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Resumo 

A pesquisa abordou o tema da administração escolar, 

considerando a relevância do profissional que atua nesta 

função no interior das escolas e frente à construção e 

implementação democrática do projeto político 

pedagógico. Em seu trabalho, o diretor enfrenta diversos 

desafios em relação à definição de sua identidade, 

atribuições e perspectivas de atuação, pelo que se 

justificou a necessidade de um maior aprofundamento 

sobre a questão. Neste sentido, o estudo buscou 

compreender como a temática da administração escolar 

é abordada no interior de pesquisas da área 

apresentadas durante as reuniões anuais da Anped em 3 

de seus GTS. A pesquisa revelou que a produção sobre 

o tema é escassa e pouco aborda sobre a identidade 

deste profissional. Os poucos estudos existentes 

apontam, principalmente, para a influência do sistema 

sobre o trabalho do diretor e, numa perspectiva 

gerencialista, o papel que tem assumido como liderança 

da comunidade escolar e frente aos processos de 

avaliação externa. 

Introdução  

A escola é o lugar no qual políticas e disputas de 
interesses acontecem a todo momento, e o diretor 
escolar tem um papel central na mediação democrática 
das relações da comunidade escolar frente à efetivação 
do projeto pedagógico coletivo, como das relações 
entre a escola e o sistema. Considerando a importância 
deste profissional, a presente pesquisa problematizou 
como o trabalho do diretor é abordado na produção da 
área e em relação às premissas da gestão 
democrática. Foram objetivos estudar o conceito de 
administração escolar, mapear o modo como a 
produção da área tratou o tema e contribuir para o 
estado do conhecimento do tema no campo da 
educação.  

Material e Métodos 

O trabalho se desenvolveu numa abordagem qualitativa 

por meio de pesquisa bibliográfica e análise documental. 

Utilizou-se a metodologia do estado do conhecimento 

para levantar como o trabalho de administração escolar 

foi abordado nas pesquisas de três GTs da ANPED: 

Estado o Política Educacional, Sociologia e Educação 

Fundamental. Foram selecionados trabalhos que 

apresentavam os seguintes descritores no título, resumo 

ou corpo do texto: diretor, direção escolar, administração 

e/ou administração escolar. Dos 302 e trabalhos, foram 

identificados 106 que se encaixam no critério de 

descritores, os quais foram tratados para compor uma 

tabela indicando localização do descritor, título do 

trabalho, a problemática levantada no estudo e como a 

temática do diretor escolar era abordada.  

Resultados e Discussão 

Os dados coletados foram organizados em 13 eixos, a 

saber: Mecanismos de eleição de diretores (3), Linhas 

de atuação, Influência das parcerias público x privada na 

atuação / formação do diretor, Regulador de condutas, 

Membro da comunidade escolar, Valorização do cargo 

de direção frente à docência, Liderança, Gestor dos 

resultados, Gestor da disciplina, Diretor como 

implementador das políticas públicas e que sofre 

influência do sistema, Mencionado no âmbito de uma 

ação desenvolvida na unidade escolar e CE/ PPP/ 

Descentralização potencializando o trabalho do diretor. 

 

Conclusão 

Por meio da pesquisa foi possível perceber que é pouca 

a produção sobre a administração escolar. A maior parte 

dos textos selecionados (12) não tratava do diretor de 

forma direta, mas o mencionava no contexto de outros 

estudos. A investigação permitiu ver que as pesquisas 

têm mostrado a influência do gerencialismo no trabalho 

de administração com trabalhos que revelavam a 

atuação do diretor nos processos de avaliação externa, 

como liderança ou sob influência das políticas do Estado 

e das parcerias público-privadas. Apenas um trabalho 

tematizou o a atuação do diretor em contextos de gestão 

democrática.  
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