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Introdução
A questão central que se coloca no presente estudo é a da constituição da administração da educação como um campo de saber em busca da compreensão dos processos de sua construção teórica e do reconhecimento de elementos que possam ser definidos como marcos constitutivos da área.
O estudo O presente artigo é parte de um projeto integrado que está sendo desenvolvido na Unesp – Marília , sob a liderança de um dos autores. Cabe assinalar que participam do desenvolvimento do estudo mais quatro pesquisadores, sendo um mestrando, dois doutorandos e um bolsista de Iniciação científica. A pesquisa é financiada pelo CNPq. , motivado pela constatação da escassez de análises e pesquisas voltadas para o desenvolvimento da teoria administrativa em educação, propôe-se, mediante análise de textos e autores previamente escolhidos, realizar o resgate da evolução teórica da administração da educação no Brasil, na tentativa de encontrar suas raízes e (re)conhecer os traços marcantes da produção na área, possivelmente traduzidos em concepções e/ou modelo(s) teórico(s). 
O tema proposto é relevante porque há poucos estudos que enfocam o desenvolvimento da teoria da administração da educação, apesar do fato de, nos anos 30, terem sido criadas “cadeiras de administração escolar” no Rio de Janeiro e em São Paulo e, a partir desse período, ter emergido o pensamento de Anísio Teixeira, considerado aqui como original.
Assim, apesar de se poder identificar o surgimento do pensamento desse autor, já nos anos 30, de ter sido criada a Associação Nacional de Professores de Administração Escolar-ANPAE, em 1961, sob liderança de Querino Ribeiro, e de contar com as preocupações de autores como Sander (1982;1986;1995), Garcia (1991), Paro (1986), Wittman (1983;1987;1991;1999), entre muitos outros, a constituição efetiva de um corpus teórico próprio no campo da administração da educação parece não ter se concretizado, ou pelo menos isto não tem fecundado a prática e nem entusiasmado os pesquisadores da educação. 
Cabe ressaltar que, sobretudo os anos que precederam a abertura política não foram pródigos para os estudos de administração da educação, encontrando-se no período e nos anos mais recentes, sobretudo a partir dos meados dos anos 70, uma produção fragmentária e de caráter instrumental e, salvo exceções, pouco divulgada. 
Nos anos 80, predominam as análises com referencial teórico de inspiração marxista, e nos anos 90, em princípio, há uma certa revitalização da produção bibliográfica a partir de múltiplos referenciais, mas que, em grande parte, sugere fortes laços com as perspectivas gerencialistas e adaptação ao receituário da qualidade total.
Os estudos recentes, na sua maioria, tratam de questões pontuais, são descritivos e/ou exploratórios e poucos têm abordado o avanço teórico da área, especialmente em se tratando de delimitação efetiva desse campo de conhecimento e de sua construção teórico-conceitual. 
O estudo realiza uma análise temática da obra de Anísio Teixeira, um dos precursores da administração da educação no Brasil, evidenciando sua contribuição para a constituição da administração da educação como um campo de saber, pela explicitação de sua natureza e fontes. Ao contrapor as posições de Querino Ribeiro e Anísio Teixeira, principalmente, na década de 1980, questionou-se sobre as relações entre a administração de empresas e a administração escolar, se Anísio Teixeira representaria uma “tradição desafortunada” – na expressão de Lovisolo (1990) –  e Querino Ribeiro, uma “tradição afortunada”. Diante das “coincidências” temáticas entre a obra desses autores e as questões atuais sobre política e administração da unidade escolar, a indagação feita diz respeito à legitimidade de se afirmar a atualidade do pensamento dos precursores da administração da educação, no Brasil.
Além disso, parte-se do pressuposto da existência de algumas obras consideradas “paradigmáticas” na constituição desse campo de conhecimento, o que leva ao questionamento da existência de modelo(s) teórico(s) de administração da educação, no Brasil. A hipótese aventada refere-se à possibilidade de, ao longo do período 1950-1980, identificar-se momentos e movimentos, na teoria da administração da educação, traduzidos em modelos teóricos, por meio da análise de um conjunto de textos/autores. Os autores selecionados para exame são Anísio Teixeira, Querino Ribeiro, Lourenço Filho, Myrtes Alonso, Maria de Fátima Costa Félix e Vitor Paro. 
Um terceiro ponto, ainda em desenvolvimento, considera que o surgimento da ANPAE, em 1961, foi um momento importante para o desenvolvimento e expansão dos estudos de administração da educação no Brasil e está investigando o alcance e influência da ANPAE no desenvolvimento da teoria da administração da educação, enquanto produtora de conhecimento na área.
O propósito do trabalho não é realizar um estudo da arte, nem tampouco fazer generalizações de tipo estatístico, pois os dados coletados e analisados não são facilmente quantificáveis, trata-se, isto sim, de investigar a evolução do conhecimento em administração da educação com o apoio de uma matriz teórica constituída por categorias temáticas captadas nos próprios textos, iluminadas pelo contexto de produção dos textos analisados e por contribuições de alguns estudos teóricos. 
O estudo No presente texto, relata-se algumas considerações e conclusões da pesquisa que é, por sua natureza, muito mais ampla e abrangente. tomou como material e fonte primeira de dados a produção bibliográfica (no todo ou em parte) de autores previamente selecionados sob inspiração de Lovisolo (1990) que, em relação a Anísio Teixeira, apontou a importância do retorno a textos de autores brasileiros. Esta volta seria para ele “como dizer: atenção, nós temos uma história significativa de reflexão sobre a educação no Brasil, voltemos a ela armados dos instrumentos da crítica teórica e empírica, mas não a joguemos fora, como se ela não constituísse um solo de reflexão e ação” (LOVISOLO, 1990, p.14). 
O levantamento bibliográfico abrangeu: os textos de Anísio Teixeira publicados na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, no período compreendido entre 1952 e 1964, referentes ao tema do presente estudo; livro “Educação e Democracia” de Anísio Teixeira e “Ensaio para uma Teoria de Administração Escolar” de Querino Ribeiro; os livros de Lourenço Filho, Myrtes Alonso, Vitor Henrique Paro e Maria de Fátima Costa Félix Os livros são, respectivamente: “Organização e administração escolar”;  “O papel do diretor na Administração escolar”; “Administração escolar: introdução crítica”e “Administração escolar: um problemas educativo ou empresarial?”.; textos de natureza biográfica, sociológica e teórica com vistas à recomposição do contexto de produção das idéias analisadas e definição de categorias; textos que analisam a obra dos autores selecionados como objeto de estudo; todos os números e volumes (1983-2000) da Revista Brasileira de Administração da Educação (RBAE) e Cadernos da ANPAE publicados pela Direção Nacional; documentos disponíveis em bibliotecas virtuais, em especial Biblioteca Virtual Anísio Teixeira (www.prossiga.br/anisioteixeira); arquivos e documentos disponíveis: CPDOC/FGV; Instituto Anísio Teixeira; USP/IEB; PROEDES/UFRJ e CEDOC/UnB, UMESP/ANPAE.
Como recurso complementar, foram realizadas entrevistas com vistas a captar “um olhar atualizado” dos autores, ou de seus seguidores, sobre sua própria obra e sobre a análise aqui proposta. Os sujeitos selecionados a priori foram: João Gualberto de Carvalho Menezes (referente ao trabalho de José Querino Ribeiro e ANPAE); Anna Christina Teixeira Monteiro de Barros (filha de Anísio Teixeira); Ruy Lourenço F.º (filho e continuador do trabalho de Lourenço F.º) A entrevista com Ruy Lourenço Filho ainda não foi realizada mas é prioritária para a continuidade da pesquisa integrada.; Myrtes Alonso (autora e fundadora da ANPAE); Maria de Fátima Costa Félix A entrevista com Maria de Fátima Félix Rosar não foi realizada. Era uma das entrevistas propostas pela dissertação de mestrado de Djeissom Silva Ribeiro, com aprovação da FAPESP, mas a defesa foi antecipada. (autora);Vitor Henrique Paro (autor); Benno Sander (ex-presidente da ANPAE); Licínio C. Lima. A entrevista com Licínio C. Lima ainda não foi realizada mas é prioritária para a continuidade da pesquisa.
Questões teóricas e metodológicas
Optou-se pelas abordagens qualitativas que melhor servem às intenções de se trabalhar no contexto da descoberta, com vistas a suprir lacunas do conhecimento existente e/ou inconsistências teóricas e que, além disso, apresentam procedimentos intuitivos, maleáveis e adaptáveis à evolução da pesquisa (ALVES,1991). Para que os dados pudessem ser devidamente analisados e interpretados, foi selecionada a análise de conteúdo como método preferencial de investigação.
Pode-se dizer que “[...] o que caracteriza a análise qualitativa é o fato de a inferência - sempre que é realizada - ser fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem, etc) - e não sobre a freqüência da sua aparição, em cada comunicação individual”. (BARDIN,1977, p. 115-116). Na perspectiva adotada, a leitura do analista de conteúdo “não é unicamente uma leitura ‘à letra’, mas antes o realçar de um sentido que se encontra em segundo plano.” (BARDIN, 1977, p.41).
Levando-se em conta os objetivos e a natureza analítica da presente pesquisa, para a leitura crítica e as inferências necessárias ao resgate da evolução teórica da administração da educação, no Brasil, através do discurso dos autores nos livros e artigos selecionados, a técnica empregada foi a análise do discurso. De acordo com Bardin,
o procedimento tem como objetivo a inferência a partir dos “efeitos de superfície” de uma “estrutura profunda”: os processos de produção; 
esta técnica de análise inscreve-se numa sociologia do discurso e procura estabelecer ligações entre a situação (condições de produção) na qual o sujeito se encontra e as manifestações semântico-sintáticas da superfície discursiva; [...].  (BARDIN, 1977, p.213, grifos do autor).
Esse modelo metodológico tem como hipótese geral que um discurso ou conjunto de discursos é determinado pela relação entre as condições de produção e um sistema lingüístico. Porém, essa abordagem ultrapassa “[...] o plano estritamente lingüístico, ao considerar o sujeito produtor do discurso como estando situado num espaço social” (BARDIN, 1977, p.214).
Para a análise das entrevistas, selecionou-se no conjunto do instrumental da análise de conteúdo, de acordo com a categorização apresentada por Bardin (1977), a análise da enunciação.  A análise temática, ou categorial, é também considerada e utilizada devido a sua aplicabilidade em diversos tipos de materiais.
A análise da enunciação, conforme aqui está entendida, tem sua validação decorrente da coerência interna entre os diferentes elementos significativos de uma mensagem, enquanto a análise temática “recorta o conjunto dos textos através de uma grelha de categorias projetada sobre os conteúdos” (BARDIN, 1977, p.175).
Com relação às entrevistas, a proposta para a coleta dos depoimentos é a modalidade não diretiva na acepção exposta por Bardin, 
“[...] obedecendo à atitude não diretiva ou centrada sobre a pessoa,[...] , supõe uma atitude de consideração positiva e incondicional (nem seleção, nem julgamento de valorização ou de desvalorização) da parte do entrevistador, uma atitude de empatia (coloca-se no ponto de vista e no quadro de referência do entrevistado)[...] desenvolvendo-se por isso, deliberadamente, segundo a lógica própria do entrevistado, sendo as únicas limitações as instruções temáticas postas à partida para centrar a entrevista no assunto que interessa ao entrevistador e a presença deste como interlocutor, [...] uma elaboração do pensamento aqui e agora ligada à elaboração da palavra.” (BARDIN, 1977, p.172-173).
Finalmente, cabe indicar que a análise de conteúdo assume, ao longo da pesquisa, um movimento de “vai e vem” numa tentativa de abordar seus objetos por todos os lados. No dizer de Bardin, “isto é moroso, tanto mais que o processo é ‘arborescente’, quer dizer, técnicas e interpretação atraem-se umas às outras e, à la limite, não é possível esgotar o discurso” (BARDIN, 1977, p.80).
A especificidade da educação: fundamento da administração da educação no pensamento anisiano
A “leitura flutuante” de parte da obra de Anísio Teixeira sobre as relações entre administração de empresas e administração da educação, mediante aplicação de procedimentos de análise temática enquanto uma das técnicas de análise de conteúdo, sugere que a ele se deve a iniciativa pioneira de constituição de um corpus de conhecimento específico em administração escolar, no Brasil. 
As inferências sobre as condições de produção e recepção dos livros e entrevistas tornam-se ponto chave para a contextualização do material e o reconhecimento dos traços históricos do período que marcaram tal produção, especialmente em se tratando dos títulos e autores selecionados.
Adotando-se como matriz complementar de análise as categorias que emergem nas discussões atuais, à primeira vista, podem ser identificados no pensamento anisiano três temas, ou índices, principais, afetos à área: a administração escolar opõe-se à administração industrial por sua fonte e natureza e pela especificidade da obra educativa; a administração escolar é tarefa privativa de professores, por essa razão a formação do administrador escolar tem por base a formação docente e deve ser realizada em nível de pós-graduação; a descentralização é o remédio democrático necessário para que as escolas possam constituir-se em órgãos autônomos, sendo aceitável sua sujeição apenas a normas profissionais decorrentes da ciência e da técnica e ao controle dos próprios educadores.
Ao reconhecer a administração como atividade generalizada na prática dos homens, manifestava Anísio Teixeira sua perplexidade diante da escassez de estudos nessa área de conhecimento, em particular, no que se referia à administração escolar por ele percebida como inteiramente distinta da administração empresarial. Em sua concepção, a “administração da fábrica” poderia ser denominada “mecânica”. Nisto, deixava entrever a possível influência do taylorismo, pois descreve a administração industrial como aquela em que 
“... planejo muito bem o produto que desejo obter, analiso tudo o que é necessário para elaborá-lo, divido as parcelas de trabalho envolvidas nessa elaboração e dispondo de boa mão-de-obra e boa organização, entro em produção” (TEIXEIRA, 1961 ,p.45-46).

A oposição administração empresarial - administração escolar O tipo de administração que para Anísio Teixeira aproximava-se da Administração Escolar era o da Administração Hospitalar, talvez, em decorrência do exercício do cargo de Secretário de Educação e Saúde do Estado da Bahia (1947-1951) neste escrito de 1961, essa relação aparece bastante forte., desde esse momento, apresentava-se fundada na natureza e concepção de educação. A “administração da fábrica” é aquela em que “a função de planejar é suprema e a função de executar, mínima”, enquanto a administração escolar “é aquela na qual o elemento mais importante não é o administrador, mas o professor...” (TEIXEIRA, 1961, p.45). 
De modo inequívoco, no pensamento de Anísio Teixeira, a administração escolar tem por fonte o ensino. Administração, supervisão e orientação, categorias hoje intituladas de “apoio técnico” ou “suporte pedagógico”, eram para ele desdobramentos da função docente, ganhavam sentido e legitimidade como meios que deviam prover as necessárias condições para que a função fim, o ensino, acontecesse. Portanto, desde logo, classificava a administração escolar como função subordinada, pois, “da célula classe, onde está o professor realizando a obra completa de educação, saem as três grandes especialidades da Administração Escolar: o administrador da escola, o supervisor do ensino e o orientador dos alunos...” (TEIXEIRA, 1961, p.48). Reconhecia Anísio que essas três especializações brotavam da sala de aula, eram saberes próprios dos professores, entretanto, pela ausência de professores “competentes” para atender à demanda crescente por escolas, é que a administração se fazia necessária.
A despeito da originalidade e atualidade dessas concepções, nas entrelinhas, o pensamento da época aí encontra eco, pois deixa entrever a concepção de uma “elite escolar pensante” que deve suprir as “carências” da formação dos professores. Pode-se daí induzir que como os intelectuais em relação à sociedade e ao Estado, conforme aponta Pécaut (1990), também os administradores representariam a elite do magistério, cabendo-lhes organizar a escola, sendo porta-vozes do “povo escolar”, substituindo o professor em parte de suas funções, ou seja, o trabalho docente, em face da complexidade assumida pela escola e da formação do professor, é parcelado.
Se esta visão pode ser considerada um certo “pecado anisiano”, uma “concessão” ao taylorismo, o pensador se redime quando trata da natureza e função da administração escolar, concebendo-a como função privativa de professores. Nesse particular, Anísio sublinha a natureza da administração como função “subordinada” à tarefa educativa, cuja eficiência é determinada pela relação professor-aluno. Assim, para ele, o administrador escolar não é “um capitão, mas um mediador-inovador”, alguém comprometido com a coordenação da “equipe de peritos de certo modo mais responsáveis do que ele próprio pelo produto final da escola ou do ensino” (TEIXEIRA, 1964, p.15-16). Antecipando, desse modo, a discussão presente sobre a importância do trabalho coletivo na organização do trabalho na escola.
Segundo Anísio, duas razões tornariam a administração desnecessária: “professores perfeitos e escolas pequenas..., ou conjunto de leis tão eficientes que a cada um só seja necessário cumprir o que está escrito” (TEIXEIRA, 1961, p.45). Emergem dessa forma os estudos de administração escolar para suprir e organizar pelo alto as escolas e o trabalho docente. 
Outras questões que permeiam as preocupações de estudiosos de política e Administração da Educação atualmente já se faziam presentes no pensamento anisiano, tais como: a democratização da escola; a autonomia; a descentralização política; a crítica da administração pública e, nesta, a situação particular da administração da educação; a legislação uniformizante que ignorava as circunstâncias locais; o poder centralizado e centralizador que, a seu ver, tinha inúmeros efeitos perversos como abrir espaços para a corrupção; a separação entre planejamento e execução; a burocratização e a exacerbação dos mecanismos de controle que, a despeito dos objetivos de eficiência, conduziram a administração pública à ineficiência e morosidade.
Para além da crítica, Anísio buscava “desenhar” a relação possível entre Estado e Educação, definindo o que entendia devesse ser uma desejável distribuição de competências, tendo em vista à autonomia da escola. 
Na linguagem de hoje, poder-se-ia dizer que o “padrão de gestão” pensado por Anísio tinha por cerne a democratização, entendida como expansão das oportunidades educativas e “abertura” dos processos, padrão que só poderia ser atingido mediante a descentralização política, tendo por corolário a autonomia. Essa autonomia deveria permear todo o sistema indo do aluno ao professor e ao diretor do estabelecimento porque dar à escola o máximo de autonomia significava para Anísio “regra de ouro da educação. Tudo que puder ser dispensado, como controle central, deverá ser dispensado” (TEIXEIRA, 1956, p.20).
Respeitadas as novas circunstâncias sociais, políticas e econômicas, parece ser relevante uma leitura “atualizada” da obra deste pensador No ano de 2000, foi comemorado o centenário de nascimento de Anísio Teixeira, ocasião em que inúmeros eventos renderam-lhe homenagens, ressaltando sua figura de filósofo, educador e homem público. Inúmeros títulos foram lançados, contudo o aspecto que nos propomos tratar não foi enfatizado. Sobre Anísio Teixeira e sua obra ver: ABREU (1960); ALMEIDA (1990); FÁVERO (1999); GERIBELLO (1977); LEMME (1988); MENDONÇA (1997); NUNES (2000); SCHAEFER (1988); SMOLKA e MENEZES (2000). que, na área da administração da educação, talvez como nenhum outro, expressou o contraditório de sua época, “não somente colaborando com as formas de vida oficial, como também as combatendo implacavelmente”.
Caminhos percorridos: breve retrospectiva sobre a evolução do conhecimento em administração da educação no Brasil
Em termos de revisões de cunho histórico e/ou de estados da arte, a produção de sínteses analíticas de trabalhos na área vem sendo ampliada pelos estudos de alguns pesquisadores e/ou grupos isoladamente A esse respeito ver: “Série estudos e pesquisas”. Brasília : ANPAE : INEP, 1998 Vols. 1 a 5; “Série estudos e pesquisas”. Brasília : ANPAE : INEP, 1999. Vol.6; CASTRO, M.L.S. e WERLE, F.O.C. “Produção do conhecimento na área de Administração da Educação, Periódicos nacionais, 1982-1994. CD ROM. e, notadamente, a partir de 1994, pela atuação da ANPAE, hoje organizada em rede nacional de pesquisa.
Retomamos aqui, a síntese analítica de autoria de Sander (1982) que procura contextualizar a evolução da administração escolar sob o pano de fundo do desenvolvimento da administração pública brasileira. Segundo o autor, “a administração da educação no Brasil, à semelhança da administração pública, pode ser estudada sob quatro enfoques analíticos diferentes: jurídico, organizacional, comportamental e sociológico" (SANDER, 1982, p.11).
A partir desses quatro enfoques, o autor estabelece uma periodização para os estudos de administração da educação e reconhece que essas fases “são altamente superpostas, no sentido de que o início de uma fase não significa o término de outra" (SANDER, 1982, p.11).
O enfoque sociológico é cronologicamente o mais recente e o que tem oferecido maior contribuição ao estudo da política e da administração educacional brasileira. Seu quadro de referência é concebido no contexto da realidade nacional, a partir de elementos oriundos das análises de cunho sociológico, antropológico, econômico, político, filosófico, psicológico e estatístico, sem, contudo, perder de vista a dimensão pedagógica Iniciado, no Brasil, com Guerreiro Ramos, Celso Furtado, Rogério Feital Pinto, Nelson de Mello e Souza, . Esse enfoque, segundo Sander (1982), indica que não são as variáveis jurídicas e técnicas as que primordialmente determinam a eficiência da administração, mas sim as variáveis políticas, sociológicas e antropológicas Destacam-se como representantes desta fase trabalhos de Lourenço Filho, Carlos Corrêa Mascaro, Arnaldo Niskier e, em parte, Myrthes Alonso e João Baptista Pereira. .
Contudo, segundo Sander, nesta fase, mais que identificar autores e obras, deve-se colocar ênfase em dois fatores: a) a fundação da ANPAE e b) a instituição dos cursos de pós-graduação em educação.
Ao finalizar seu trabalho de revisão, Sander constata que, nas pesquisas efetuadas nos últimos anos da década de 70 e início dos anos 80, houve 
“... um deslocamento promissor do enfoque jurídico, de caráter normativo e legalista, do enfoque organizacional, de caráter pragmático e técnico, e do enfoque comportamental, de caráter psicopedagógico, para o enfoque sociológico ou de ciência social aplicada, de caráter interdisciplinar, em que a pesquisa científica sobre a realidade brasileira está chamada a desempenhar um papel central" (SANDER,1982, p.25).

Há inúmeros estudos que destacam as peculiaridades e especificidades das organizações escolares A este respeito consultar o texto de Licínio Lima: A Escola como Organização e a Participação na Organização Escolar. Braga: Universidade do Minho,1992.. Quanto ao segundo, deve-se ressaltar que a organização da escola vai além da assimilação de técnicas de administração que garantam sua eficiência, porque as organizações escolares perseguem objetivos distintos daqueles colimados pelas empresas e por esta razão, necessita de uma construção teórica própria, capaz de contemplar seus problemas e sua especificidade.
Na academia, os estudos ficaram circunscritos a duas correntes de pensamento sobre a administração e a política educacional, sendo que 
“a primeira denuncia a teoria e a prática da administração da educação como uma instância de amplo processo de conservação, sustentação e legitimação da situação dada. A segunda corrente denuncia a teoria e a prática da administração da educação como instrumento de transformação estrutural da sociedade, pela sua contribuição na construção de uma prática educativa comprometida com os interesses coletivos das classes populares” (WITTMANN, 1987, p.1).

Enquanto no meio acadêmico se concretizava um embate de posições teóricas, fazendo com que a administração da educação ficasse, “de um lado, vendida aos interesses hegemônicos do momento da evolução da formação social e, de outro, como vendida e mergulhada no idílio revolucionário” (WITTMANN, 1987, p.1), na prática, “a política governamental colocava a educação como instrumento de apoio ao crescimento econômico” (ALGARTE, 1998, p.11).
Pode-se considerar que, nas décadas de 1960 e 1970, a ANPAE foi um dos poucos espaços de sistematização e socialização das discussões na área, crescendo como Associação comprometida com a reflexão sobre as questões de Administração da Educação.
Para Sander (1986) há uma provável relação entre as diferentes fases da história da administração da educação e o compromisso da ANPAE com o desenvolvimento do conhecimento na área. Num primeiro momento, a preocupação dos fundadores estaria com a “eficiência” na organização do trabalho pedagógico, ao definirem, no I Simpósio Brasileiro de Administração Escolar, fevereiro de 1961, 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” (I Simpósio Brasileiro de Administração Escolar, 1961. Apud: SANDER, 1986, p.15).

Fica evidente, portanto, “a primeira relação entre o primeiro compromisso da ANPAE e a administração da educação - um compromisso com a eficiência organizacional e o pragmatismo pedagógico” (SANDER, 1986, p.16).
O autor destaca que entre a década de 1960 e 1970 houve uma rejeição aos princípios da administração clássica e a ênfase no lado humano da organização e no lado psicossociológico da escola como instituição social. A relação entre o compromisso da ANPAE e a administração da educação no Brasil é um compromisso com a “eficácia” comportamental para a consecução dos objetivos educacionais.
A partir do final dos anos 70, parece que as ciências sociais ampliam seu espaço na academia, e esta influência é sentida na ANPAE a partir do “IX Simpósio Brasileiro de Administração da Educação”, realizado em 1978, que estudou a administração da educação no contexto das ciências sociais. As discussões prosseguiram, no ano seguinte, com o “I Congresso Interamericano de Administração da Educação”, que adotou como pauta a relação entre política e administração da educação no contexto da ciência social contemporânea. O novo compromisso da ANPAE com a administração da educação é assegurado: “um compromisso com a efetividade política e a relevância cultural” (SANDER,1986, p.19).
Sander (1982) não só identificou a fundação da ANPAE como um marco importante na história da administração da educação As considerações teóricas sobre a evolução do conhecimento em Administração da Educação e a importância do surgimento da ANPAE foram realizadas no item: "Estudos teóricos em Administração da Educação no Brasil". como também ressaltou a relação existente entre a evolução do conhecimento na área e o compromisso da Associação. Tendo por pressuposto que “os compromissos da ANPAE se situam historicamente em função da percepção e interpretação das aspirações e necessidades da educação nacional” e que “a maioria dos intérpretes das perspectivas de administração da educação adotadas no Brasil nas últimas décadas são reconhecidos líderes anpaeanos ou participantes ativos das atividades da ANPAE” (SANDER, 1986, p.12), o estudo dos textos veiculados nas publicações da Associação constitui aspecto relevante na evolução da teoria administrativa no Brasil.
O primeiro passo para estudar a produção da ANPAE foi realizar uma leitura preliminar de todos os artigos publicados na Revista Brasileira de Administração da Educação e tentar uma categorização dos mesmos, para uma posterior análise. Até o presente momento, foi produzida uma tabela simples que retrata os temas desenvolvidos pela entidade, sendo que alguns deles já estão sendo analisados.
Por uma teoria da administração da educação no Brasil: a busca de modelos teóricos
Outra vertente explorada por este estudo, partindo das concepções dos precursores, é analisar a evolução do conhecimento em administração da educação, no Brasil, através das características estruturais de possíveis modelos teóricos adotados e/ou construídos por autores brasileiros, ao longo dos anos 50-90, buscando caracterizar os modelos teóricos de administração da educação possivelmente contidos em alguns autores/obras e para os quais aponta a produção brasileira.
Nesse sentido, o trabalho inicial referente à fase de pré-análise, conforme citado anteriormente, foi identificar autores/textos que pudessem ser considerados “paradigmáticos” em seu momento de produção e divulgação.
Conceitualmente, recorremos a Lima (1996), para quem modelos teóricos são 
“corpos de grandes princípios, de orientações genéricas e de perspectivas em torno da administração do sistema escolar e da organização e gestão das escolas. Enquanto modelos teóricos eles assumem um caráter geral e potencial, não necessariamente dependentes da ação e das práticas organizacionais efetivamente realizadas e abrindo, de resto, um leque mais ou menos vasto de opções concretas e congruentes em referência às perspectivas e orientações que encerram” (LIMA, 1996, p. 17).

Considerando que esse autor adotou o quadro de modelos teóricos de análise para o estudo da escola como organização em função da diversidade de perspectivas e de discursos em torno do tema, adota-se, aqui, o mesmo quadro teórico para a análise das teorias produzidas em administração escolar no Brasil uma vez que a escola, mesmo não considerada na perspectiva organizacional nestas produções, é o centro de uma questão teórico-prática.
Desse modo, as categorias temáticas, ou índices, identificadas nos textos serão iluminadas pela concepção de “modelo teórico” para fundamentar as inferências a partir das mensagens, pois, ”não existe o pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base” ... (Bardin, 1970:31).
Com base nas primeiras aproximações feitas mediante revisão preliminar da literatura, foram selecionados cinco livros de diferentes autores em que se pretende verificar a existência de modelos teóricos. Tais abordagens estão recortadas e organizadas cronológica e historicamente pelas datas da primeira edição publicada.
A pergunta realizada sobre a existência de possíveis modelos teóricos de administração escolar no Brasil manteve-se em aberto por todo o processo da pesquisa, uma vez que muitas das inferências feitas não são capazes de estabelecer uma verdade única em relação às aproximações realizadas. Considerando-se essa pergunta no sentido da existência de um único modelo, a resposta seria negativa. Por outro lado, se tomada no sentido da existência de um modelo possível, a resposta seria afirmativa, porque os modelos existem teoricamente e estão presentes em forma de elementos, com maior ou menor clareza nos escritos dos autores analisados.
Por outro lado, esses autores não apresentaram novos modelos teórico-explicativos, levando em conta os quatro, discutidos por Lima (1998). Todos eles, entretanto, apresentaram elementos de um ou mais dos modelos utilizados com acréscimos e, em alguns casos, discrepâncias que não permitiram sua classificação/categorização, exigindo um esforço de construção baseada em elementos textuais dos livros analisados.
A primeira abordagem criada, denominada Clássico-Científica, abriga os livros “Ensaio de uma teoria da administração escolar” e “Educação para a democracia: introdução à administração educacional”.
Em se tratando de um livro pioneiro, o “Ensaio de uma teoria da administração escolar” apresenta os primeiros esforços teóricos em relação a um campo do conhecimento carente de delimitação, de princípios científicos e, consequentemente, de teorias. A Abordagem Clássico-Científica nele se confirma na medida em que o autor utiliza-se de elementos das teorias de Taylor e Fayol, principais autores da Escola Clássica da Administração, para sistematizar conhecimentos na tentativa de consolidar a cientificidade do campo da administração escolar.
A questão da delimitação do campo da administração escolar se faz, nesse livro, pela distinção, enquanto campo científico em constituição, em relação a outros campos adjacentes supostamente mais amplos. Em relação estreita com o esforço teórico empreendido, busca, através da definição de conceitos mais precisos, a delimitação, não desconsiderando um impulso jurídico que recebe.
O objetivo é demonstrar a sustentabilidade do modelo racional/burocrático e de sua credibilidade que, aparentemente frágil, se recupera em diferentes momentos. Assim sendo, o crédito que é dado ao modelo racional/burocrático passa por considerá-lo como um modelo possível e, ao demonstrar-se sua presença marcante, revelar sua permanência latente em termos teóricos.
O modelo racional/burocrático foi criado e sustentado historicamente pelas possibilidades epistemológicas de sua época. Uma vez que se torne necessário e imperativo que um determinado espaço organizacional seja melhor controlado, o modelo racional/burocrático provê os elementos que diminuem, quando não extinguem, as margens de autonomia relativa dos atores organizacionais.
Ao se perceber sua permanência e/ou retorno, assim como sua existência simultânea em relação aos outros modelos, de certa forma influenciando-os e muitas vezes dominando-os, é que se caracteriza a evolução da teoria de administração escolar no Brasil.
O livro “Educação para a democracia” é classificado considerando-se toda a fragilidade da categorização, uma vez que se trata de um relatório não voltado especificamente para a produção de teoria de administração escolar.
Aliada às limitações da referência teórica está a multidimensionalidade presente em suas concepções e realizações relatadas.
A racionalidade do modelo racional/burocrático está bastante presente e a característica burocrática do modelo é substituída, na classificação, pelo componente pragmático, criando um modelo racional/pragmático. Nesse modelo, permanecem a clareza e consensualidade dos objetivos organizacionais. O pragmatismo está presente nas realizações educacionais relatadas, embasadas em um determinado conceito de democracia.
Ao mesmo tempo, anuncia um modelo de sistema social quando luta contra a ambigüidade e a incerteza nos processos organizacionais, considerados como elementos analíticos em substituição ao componente tecnologia.
Ao negar a funcionalidade administrativa da legislação e, em parte, o referencial tecnocrático da época, aponta para a evolução em relação aos enfoques jurídico e tecnocrático, rumo a um enfoque sociológico da educação assim como da administração educacional.
Por sua vez, o livro “Organização e Administração escolar” faz surgir uma abordagem denominada Funcional-Eficientista. A perspectiva de eficiência apresentada no livro, juntamente com uma administração enquanto meios para a realização de objetivos, foram os elementos que deram vida a tal abordagem.
Nela destaca-se a interdisciplinaridade da proposta de uma metodologia de pesquisa científica. Apresenta ainda elementos avançados em relação à conformação da administração escolar enquanto campo científico, demonstrando a fragilidade de uma delimitação que ainda não havia se consolidado.
Nesse sentido, é fundamental considerar a apresentação e discussão dos elementos “informação” e sua relevância administrativa, assim como as “esferas de responsabilidade” e “níveis de autoridade”, essenciais para o entendimento da evolução de uma abordagem clássica para uma funcional, em administração escolar.
Ao se utilizar de certos elementos da racionalidade do modelo racional/burocrático, aponta para o fato de não superação absoluta do modelo referido. Infere-se que tal modelo é retomado em determinados momentos históricos. Avança em relação a ele na medida em que apresenta os elementos de um modelo de sistema social em função de uma abordagem pré-sistêmica. Sua classificação/categorização é frágil, na medida em que o modelo teórico inferido do livro é produzido em um momento de transição.
O enfoque tecnocrático ainda se faz numa referência teórica bastante presente, assim como o modelo racional/burocrático. No entanto, há indícios de um enfoque sociológico, principalmente devido às várias referências da área de sociologia. Outro enfoque possível de aproximação é o comportamentalista, uma vez que o livro introduz o elemento “comportamento administrativo” na discussão, apesar de não aprofundar sua análise.
O livro “O papel do diretor na administração escolar” demandou a criação de uma abordagem denominada Sistêmico-Generalista em função dos elementos da teoria dos sistemas aliados a uma compreensão da teoria de administração escolar enquanto algo derivado de uma teoria geral de administração.
A abordagem construída permitiu (re)conhecer as influências das teoria dos sistemas abertos na evolução do conhecimento em administração escolar no Brasil, assim como suas extensões e permanências.
Por outro lado, o modelo de sistema social, inferido na análise, foi possibilitado pelas referências aos objetivos claros e consensuais e às tecnologias não tão claras. Nessa referência, a teoria dos sistemas empregava o elemento da confiança gerada não somente na organização mas também no sistema como um todo, considerado capaz de prover os elementos da administração de forma geral.
O enfoque sociológico foi considerado a partir de certas referências teóricas da área de sociologia e psicologia social, relevantes como fontes de conceitos sistêmicos.
A quarta abordagem criada, denominada Histórico-Crítica, teve como base os elementos que orientam os livros nela inseridos. Destaca os elementos críticos advindos das referências marxistas, também de cunho histórica.
Em relação ao livro “Administração Escolar: um problema educativo ou empresarial?” o modelo político predominou em suas características constitutivas diante do posicionamento em relação às divergências de interesses e objetivos internamente à organização. O mesmo acontecendo com o livro “Administração Escolar: introdução crítica”.
Nesse aspecto, uma das diferenças entre ambos é que o primeiro faz uma ampla descrição do modo de produção capitalista e de sua influência para a burocratização do Estado brasileiro, ao passo que o segundo descreve sucintamente alguns dos aspectos desse modo de produção e sua influência para a concepção de administração escolar vigente na sociedade.
A maior diferença entre as teorias, no que diz respeito à aproximação aos modelos teóricos, é que o primeiro apresenta uma crítica ao modelo racional/burocrático, o que enfatiza a existência do modelo político. Nesse sentido, não deixa transparecer uma proposta de modelo teórico que fosse mais adequado.
O segundo livro referido também critica o modelo racional/burocrático, enfatiza a existência do modelo político, mas deixa transparecer que um modelo mais apropriado seria aquele com aspectos de modelo racional sem o elemento da burocracia.
Ambos os livros apontam para um enfoque sociológico, uma vez que consideram a administração enquanto componente social e não meramente técnico.
À guisa de conclusão, pode-se afirmar que para uma teoria da administração da educação no Brasil, acredita-se, é necessário o resgate desse material e de outros a fim de que se possa visualizar o conjunto dessa teoria com suas diferentes fontes de inspiração e suas implicações específicas. Espera-se que tenha dado um primeiro passo rumo ao resgate da evolução assim como à produção de teorias na área de administração da educação.
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