica.

Durante esse período também se observa o crescimento das pesquisas que 

valorizam a participação e a efetivação da democratização da educação, mediante, 

principalmente, a concretização de novas formas de organização do trabalho na escola.

Maia (2004), em pesquisa desenvolvida sobre a trajetória do conhecimento em 

Administração da Educação na Revista Brasileira de Política e Administração da 

Educação (RBPAE) 4, publicação da Associação Nacional de Política e Administração 

da Educação (ANPAE), conclui, entre outros aspectos, que no final da década de 1980 

e no período inicial da década seguinte “[...] os autores demonstram efetiva 

preocupação com o desenvolvimento da gestão democrática e, consequentemente, 

com o estabelecimento de formas também democráticas de designação de diretores 

escolares” (MAIA, 2004, p.70).

Tomando como base os artigos publicados na RBPAE é possível observar que os 

autores defendem a eleição de diretores escolares, associada aos outros canais de 

participação, como a modalidade de escolha mais favorável ao desenvolvimento de uma 

gestão escolar democrática. 
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A respeito do caso de São Paulo, cujo provimento do cargo de diretor de escola é

realizado mediante concurso público, Paro (1994, p. 90) argumenta:
Para quem examina em profundidade o funcionamento real da escola 
pública onde o concurso para o cargo de diretor é a regra, como no 
sistema público estadual paulista, não é difícil perceber a intensidade 
com que esse sistema de escolha, que está vinculado à natureza de 
estabilidade quase vitalícia do cargo, concorre para determinar o 
descompromisso do diretor com objetivos educacionais articulados com 
os interesses dos usuários e induzem a negligência para com as formas 
democráticas de gestão.

Conforme esse mesmo autor, o Estado reserva ao diretor o papel de gerente na 

medida em que concentra na figura desse profissional a responsabilidade pelas 

múltiplas atividades que se realizam na escola. 

A dimensão gerencial, argumenta Paro (1986), permite ao Estado o controle 

efetivo dessas atividades e coloca o diretor de escola como representante de seus 

interesses na instituição de ensino. Desse modo, esse profissional assume:
[...] o papel de “preposto” do Estado, com a incumbência de zelar pos 
seus interesses; estes, embora no nível da ideologia se apresentem 
como sendo de toda a população, bem sabemos que se constituem em 
interesses da classe que detém o poder econômico na sociedade 
(PARO, 1986, p.135).

Entretanto, a tentativa de legalizar a realização de eleições diretas para diretores 

nas escolas da rede pública do estado de São Paulo, mediante o Projeto de Lei nº

811/2005 do Deputado Enio Tatto, não foi aceita pelo Sindicato de Especialistas de 

Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo.

Posicionando-se contra a aprovação desse Projeto de Lei, o Sindicato, por 

intermédio de seu presidente Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto, enviou um documento a 

todos os Deputados da Assembléia Legislativa solicitando seu arquivamento ou recusa.

Para o Sindicato, não existe processo mais sério, isento, competente, eficaz e 

honesto do que o concurso público de provas e títulos, no qual predomina o mérito e é

um engano imaginar que se consiga democratizar uma escola pública, impondo-se a 

eleição direta para diretor. 

Entre muitos argumentos, o presidente do Sindicato afirma que o diretor eleito não 

teria, necessariamente, um compromisso com a comunidade escolar, mas sim, e antes, 

uma vinculação muito estreita com o grupo que o elegeu, fazendo com que continue 

havendo clientelismo e aprofundando conflitos entre a comunidade escolar (PINTO, 

2008).

Do exposto, destaca-se que, apesar de o desenvolvimento teórico em 

Administração escolar culminar com o debate sobre a concretização da gestão 

democrática e, consequentemente, o estabelecimento de formas mais democráticas de 



 p.8613
8

provimento do cargo de diretor de escola, no Estado de São Paulo esse cargo continua 

sendo provido mediante concurso público5. 

Nesse sentido, a fim de discutir alguns aspectos que envolvem a formação, função 

e provimento do cargo de administrador de escola da rede pública de ensino paulista,

originou-se o interesse em desenvolver o presente estudo.

3 – A trajetória do conhecimento em Administração escolar e o diretor de escola no 

Estado São Paulo

Com base nas considerações teóricas realizadas anteriormente é possível inferir 

que a trajetória do conhecimento em Administração escolar apresenta características 

marcantes em cada período com destaque para dois paradigmas: os estudos que 

assemelham a escola à empresa e, consequentemente, o administrador escolar ao 

administrador de empresas e os estudos que vislumbram a possibilidade de a prática 

administrativa escolar ser instrumento para a transformação social.

Dessa forma, a análise das fontes de pesquisa está sendo realizada tendo como 

eixo a seguinte questão: se houve uma trajetória do conhecimento em Administração 

escolar com características marcantes em cada período, tais características refletiram 

nas provas para provimento do cargo de diretor de escola e nas legislações que 

estabelecem as atribuições desse profissional? De que forma? É possível identificar a 

presença de paradigma(s) de Administração escolar nas provas e legislação? Qual(is)?

Os resultados obtidos a partir dos materiais analisados poderão contribuir para a 

compreensão das expectativas em relação ao cargo explicitadas nas provas e na 

legislação elaboradas e aprovadas pelo governo do Estado de São Paulo no período de 

1970 a 2007 e das mudanças que tais expectativas vão sofrendo ao longo do tempo 

sob influência de correntes políticas, econômicas, sociais e educacionais. 

Destaca-se, no entanto, que conforme apontam Silva Jr. e Ferretti (2004) a 

instituição escolar não é mera reprodutora de expectativas e projetos sociais, pois cada 

unidade escolar, ao mesmo tempo em que incorpora aquilo que foi socialmente 

instituído, constrói sua própria forma de ser e de se organizar e, por isso, tem condições 

de negar ou modificar o que lhe foi proposto.

Segundo esses autores, o ordenamento jurídico-burocrático e as políticas 

produzem as diretrizes da escola, porém, as diretrizes não são reproduzidas 

concretamente como são enunciadas, propostas e impostas. A organização de cada 

instituição escolar é única, já que as especificidades e as identidades produzidas 

conforme o institucional são culturalmente apreendidas pelos sujeitos escolares em sua 
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cotidianidade. Desse modo, Silva Jr. e Ferretti (2004) defendem a importância da 

Ciência da Educação desenvolver estudos que focalizem as práticas cotidianas das 

escolas.

Compartilhando dessas idéias, o presente estudo se propõe, também, a realizar

entrevistas semi-estruturadas com diretores de escola que realizaram o concurso, foram 

aprovados e assumiram o cargo nas respectivas décadas (1970, 1980, 1990, 2000). 

Mediante essas entrevistas, pretende-se investigar qual é a concepção e a percepção 

que os diretores têm acerca de sua função.

A análise dos editais, provas e legislações e dos dados coletados nas entrevistas 

será realizada tendo como base o conceito de Análise de Conteúdo, definido como:
Um conjunto de técnicas de análises das comunicações, visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos, ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 
1977, p. 39, grifos da autora).

Com essa análise pretende-se explicitar os possíveis desdobramentos do 

desenvolvimento teórico em Administração da educação na formação, função e 

provimento do cargo de administrador escolar no Estado de São Paulo.

Considerações preliminares:

Mediante o trabalho realizado até o momento é possível observar a presença de 

alguns paradigmas de Administração escolar nas provas dos concursos para diretor de 

escola, realizados na rede estadual de ensino paulista e nos documentos legais que 

dispõem sobre as atribuições desse profissional.

Considera-se, preliminarmente, que os conteúdos avaliados e exigidos no 

processo de escolha do diretor de São Paulo foram ganhando ênfase nos aspectos 

pedagógicos, em detrimento dos aspectos administrativos e políticos.
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Notas:

1 A pesquisa está integrada a projeto mais amplo intitulado “Formação, função e 
provimento do cargo do administrador escolar: questões históricas e atuais” e vinculado 
ao Centro de Estudos e Pesquisas em Administração da Educação (CEPAE). Trata-se 
de um Projeto Integrado, coordenado pela docente Graziela Zambão Abdian Maia que 
tem o objetivo de analisar questões históricas e atuais relacionadas à formação, função 
e provimento do cargo do administrador escolar e suas possíveis implicações na 
qualidade de ensino da escola pública. 

2 Respectivamente, quando as habilitações são introduzidas no curso de Pedagogia 
mediante o Parecer CFE nº 252/1969 e a Resolução CFE nº 02/1969 e data do último 
concurso realizado.
3 Para Teixeira (1968), a Administração escolar apresenta natureza e funções 
específicas e, por isso, não pode ser equiparada à administração de empresas.

4 Periódico publicado pela Associação Nacional de Política e Administração da 
Educação (ANPAE) e destinado a apresentar discussões e práticas da administração da 
educação. A primeira edição da Revista Brasileira de Administração da Educação 
(RBAE) foi publicada em 1983 e, em 1997, o título desse periódico foi alterado para 
Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE).

5 É importante mencionar que o Estado de São Paulo é um dos únicos – acompanhado 
da Bahia e do Distrito Federal – que ainda mantém o concurso público como forma de 
provimento do cargo de diretor de escola.


