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Este paper reúne os resultados de uma pesquisa qualitativa, do tipo 

grupo focal, realizada entre os meses de maio e julho de 2002, com o objetivo 

de analisar como a comunidade escolar percebe a eleição dos diretores de 

escolas municipais. 

Quanto ao tipo de sondagem realizado no caso específico deste trabalho — 

grupos focais —, trata-se de um conjunto reuniões gravadas em áudio e vídeo 

no esquema de mesa-redonda, realizadas com dez pessoas em média, com a 

finalidade de descobrir motivações, crenças, atitudes e sensações subjacentes 

a um ou mais pontos que se queira explorar.  

As principais vantagens desse tipo de pesquisa qualitativa são: a possibilidade 

de exploração de temas pouco racionalizados; auxílio na formação de 

hipóteses; facilidade de apresentação dos resultados quando comparadas às 

tabelas numéricas, características das pesquisas quantitativas; agilidade no 

fornecimento de resultados.  

Nesta pesquisa foram realizados seis grupos focais: o primeiro, no dia 

25 de junho, reuniu 11 pessoas, que ocupam cargo de direção ou vice-direção 

de escolas municipais; o segundo foi feito no dia 27 de junho, com 9 pessoas, 

todos professores da rede municipal de ensino, sendo que três deles já haviam 

anteriormente ocupado o cargo de diretor ou vice-diretor nos colégios em que 

trabalha(va)m; o terceiro grupo foi realizado no dia 02 de julho, contando com a 

presença de 10 pedagogas da rede, sendo que uma delas já havia ocupado o 

cargo de diretora; o quarto grupo funcionou no dia 04 de julho, tendo a 

presença de 8 pais e/ou responsáveis por alunos, todos eles pertencentes aos 

conselhos escolares de suas respectivas escolas; o quinto grupo reuniu, no dia 

09 de julho, 9 alunos da rede municipal; e, finalmente; o sexto grupo contou 



com a presença de 9 funcionários, em sessão realizada também no dia 09 de 

julho de 2002. 

Deve-se ressaltar que, metodologicamente, os pesquisadores 

escolheram uma amostra de doze escolas da rede municipal, a partir das quais 

foram identificados os representantes dos vários segmentos. O quadro abaixo 

indica as escolas escolhidas, com base em três tipos de critérios: a) localização 

geográfica na cidade e também condição de zona rural ou urbana; b) série em 

funcionamento, de 1a a 4a, 5a a 8a e 1a a 8a; c) e o número de alunos, com 

escolas consideradas de grande, médio e pequeno porte no que refere às 

matrículas. Definidos os critérios, a escolha foi feita através de sorteio entre as 

escolas que faziam parte de cada categoria acima mencionada. 

  

  

Tabela 1 – Escolas escolares participantes da amostra da pesquisa 

Nome da Escola Séries em funcionamento Região de Localização Número de Alunos 

Darcy Carvalho 1a. a 4a. Urbana – norte 1.306 

Antônio Gayoso 1a. a 8a. Urbana – norte 986 

Lizandro Tito 1a. a 8a. Urbana – sul 1.391 

Eurípedes Aguiar 5a. a 8a. Norte/centro 615 

Clodoaldo Freitas 1a. a 4a Urbana – leste 426 

Extrema 1a. a 8a. Urbana – sudeste 667 

Lídia Ribeiro 5a. a 8a. Rural – Nazária 778 

Fazenda Soares 1a. a 4a Rural 192 

Santa Tereza 1a. a 8a. Rural – Estaca Zero 873 

Coronel Boavista 1a. a 8a. Rural 363 

Benjamin S. Carvalho 1a. a 8a. Urbana – sul 571 

Valter Alencar 1a a 8a. Urbana – leste 964 

  

Como se pode analisar a partir dos dados da participação em cada 

sessão de grupo focal realizada durante a fase de coleta de dados, foram 

entrevistadas 56 pessoas, entre os vários segmentos, de um total previsto de 

72, ou seja, aproximadamente 78% da amostra projetada. No entanto, 

nenhuma das escolas da tabela acima deixou de ser ouvida em pelo menos um 

dos seus segmentos. 



Cabem ainda uma informação adicional à guisa de apresentação. No 

caso dos segmentos de professores, funcionários, pais e professores, a equipe 

da pesquisa utilizou o critério de sorteio para definir os que deveriam participar 

das sessões. A exceção foi feita em relação ao caso dos pais, pois, decidimos 

realizar o sorteio entre aqueles que participam dos conselhos escolares. Este 

viés foi utilizado para evitar um desnível muito grande entre os informantes, 

tanto em termos sócio-culturais, quanto ao envolvimento na vida escolar dos 

filhos. As intervenções e análises do grupo comprovam o acerto da decisão 

metodológica que se tomou, graças à riqueza das informações trazidas. Ainda 

neste particular, cumpre ressaltar a enorme colaboração de todos os diretores 

das escolas envolvidas na pesquisa, que não mediram esforços para torná-la 

realidade. 

O paper está então orientado em torno de três pontos que se 

destacaram na interpretação dos entrevistados e que aqui constam como 

alguns dos achados mais expressivos que se pode retirar dos dados coletados. 

Segue-se, desta maneira, o conjunto destas avaliações que serão detalhadas e 

aprofundadas nas duas seções que estruturam a apresentação dos dados: 

1. Com relação à figura do diretor, a partir do depoimento deles 

mesmos, a complexidade e mudança das habilidades que hoje 

envolvem a assunção ao cargo têm colocado sérios desafios 

aos que planejam assumir a posição. Neste sentido, há uma 

certa convicção de que as tarefas burocráticas, de gestão da 

escola, se avolumam e muitas vezes impedem ou diminuem a 

margem de manobra que têm para o trato com as questões 

especificamente pedagógicas; 

2. O processo eleitoral tem nuances e está cercado pelas 

mesmas características que marcam as eleições mais gerais, 

surgindo inclusive candidatos “populistas”, que prometem o 

que não podem entregar. Em outras ocasiões há eleições que 

terminam por ter reflexos de longo prazo na vivência da escola, 

em função do acirramento da disputa. No entanto, os 

informantes, em sua grande maioria, são positivos na 

afirmação da necessidade da eleição, como melhor forma de 

escolha daquele que ocupará o cargo; 



3. Quanto ao processo eleitoral propriamente dito, há algumas 

preocupações no que concerne à fórmula de ponderação dos 

votos, com propostas de voto universal, inclusive; criação de 

mecanismos de controle das campanhas eleitorais, para que 

não venham a prejudicar o ambiente de funcionamento da 

escola posteriormente à eleição; e críticas à exigência por 

parte da SEMEC da freqüência a um curso de gestão para 

qualificação daqueles que podem concorrer ao pleito. 

  

• O Diretor: atribuições, papel e desafios 

  

O principal foco da pesquisa está no entendimento do modo como vem 

mudando a percepção dos vários segmentos escolares em relação às funções 

do diretor, suas atribuições e o tipo de mecanismo que melhor se adequaria à 

escolha daquele mais apto ao exercício da tarefa. 

No roteiro de questões que deu estruturação às sessões focais, as duas 

perguntas iniciais estavam voltadas a captar o modo como os diversos 

segmentos compreendem o papel do diretor e, também, o perfil mais 

adequado, ideal, para o cargo, em termos de qualidades de trabalho 

burocrático, relacionamento e competência. 

No que é relativo aos achados algumas questões apareceram com maior 

destaque. Em primeiro lugar, nota-se uma mudança da própria atividade de 

dirigir, que vem se tornando mais complexa, envolvendo inúmeros desafios 

anteriormente inexistentes. Entram aqui os aspectos relativos ao processo de 

descentralização das políticas públicas ocorrido durante a década de 1990. Os 

diretores, ou como muitos apontaram, gestores escolares, hoje têm de 

enfrentar a burocracia das diversas prestações de contas relativas aos 

recursos repassados diretamente às escolas; têm, igualmente, que fazer face à 

gestão do processo de merenda escolar, desde a compra dos mantimentos até 

a gestão de cardápio, passando pela organização e controle do trabalho 

funcional que esta envolve; preocupam-se com a parte pedagógica, o 

desempenho de seus alunos e da escola como um todo, em face das 

avaliações sistemáticas a que estão submetidos; e, finalmente, como 



enfatizado na seção 1, são líderes, conselheiros, apaziguadores, árbitros de 

conflitos, enfim, ocupam posição social e política de destaque na comunidade. 

Em segundo lugar, mais de uma vez, em diversos segmentos, surgiram 

indagações sobre a validade do processo eleitoral como melhor maneira de 

escolher o perfil de professor ideal ao cargo. Houve então, propostas de 

diversos matizes: concurso, como já acontece em outros estados da federação; 

mudanças na legislação vigente, com relação ao peso dado ao voto dos 

segmentos; e, finalmente, a preocupação, que será explorada em seção 

específica, quanto às condições em que se processam as eleições que, 

reproduzindo o que acontece nos momentos eleitorais da própria sociedade, 

suscitam dúvidas sobre a validade das disputas, de vez que dividem os 

professores, criando animosidades às vezes incontornáveis, que terminam por 

prejudicar, no entender de alguns, o desempenho do alunado. 

Cabe então, dar voz aos próprios diretores, para perceber como 

entendem o seu próprio papel no momento atual: 

“a priori no meu entender o diretor da escola ele vai 

servir mais como gerente das ações das atribuições 

pedagógicas, e hoje como diretor também das escolas você 

também vai gerenciar mais essa parte, então no meu entender 

o diretor da escola ele é um gerente independente das 

questões pedagógicas ele é um gerente, ele atua mais na parte 

administrativa” (diretor, 25/06/02) 

“Ele é um gerente administrativo, eu digo que ele é mais 

um gerente administrativo do que pedagógico” (diretora, 

25/06/02). 

“A gente tem que ver uma outra coisa também, 

financeiro também, além de financeiro é pedagógico, eu acho 

que está sobrecarregando a figura do diretor, atualmente está 

se cobrando muito isso aqui, todas as reuniões que se vai se 

coloca, você é o líder pedagógico, você é o gestor da escola, é 

o responsável por tudo, então está uma carga pouco grande 

sobre a figura do diretor” (diretor, 25/06/02) 

“Eu vejo a posição do diretor num leque assim muito 

forte nas ações deles nas escolas, por exemplo, ele é 



pedagogo, ele é orientador, ele é contador, ele é psicólogo, ele 

é professor” (diretor, 25/06/02) 

“...o diretor também que estar em todos esses, tem que 

ser o líder de todas as ações, não dar para ser diferente. Ele 

tem que estar liderando o administrativo, o financeiro, o 

pedagógico, é muito sobrecarregado, mas é muito gostoso. Eu 

não me sentiria útil se eu estivesse fora do pedagógico, se 

estivesse fora do financeiro, se estivesse fora de alguma coisa, 

eu queria multiplicar minhas horas atrelar a todos ao mesmo 

tempo, porque é muito gostoso, é muito necessário...” (diretora, 

25/06/02, grifo acrescentado) 

“... quando ela falou que é necessário claro que o diretor 

ele tem que estar por dentro de tudo. Ele tem que saber, tem 

que conhecer, mas se não delegar funções a pessoa não 

consegue sozinha dar conta lá da cozinha, da conta da 

prestação de contas e dar conta do que está acontecendo 

dentro da sala de aula, então eu acho que vai muito pelo 

grupo,” (diretora, 25/06/02, grifo acrescentado). 

“Eu acho assim, é saber trabalhar com liderança, não na 

forma de chefia, mas líder, não ser daquele assim, faça, mas 

dizer, vamos fazer, vamos fazer juntos. Eu quero ver o 

sucesso. O sucesso de vocês depende do meu, e também 

saber trabalhar com o coletivo, aprender administrar uma 

reunião, falar a verdade, não ter vergonha, não ver nenhuma 

crítica da escola como uma coisa pessoal para ele, mas sim 

para o crescimento do grupo, saber delegar funções e saber 

cobrar...” (diretora, 25/02/02) 

Nos vários depoimentos acima se destacam os fatores que sugerimos 

inicialmente na análise. A escola mudou, hoje se encontra inserida em novo 

contexto social, transformou-se igualmente o papel do diretor, que não pode 

mais se ater apenas à questão pedagógica.  

Aliás, este é um aspecto importante, a parte pedagógica corre o risco de 

tornar-se marginal diante das inúmeras demandas burocráticas imediatas que 

se exigem deste “novo” gestor. Além disso, a maneira de perceber e tratar a 



realidade contemporânea varia e vai desde uma visão centralizadora, em que o 

exercício da função transparece como uma missão de vida, até chegar nas 

articulações que sugerem a delegação de funções e o apoio em um grupo de 

trabalho a melhor saída para enfrentar os desafios. Neste caso, menos que um 

abnegado, o diretor é um líder. 

Na visão dos professores a mesma abordagem é 

ressaltada:  

“Numa visão mais moderna já se coloca de lado essa 

questão do diretor e sim do gestor da escola, ele vai de certa 

forma gerir administrativamente a escola, tanto os recursos 

financeiros como o próprio quadro de pessoal docente, 

administrativo...” (professora, 27/06/02, grifo acrescentado) 

“Eu sei das responsabilidades, das dificuldades dessa 

posição, porque embora eu não seja diretora, mas eu não me 

detenho só no meu papel de professora, eu sempre participo 

do conselho, eu estou sempre numa cumplicidade assim com a 

direção da escola tentando colaborar e eu vejo as dificuldades 

e eu vejo as angustias da pessoa que está na direção da 

escola, porque hoje o papel do diretor ele foi muito ampliado. O 

diretor da escola não é mais uma pessoa para articular a 

questão pedagógica, que antes a gente via dessa forma. 

Então, esse papel dele ficou assim um pouco de lado e ele foi 

mais para a questão administrativa mesmo...” (professora, 

27/06/02, grifo acrescentado) 

No caso dos pedagogos, a visão acerca do papel e da posição atual do 

diretor de escola também coincide com as demais já aqui ressaltadas, mas há 

que se dar ênfase ao modo como entendem a questão pedagógica, ou seja, 

como vêem uma possível perda de capacidade do diretor de dar conta deste 

lado importante de sua administração. É importante então, ver as passagens 

que permitem uma comparação com os diagnósticos acima, 

“Eu acho que o diretor ao ser indicado ou eleito ele deve ter uma postura 

de um administrador, que tenha o controle de toda a escola. Ele deve ter não 

necessariamente muitos títulos, porque às vezes você tem título, mas não tem 

aquela liderança, ele tem que ter espírito de líder em primeiro lugar. Mas aí 



seria o essencial, porque você tem muitos títulos mas você não tem liderança, 

não sabe se relacionar com o colega profissional, então ele deve ter um pouco 

de conhecimento na parte administrativa. Claro que a gente não sabe tudo, 

mas você tem de procurar aprender, e também da parte pedagógica, algumas 

pessoas podem pensar que o diretor não tem nada haver com a parte 

pedagógica, só tem a ver com a parte pedagógica, ele tem que saber como 

estão os alunos, qual o nível de conhecimento desses alunos, como o 

professor está se comportando em sala de aula com o excesso de turma, ele é 

um conhecedor de todo o geral da escola ...” (pedagoga, 02/07/02, grifo 

acrescentado) 

“Eu diria que em primeiro lugar seria mesmo a formação, qualificação 

profissional, depois viria o conhecimento de ambas as partes, não só o 

conhecimento da direção, mas sim na parte até mesmo da supervisão, no que 

diz respeito a supervisão, ao aluno, ao professor, ao coordenador, e sim todas 

as atribuições que existe dentro e fora na comunidade, de fora da escola” 

(pedagoga, 02/07/02) 

“tudo o que foi dito aqui é que o diretor deve ser um líder e eu acho que 

tem duas palavrinhas que resumem bem tudo o que foi dito aqui, líder 

democrático, (...) e eu acho assim no meu entendimento que um líder só se faz 

democrático ou talvez umas das condições talvez seja o mais correto dizer, é 

de ser um gestor democrático é exatamente a formação desse profissional.” 

(pedagoga, 02/07/02, grifo acrescentado) 

“Resumindo bem aí, eu acho que ele tem que ter liderança, um bom 

relacionamento e dando ênfase principalmente ao aspecto pedagógico, 

financeiro e administrativo, isso aí já é uma grande ajuda para nós” (pedagoga, 

02/07/02) 

O que se observa então, é o ideal do administrador, que lidera uma 

equipe como sendo o perfil mais próximo da descrição do que hoje se entende 

pela figura do diretor da escola. Neste caso, tal como na formação acadêmica 

dos administradores, o diretor teria de possuidor conhecimentos sobre todas as 

áreas que caracterizam o seu fazer diário, o que não implica dizer que deveria 

ser especialista em todas elas, mas alguém disposto a navegar por entre as 

questões de maneira escorreita e segura, transmitindo aos seus liderados um 

senso de comando e, ao mesmo tempo, deixando-os a vontade para 



colaborarem e emitirem suas opiniões e julgamentos. Sendo assim, formação, 

características de liderança e disposição para o trabalho comporiam um perfil 

mínimo deste profissional na visão deles próprios, dos professores e dos 

pedagogos. 

Entre o corpo funcional, a visão do que seria o perfil adequado para um 

diretor de escola segue de perto aquele já esboçado anteriormente. 

Capacidade de comunicação e diálogo; humildade, como qualidade oposta a 

da arrogância e do autoritarismo; ação mediadora entre aluno e funcionários; 

capacidade de trabalho em grupo; e, finalmente, coerência seriam atributos a 

serem encontrados naquele que dirige uma escola. Vejamos assim, os 

depoimentos que dão base às nossas afirmações: 

“Ele tem que ser também bastante comunicativo, ele tem que se 

aperfeiçoar das coisas para poder passar para o grupo, saber lidar com as 

pessoas, ter um bom relacionamento, porque tem pessoas que as vezes não 

sabe como falar com as pessoas e como chamar a atenção, então ele tem que 

procurar essa maneira de ser comunicativo e manter um bom relacionamento 

com as pessoas, e também saber entender não só o grupo mas também tem a 

comunidade que as vezes precisa muito do apoio da escola”(funcionária, 

09/07/02) 

“ele precisa saber trabalhar também em grupo, porque dentro de uma 

escola só o diretor não resolve, tem que ser o grupão, os professores, os 

funcionários em geral, os alunos, os pais de alunos, então ele precisa saber 

trabalhar esse grupo, ele precisa saber puxar o melhor de cada funcionário, de 

cada aluno, de cada pai de aluno, precisa saber extrair isso para por também 

em prática dentro da escola” (funcionário, 09/07/02) 

“Acho que ele tem que ser uma pessoa humilde, trabalhar em grupo e 

não trabalhar isolado, e trabalhar com os alunos porque os alunos é que fazem 

a escola, sem eles não tem nem como dizer, porque os alunos são tudo na 

escola, sem eles ninguém trabalha, porque lá na escola não tem idade, na 

época de eleição os pequenininhos são os próprios a fazer a campanha do 

diretor, eles brigam, pedem para o pai, pai vote em fulano de tal porque ele é 

uma pessoa boa e gosta e abraça, é aquela amizade” (funcionária, 09/07/02). 

Finalmente, temos os depoimentos de pais e alunos. Entre estes há dois 

elementos que merecem atenção. Inicialmente, as visões da maioria dos 



informantes são parciais, ou seja, percebem o diretor atual e não propriamente 

a instituição direção escolar. Neste sentido, quando perguntados sobre o perfil 

ideal do diretor e quais seriam as principais qualidades necessárias para 

assunção de um cargo como este, o que se obteve como retorno foram 

avaliações personalizadas do atual ocupante do cargo.  

Depois, as condições da amostra, além da questão levantada no parágrafo 

anterior, também levaram a respostas muito individualizadas. No caso dos pais, 

como enfatizamos mais de uma vez, foram escolhidos aqueles que fazem parte 

do conselho escolar e, portanto, têm maior contato pessoal com os diretores. 

No caso dos alunos, a escolha, embora sendo ao acaso, através de sorteio, 

reuniu um conjunto de pessoas muito dispostas a elogiar e chamar atenção às 

qualidades pessoais do gestor de suas escolas. De qualquer maneira, fazemos 

questão de chamar atenção de alguns depoimentos, que podem ilustrar a 

avaliação dos dois segmentos sobre a figura do diretor. 

“a diretora dessa escola junto com o conselho escolar ela é muito preocupada, 

não somente pela cobrança do secretário (...) os professores e a diretora (...) 

um afinco muito grande no que eles estão fazendo e participam exatamente no 

que está acontecendo na escola junto com a gente do conselho escolar, desde 

das compras e do repasse em dinheiro, até as decisões do que se vai fazer, 

inclusive o próprio PDE ...” (pai de aluno, 04/07/02) 

“entre a escola e o diretor está tudo bem, está tudo ótimo, a gente participa 

bastante dos repasses dentro da escola, das merendas, da qualidade das 

merendas e do que é comprado e do que é preparado, tudo é direitinho, nota 

fiscal, como eu não faço mais parte da tesouraria mas faço parte do conselho 

então eu estou por dentro de todas as notas, de todas as mercadorias que 

compram, tudo nota direitinho, então eu acho que na minha opinião está tudo 

muito bem.” (mãe de aluno, 04/07/02) 

“Lá o diretor é muito próximo com a gente, ele conversa, ele opina, fala, ele 

conversa com agente, ele escuta a gente, se a gente fala com ele, ele nos dá 

atenção, eu acho assim que não deveria acabar com a direção porque assim a 

gente sabe quem escolher, escolher qual o candidato que a gente é mais 

próximo.” (aluno, 09/07/02, grifo acrescentado) 

·        O Processo Eleitoral: avaliação e propostas 

  



Um dos aspectos mais importantes das observações que se pode 

realizar sobre os dados desta pesquisa diz respeito ao fato de que 

predominaram, entre praticamente todos os segmentos analisados, visões 

muito semelhantes sobre os diversos temas que foram abordados durante as 

sessões focais. No que é relativo ao processo eleitoral, as perguntas se 

estruturaram em torno de três eixos de indagações: 1) quanto às candidaturas, 

perguntou-se como eram construídas, em termos de costuras de apoio, 

estratégias de campanha e também como, durante o período eleitoral, iam 

surgindo as manifestações de simpatia e trabalho em prol de um determinado 

candidato; 2) os efeitos da eleição sobre a vida escolar foram também 

abordados, com um foco especial para duas ordens de questionamentos. Um 

relativo à questão do relacionamento entre os eleitores e contendores no 

período pós-eleitoral e um outro, face da mesma moeda, preocupava-se com 

os efeitos, fossem positivos, ou negativos, que os informantes viam do 

processo eleitoral sobre os aspectos pedagógicos e administrativos da vida 

escolar; 3) finalmente, foram estimuladas as reflexões valorativas sobre o 

processo eleitoral em si e as possíveis alternativas à escolha direta. 

De maneira geral, é possível afirmar que existe razoável 

heterogeneidade quanto ao modo como as candidaturas se constroem entre os 

professores e, portanto, no interior das várias escolas. Em algumas, a 

manifestação é individual, oriunda do desejo de um docente de ocupar o posto, 

o que favorece a uma costura de apoios individualizada, embora a figura da 

“consulta as bases” exista.  

Em outros, a disputa se dá a partir da mobilização de um grupo de 

insatisfeitos com o status quo atual, passando assim, pelo deslocamento de 

direções que se fixaram e acomodaram suas ações em torno de pequenos 

grupos e objetivos, deixando de atender aos anseios de uma maioria que 

termina por vencer as eleições, em pleitos acirrados, que, não raro, deixam 

marcas incontornáveis.  

Há também exemplos de escolas em que as instâncias de participação 

da gestão escolar descentralizada cumprem o papel de orientar e até mesmo, 

ser nascedouro de candidaturas, que passam pela aprovação do conselho 

escolar antes de virem a público. Neste caso, temos processos pouco 

traumáticos, praticamente sem disputas e que consagram a eleição de 



diretores que, supomos a partir dos depoimentos, têm ampla aprovação de 

seus comandados. 

Esta heterogeneidade dá igualmente lugar a reflexões críticas sobre o 

processo eleitoral. Questiona-se assim, a oportunidade e conseqüência da 

eleição como método de escolha dos diretores, que poderia passar por outros 

mecanismos de indicação “mais aperfeiçoados” e, também, menos traumáticos 

para a vida escolar, como, por exemplo, o concurso. Entre os que defendem 

intransigentemente as eleições diretas, há os que questionam a fórmula que 

pondera os votos, diferenciando o peso da participação dos diversos 

segmentos. As opiniões se dividem entre os que são a favor do voto universal e 

aqueles que, sem reservas, entendem que o segmento dos professores deve 

ter maior peso na ponderação dos votos a serem computados durante a 

apuração e definição do resultado final.  

Outro aspecto crítico relevante diz respeito às campanhas eleitorais. 

Principalmente entre os diretores, o tema levantou uma rica polêmica. Para 

alguns, as eleições são importantes e transformaram a realidade da rede 

municipal de ensino de Teresina, contudo, são céticos quanto ao modo como 

as campanhas são realizadas, chegando a afirmar que se deveria buscar 

alternativas de legislação para coibir os abusos e absurdos que se verificam 

durante o período eleitoral. Em relação a este aspecto, avalia-se que as 

eleições escolares reproduzem o macrocosmo dos pleitos gerais, no que têm 

de aspectos prejudiciais como clientelismo, influência de lideranças políticas 

fortes (vereadores, por exemplo), falsas promessas, acusações e agressões 

pessoais, enfim, todo o conjunto de práticas que caracterizam as eleições 

gerais no país. 

As soluções para remediar a situação são muitas e vão desde a ação 

contundente da SEMEC, tanto no sentido de legislação, quanto de fiscalização 

dos abusos, passando pela conscientização, até chegar às propostas que 

envolvem o papel de determinados segmentos na construção das condições de 

consciência e debate que deveriam marcar idealmente tais eleições — 

pedagogos e movimento estudantil foram citados especificamente. 

Outro aspecto crítico das informações levantadas diz respeito à nova 

exigência da SEMEC de solicitar dos possíveis candidatos a freqüência a um 

curso de gestão para qualificação dos candidatos a candidatos. Vários 



informantes remeteram a problemas operacionais na divulgação deste curso e 

de sua obrigatoriedade, bem como mencionaram a sua inadequação no 

período pré-eleitoral, interpretando que dever-se-ia realizá-lo somente após 

eleitos os novos diretores e vice-diretores. 

No entanto, em que pese as observações levantadas, as eleições diretas 

para escolha dos diretores já fazem parte da tradição e da vida institucional das 

escolas da rede pública municipal, sendo consideradas, em larga medida, 

como um instrumento de progresso e avanço das relações escola e 

comunidade, assim como elementos indispensável no processo ensino-

aprendizagem, de vez que permitem maior participação dos alunos, pais e 

corpo funcional nos problemas que afligem as escolas. 

Resta-nos então, recorrer aos depoimentos para pontuar, da mesma 

maneira como fizemos nas demais questões, as visões específicas de cada um 

dos segmentos da vida escolar. 

Iniciemos então, pela posição dos diretores no que tange à questão mais 

geral do processo eleitoral: 

“...deveria não ter essa coisa da eleição no sentido de candidatos e 

campanha, automaticamente todos seriam candidatos, todas as pessoas que 

estão dentro daqueles que quiserem automaticamente candidatos, e os dois 

mais votados assumiria a diretoria e vice. A parte negativa dessa história de 

eleição é a campanha, de faz isso, faz aquilo.“ (diretora, 25/06/02) 

“... quando vou escolher um governador ou seja quem for, eu vou atrás 

das qualidades e do passado dele, o que ele é capaz de fazer, qual é a 

competência dele para administrar, eu não vou perder tempo botando uma 

pessoa na direção de uma escola que eu sei que vai passar uns três meses 

para poder conhecer alguma coisa.” (diretora, 25/06/02) 

Nestas passagens o que se sobressai inicialmente é a preocupação com 

a qualificação daquele que postula ao cargo de diretor. Os depoimentos são 

significativos porque se trata de informantes que ocupam atualmente a direção 

de escolas e vêem diretamente as dificuldades em que se encontram 

envolvidos. Assim, diante de uma posição mais igualitária, “todos são 

candidatos”, e os dois mais votados se elegeriam, alguns dos demais reagiram 

de maneira veemente, ressaltando a inadequação da proposta. No 

entendimento de dois diretores, as eleições são importantes porque põem em 



disputa trajetórias de vida e qualificação profissional para que se elejam 

aqueles mais aptos. No segundo depoimento, fala-se de um critério específico 

para elegibilidade dos candidatos e resume-se este critério à questão da 

qualificação. 

A partir disso, o grupo iniciou a polêmica sobre a questão das 

campanhas eleitorais nas escolas, a sua validade e as maneiras de coibir os 

abusos. Vejamos, 

“A única que eu defendo é que não tenha a campanha, que não existisse 

a campanha dentro da eleição... tem escola que os candidatos a diretor levam 

até os políticos para fazer campanha na porta das escolas.” (diretora, 25/06/02) 

“Eu quero falar bem aqui que a escola por ser pequena o problema não 

é menor não. Em nossa escola, nós éramos 4 professores, olha a história, dois, 

um era vice e um era candidato, o outro lado um era vice e o outro era 

candidato, aí vocês estão vendo o tamanho do problema, aí eu ganhei a 

eleição, eu e a minha vice, eu fiquei fora da sala de aula, então quem eram os 

professores da escola? A que perdeu com a vice dela, ela tinha duas turmas, a 

vice dela tinha duas turmas e a minha vice tinha duas turmas. Então, o 

professor dentro da sala de aula, ele faz o que ele quer em relação à cabeça 

dos alunos, então eu tinha problemas até com o grupo de alunos, porque 

alunos que me admiravam, que tinham o maior carinho por mim começaram a 

ver problemas assim que eu tive porque tinha pessoa lá fazendo esse tipo de 

trabalho, existe gente esse tipo de trabalho...” (diretora, 25/06/02) 

 “O ponto de base é o seguinte, é o objetivo meio da eleição, quem está 

diretor geralmente quer se eternizar diretor como se fosse dono da escola, e 

não vê o processo seletivo como uma mudança, uma mudança de postura, 

uma mudança de situação, simplesmente vê o processo eletivo para eternizar 

sua administração (...) a campanha vai existir porque é política, são trocas de 

idéias, eu vou tentar de convencer e você vai tentar me convencer e convencer 

os eleitores também.” (diretor, 25/06/02, grifo acrescentado) 

O que se depreende desta discussão é o fato de que as eleições são 

bem vistas pelos diretores, mas há alguns aspectos que incomodam a alguns 

deles, principalmente o que diz respeito à questão das campanhas eleitorais. O 

incômodo se revela em dois momentos distintos. Um deles é relativo ao próprio 

processo eleitoral, quando a disputa leva os candidatos a um processo mais 



acirrado de proposição de suas candidaturas. O segundo momento diz respeito 

à pressão que se coloca na cabeça do dirigente que deseja se manter no cargo 

ou, pelo menos, cumprir aquilo que prometeu. Neste caso específico, o que 

assusta é o raciocínio político que se estabelece na mente do diretor, o cálculo 

da ação que melhor irá proporcionar condições dele, ou de seu grupo, 

continuar dirigindo a escola. Finalmente, é preciso ressaltar que a dimensão da 

escola, em número de professores e alunos, como vimos no segundo 

depoimento acima, não influi nos efeitos que as eleições possam ter sobre a 

vida escolar de maneira geral, ou seja, atingem-na igualmente, sobretudo se há 

disputa acirrada e os perdedores não aceitam o resultado emanado das urnas. 

Surgiram também, dentro deste grupo, questionamentos quanto à 

validade das eleições como método de escolha de dirigentes, para além da 

simples crítica ao processo de campanha em si. Observemos então, algumas 

das opiniões: 

“É a questão da parte administrativa ser tratada como uma empresa 

mesmo e nisso tem que ver a questão da imparcialidade, e eu não consigo ver 

eleição, se cada um quer puxar o seu quinhão com imparcialidade numa 

gestão administrativa, não tem como conciliar, vamos imaginar você com uma 

empresa e vai eleger o seu chefe, o diretor, o dono da coisa.” (diretora, 

25/06/02) 

“Ela está dizendo que a eleição deve ter, mas o que ela está 

discordando é da questão externa da política lá de fora, da partidária, do 

deputado, do vereador, do prefeito que vai lá e indica.” (diretora, 25/06/02) 

“Empresa e a coisa pública são duas coisas diferentes, o objetivo da 

empresa é gerar lucros para o grupo ou a alguma pessoa, a coisa pública não, 

é você trazer de cima para poder, é o inverso, enquanto que numa empresa 

você trabalha para um dono, a coisa pública você trabalha para a comunidade, 

para o social, então tem que ter eleição mesmo.” (diretor, 25/06/02) 

“É uma questão de concurso, você ver aí professor passando em 

concurso toda hora e quando chega lá tem que ter também uma avaliação do 

desempenho da pessoa, como em todo lugar do mundo.” (diretora, 25/06/02) 

 “Hoje a questão que está faltando para dinamizar e para organizar é só 

um regimento eleitoral que venha atender, que venha fazer valer e não 

acontecer essas coisas, o xingamento e tudo. Simplesmente a questão da 



troca de idéias, você apresentar a sua proposta e coisa desse tipo, que venha 

regulamentar o processo eleitoral...” (diretor, 25/06/02) 

Entre os professores, a visão do processo eleitoral corresponde ao modo 

como o experienciam em seus locais de trabalho. Há aqueles em que 

praticamente não há disputa e as eleições são pacíficas; há também escolas 

em que o processo de construção das candidaturas é função do interesse dos 

candidatos, sem que haja mediação anterior das instâncias democráticas de 

gestão escolar; e há, finalmente, a realidade das disputas acirradas, do embate 

duro em torno de propostas e, como disse uma das informantes, poder. 

Analisemos os exemplos, através dos depoimentos: 

“Na minha escola não teve grandes problemas na época de eleição até 

porque é uma escola nova, só tem apenas 5 anos, então a diretora assim que 

foi fundada a escola ela entrou sem eleição e aí na outra eleição se candidatou 

e se elegeu, chapa única sempre, porque ela é uma pessoa que eu não sei 

nem explicar como é, é diferente...” (professora, 27/06/02) 

“Na nossa escola sempre a gente faz a reunião com o conselho escolar 

primeiro (...) aí o conselho escolar pega a opinião da comunidade toda, coloca 

todos os professores na frente da comunidade e quem eles acham que deve 

ser diretor, que tem capacidade, muitas vezes eles escolhem, a minha filha 

disse que é fulano, a minha filha disse que é fulano.” (professora, 27/06/02) 

“Lá na escola apesar de ser uma escola pequena, de 5 salas de aulas, já 

houve eleições muito pesadas, pesadas mesmo, de intriga, de fofoquinhas, de 

tudo, de tudo o que possa imaginar, do candidato chegar e ir visitar durante a 

noite ou durante o final de semana e prometer remédios, prometer internação, 

prometer médicos, campanha pesada, pense, pesada mesmo.” (professora, 

27/06/02) 

 “Na escola que eu trabalho (...) eu já soube na semana passada que 

são 4 candidatos. Lá é uma escola boa porque há confronto, eu gosto quando 

a coisa tem mesmo o confronto, tem o grupo da situação e da oposição, é uma 

eleição, eu gosto mesmo...” (professor, 27/06/02) 

No que é relativo aos efeitos, positivos ou negativos, relacionados à 

existência das eleições para a direção escolar, alguns professores têm uma 

posição de crítica ao papel da SEMEC e também, de preocupação pedagógica 

quanto aos efeitos das disputas acirradas, 



“o que eu acho que não favorece no papel pedagógico do diretor é o 

papel da SEMEC, que tem tentado distanciar o diretor desse papel pedagógico 

e transformar num simples gestor financeiro da escola... porque é tempo inteiro 

sentada fazendo conta de PDE, fazendo conta de merenda escolar, 

telefonando para fornecedor, (...) Então, a SEMEC, ao invés de questionar a 

legitimidade do processo de eleição democrático para diretor, ela devia 

favorecer o papel desse diretor.” (professora, 27/06/02) 

“eu acho que quem é realmente educador, houve a competição, a 

competição pode haver, é bom, é gostoso você mostrar o que é, você fazer 

oposição, você estar à disposição, mas meu amigo acabou a competição, 

vamos ter uma comparação. Se a gente dialogar e mostrar, porque todo mundo 

erra, todo mundo tem erros e acertos, mas se o diretor estiver, diga, olha, se 

aqui está errado, dá para nós melhorarmos, dar para nós fazermos assim, e ele 

concordar comigo eu estou ajudando. Eu acho que qualquer educador que se 

meter dentro de uma escola ele não deve ir para atrapalhar, mas para 

cooperar, para ajudar, isso é que é assunto do diretor e o diretor que se diz 

democrático, agora tomar de conta do poder e querer fazer só da coisa dele 

isso é burrice.” (professor, 27/06/02) 

As principais reflexões sobre o processo eleitoral e a questão 

pedagógica, como não poderia deixar de ser, vêm dos pedagogos. Estes têm 

posições díspares, que interpretam as eleições como algo nocivo à vida escolar 

e outras que consideram as eleições positivas, apesar da falta de consciência e 

aprendizado cívico dos que dela participam. Neste aspecto, alguns chegam a 

atribuir aos que exercem a função o papel de mobilizar os recursos da escola 

em torno da construção das condições que possam tornar o processo eleitoral 

o menos traumático possível, sob este ponto de vista. Os depoimentos a seguir 

ilustram e dão fundamento às nossas observações: 

“Agora eu acho que deve ter um trabalho nas escolas, eu presenciei em 

algumas escolas que alguns diretores fazem um trabalho de convencimento de 

voto, tipo o trabalho partidário, em política partidária e escola não é política 

partidária, é uma política pedagógica.” (pedagoga, 02/07/02) 

“Porque me incomoda essa história de eleição, eu estou na Prefeitura 

desde 86, então eu já acompanhei todas as eleições que aconteceram no 

município, e como ela falou os professores não estão preparados para votar, 



porque realmente no período de eleição é o pior ano da escola. É uma 

conquista? É, mas tem que ser feito um trabalho, também não sou a favor que 

acabe. Eu acho que tem ser feito um trabalho para que as pessoas se 

conscientizem do que eles estão escolhendo e não escolher o que é melhor 

para mim e o que é pior para o outro.” (pedagoga, 02/07/02) 

“O processo eletivo na escola ele acontece, ele é uma reprodução da 

sociedade (...) lá nós temos durante todo o processo do desencadeamento do 

processo eleitoral é a elaboração de dossiês dos que estão disputando o 

poder, quer dizer, a questão da disputa do poder é uma coisa muito forte na 

escola (...) então há uma disputa realmente de poder com todo o requinte dos 

acontecimentos, com os instrumentos que são usados na nossa sociedade, 

isso aí é uma coisa que a gente não pode continuar camuflando, eu acho que é 

uma coisa que tem que ser trabalhada esse processo que chega até a questão 

eleição.” (pedagoga, 02/07/02) 

“Eu sou a favor da eleição só que ela tem que ser repensada, tem que 

ser avaliada porque nós estamos no geral colhendo frutos muito negativos com 

essas campanhas eleitorais dentro da escola.” (pedagoga, 02/07/02) 

“o que eu estou questionando é a eleição em si porque atrapalha demais 

o processo de aprendizagem do aluno, é lógico que o diretor que está eleito ele 

certamente vai querer ser reeleito, é o processo, a agente perde muito com 

isso (...) Eu acho assim muito desgastante para uma escola o processo 

eleitoral por conta de todo os depoimentos que nós vimos aqui. Até mesmo 

pelo fim da educação que são os nossos alunos, que é quem mais perde 

durante o ano eleitoral, durante a eleição, divide-se grupo, o professor se 

envolve com a eleição e deve ser assim, não estou dizendo que não deva ser, 

mas a escola perde muito.” (pedagoga, 02/07/02, grifo acrescentado) 

Como dissemos no início desta seção, todas as posições são 

convergentes: diretores, professores e pedagogos. Isto é, se há uma tendência 

geral a aprovar as condições eleitorais como as melhores para escolha do 

diretor da escola, não se deixa de perceber os perigos e efeitos negativos que 

a disputa traz para o dia a dia da sala de aula. Preocupam então, as 

campanhas, a questão pedagógica, o possível pacto corrupto que possa estar 

se estabelecendo no interior das escolas, enfim, ainda que tensionados pela 

greve e pelos rumores do fim das eleições, nenhum dos segmentos até aqui 



discutidos deixou de preocupar-se seriamente com as soluções e o 

aperfeiçoamento do processo eleitoral. 

Mas, qual seria então a posição dos demais segmentos, os funcionários, 

pais e alunos? 

Entre os funcionários, a descrição do modo como se processa a escolha 

das candidaturas coincide com os depoimentos já consignados de que há 

muita diversidade na forma de escolha, que vai desde a proposição individual 

até a uma chancela do conselho escolar.  

Também de maneira semelhante ao que já descrevemos aqui, existe a 

visão de que o processo de eleições escolares não se diferencia muito do que 

há no interior da sociedade mais geral. Como disse um funcionário, “não tem 

nada diferente de uma eleição dessas para governador (...) existem as 

desavenças políticas do mesmo jeitinho também... (09/07/02).  

Como aspecto diferenciado, porém relacionado, um dos funcionários que 

participaram do grupo focal mencionou uma possível tentativa de construção 

de carreiras políticas municipais a partir de uma ascensão ao cargo de diretor.  

Quanto à posição dos funcionários em meio ao processo eleitoral, há 

duas posturas básicas. A primeira, daqueles que se envolvem, tomam dores de 

seus candidatos e, por isto, muitas vezes se dizem perseguidos em caso de 

derrota. Existem aqueles que preferem se manter em posição de neutralidade, 

sem tomar partido de uma ou outra candidatura, como no caso deste 

depoimento: 

“Geralmente em eleição em colégio nunca é bom a gente se expor 

demais para não acontecer como o que aconteceu com o colega ali. Eu 

geralmente numa disputa dessas, eu sou amigo dos dois, sou amigo dos dois 

para evitar, porque se você mostrar que está com esse aqui e não está com 

esse e o que ganhar não vai pegar no pé da gente, e é muito ruim você 

trabalhar com perseguição, esse do tipo relatado aí.” (funcionário, 09/07/02) 

Entre os pais de alunos, muitos não haviam ainda participado de 

momentos eleitorais, ou quando participaram, ainda não possuíam maior 

envolvimento com a vida da escola. Neste caso, apresenta-se um fenômeno 

interessante, apontado diversas vezes durantes as conversas com os grupos; 

os alunos têm um poder de influência muito grande sobre os pais. No geral, 

aqueles que não estão aptos a votar, por conta da idade, ainda assim têm 



participação ativa no pleito, não apenas porque se mobilizam para fazer 

campanha por algum dos candidatos em disputa, como porque têm a 

capacidade de convencer os seus pais de votarem no candidato de sua 

preferência. 

Segundo o discurso dos pais, a participação deste segmento é desigual. 

Existem aqueles que realmente se envolvem, fazendo campanha para uma 

determinada chapa e ajudando a levantar fundos e mobilizar pessoas em torno 

do processo. Posturas menos participativas são igualmente comuns, no caso 

daqueles pais que apenas votam e seguem a indicação que lhes é feita pelos 

filhos. Um terceiro tipo de comportamento é o da ausência completa, que no 

geral não está associada apenas às eleições, mas faz parte de uma atitude de 

pouca responsabilidade para com a vida acadêmica dos filhos. 

Finalmente, os alunos entrevistados manifestaram sua participação no 

processo eleitoral. Para alguns, mesmo não tendo idade para votar, há um 

envolvimento ativo nas campanhas, o que ajuda a mobilizar o colégio em torno 

de uma candidatura. Estes mesmos alunos são exemplo daqueles que 

pressionam e convencem os pais a votarem em seus candidatos, como no 

seguinte depoimento: “...aí eu disse para a minha mãe quem eram todos os 

candidatos e eu sentei com ela e conversei, olha mãe, tem que ser essa, e a 

gente entrou num acordo e ela aceitou” (aluna, 09/07/02). 

Os alunos também reconhecem o caráter “menos nobre” do processo 

eleitoral, quando vêem as promessas, que não podem ser cumpridas, feitas 

pelos candidatos. Vejamos o depoimento: 

“... acho que todo diretor que pretende a promessa é de cada vez mais 

melhorar a escola, o convívio entre os alunos e pais, só que o aluno mesmo, 

quer dizer, não são todas as promessas, nós sabemos que o diretor prometer 

algo nem sempre vai cumprir porque digamos que as obras em colégio não são 

feitas só através do diretor e sim de um conjunto entre eles que se destacam e 

também entre os alunos, os funcionários e todo o grupo, é isso mesmo, a 

promessa é de cada vez melhorar as escolas para os alunos.” (aluno, 09/07/02, 

grifo acrescentado) 

“o professor que está se elegendo ele fala assim, vota para mim que eu 

faço uma quadra, aí eu, está bom eu acredito, mas não votei nele não, eu  votei 

na professora porque eu sabia que ela era mais experiente... ele só queria o 



voto, só queria o voto, e se eu votasse ele não ia fazer não, ele estava me 

enganando, não ia fazer não, aí eu pensei e disse, não, eu vou votar mesmo na 

professora...” (aluno, 09/07/02) 

As falas dos alunos indicam para um processo de amadurecimento de 

sua compreensão não apenas do funcionamento de sua escola, como das 

funções do diretor, o que o leva a acreditar que certas atitudes de campanha 

são apenas isso, atitudes de campanha, que não coadunam com o exercício 

efetivo do cargo.  

Ainda no que é relativo à campanha e ao que os diretores prometem 

que, verdadeiramente, interessa aos alunos um item fundamental é a ordem. 

Estes alunos manifestaram especial preocupação com as condições de 

conservação do equipamento escolar, com a violência e “bagunça” em sala e 

no colégio como um todo. Neste sentido, um bom diretor é aquele que diminui 

o vandalismo, controla o comportamento e permite que aqueles interessados 

nos estudos tenham melhores condições para o desenvolvimento de suas 

habilidades: 

“...lá nós não temos promessas de melhora, apesar dele não ter 

prometido mas ele já cumpriu o que a gente queria, depois que ele tomou a 

direção da escola ele já diminuiu muito o vandalismo, as carteiras já 

aumentaram bastante, já melhorou 100% do que já era com a direção dele, 

com a participação dele, todos os dias ele está na escola, ele convive conosco 

de manhã, a tarde, a noite, qualquer horário a gente encontra o diretor na 

escola...” (aluna, 09/07/02) 

“... geralmente precisa o diretor que está assumindo ter um pulso bem 

forte, bem firme, ter um bom palavreado para poder conseguir tomar o controle 

da escola...” (aluno, 09/07/02) 

O que se nota então, a partir de tudo que foi exposto nesta seção é que 

há, após mais de uma década de experiência eleitoral na rede de ensino 

municipal, uma fixação das eleições como mecanismo de escolha da direção 

escolar. Não é, porém, um processo destituído de problemas, ao contrário, 

vários deles foram levantados e discutidos, todavia, existe uma percepção 

geral bastante positiva dos efeitos da eleição sobre a melhora das condições 

de convivência dentro do ambiente escolar — o que necessariamente não 



implica que a eleição seja fator de melhoria ou piora, de maneira isolada, das 

condições do processo de ensino e aprendizagem. 

  

·        Considerações Finais: 

  

Dois pontos fundamentais merecem destaque em termos de conclusão. 

Em primeiro lugar, cabe reconhecer que as eleições para direção das escolas 

da rede municipal de ensino em Teresina tornaram-se uma prática 

institucionalizada com alta credibilidade e apoio dos vários segmentos que 

compõem a vida escolar no município. Deste ponto de vista, certos temores 

eventuais quanto ao retrocesso desta prática parecem infundados, de vez que, 

pelos depoimentos aqui levantados, os custos políticos para fazer retroagir o 

processo seriam excessivos e provavelmente, teriam efeitos bastante negativos 

sobre a comunidade escolar como um todo. 

Em segundo lugar, porém, há uma constatação preocupante a ser feita. 

Do ponto de vista do tripé administração, finanças e pedagogia, a atividade e o 

papel do diretor hoje são percebidos muito mais a partir dos dois primeiros 

termos do trinômio, do que do último, que, afinal de contas é o que mais 

interessa, levando-se em consideração a perspectiva da relação ensino-

aprendizagem. 

Neste sentido, como pudemos notar, o diretor é visto como líder, 

animador do grupo de professores, mediador de relações interpessoais, 

elemento de conexão entre escola e comunidade e, fundamentalmente, como 

administrador e, mais raramente como líder pedagógico da escola. Como nos 

adverte Waiselfsz (1994), as visões aqui apresentadas podem ser encaradas 

tomando como suposto a constatação de que “a prática administrativa da 

direção, calcada em uma racionalidade burocrática, provoca a rotinização e o 

esquecimento dos objetivos fundamentais da organização escolar.” (1994, p. 

300) 

Sendo assim, é possível formular o raciocínio de que as falas 

reproduzidas anunciam questões diferentes, embora se dirijam sempre ao 

mesmo ponto, ou seja: a figura do bom diretor está relacionada ao modo como 

este trata a comunidade, se recebe e, se recebe bem, conversa, dá atenção, 

etc.. Da mesma forma, o “bom” diretor, segundo os depoimentos, é 



caracterizado como um administrador eficiente. Contudo, em nenhum momento 

o diretor é percebido como alguém que “cuida” ou “tem a ver” com a 

aprendizagem dos alunos.  

Para utilizar uma nova citação, “a administração da escola se 

concretiza, portanto, como uma prática exterior ao processo educacional, 

na qual o desempenho da direção e o funcionamento administrativo da escola 

aparecem como funções prioritárias, onde é maior a preocupação com 

aspectos formais, em detrimento dos aspectos substantivos, quais sejam, 

processos pedagógicos e papel da escola...” (Weiselfisz, 1994, p. 300, grifo 

acrescentado) 
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