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RESUMO 
 

Nos contextos sociais, a realidade é atravessada pelas representações dos atores, pelas 

racionalidades dos contextos, pelas normas, formais ou informais, e pela cultura social que, assim, 

introduzem uma forte influência nas orientações, decisões e ações nos processos e nas estruturas 

organizacionais. 

Nas escolas, como organizações complexas que são, os discursos, falados ou escritos, e as 

decisões da política, como meio de legitimação institucional, nem sempre têm expressão na ação 

eficiente e eficaz da organização. 

As (inter)dependências e inconsistências entre dois dos documentos estratégicos da autonomia 

das escolas, o projeto educativo da escola e o projeto de intervenção do diretor, no seu 

(inter)relacionamento com os poderes e as competências dos órgãos de direção, administração e 

gestão, o conselho geral e o diretor, são o foco deste estudo. 

Estes dois polos orientadores de desenvolvimento/funcionamento da organização e a 

desocultação das suas inconsistências, a par da realidade praticada pelos atores educativos, 

inspira-nos no sentido de uma abordagem em termos das incongruências entre discursos, decisões 

e ações na perspetiva da hipocrisia organizada (Brunsson, 2006). 

Este estudo é um estudo de caso, sediado numa escola secundária do norte do país com 

contrato de autonomia e realizado no ano letivo 2015-2016, no qual nos propusemos investigar a 

situação descrita, adotando uma metodologia de índole qualitativa, usando para tal os métodos de 

análise de documentos e de conteúdo de entrevistas semiestruturadas que efetuámos aos atores 

organizacionais. 

 

Palavras-chave: Autonomia; Poder; Projeto Educativo da Escola; Projeto de Intervenção do Diretor 
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ABSTRACT 
 

In social contexts, reality is dependent on the interplayers representations, by the rationalization 

of the contexts, by rules, formal or informal, and by socio-cultural values, which impose a strong 

influence on the orientation, decisions and actions taken within the structure of the organizations. 

In schools, as complex organizations, written and spoken statements, and their inherent political 

decisions, that govern legitimate institutional functioning, are not always translated into efficient and 

effective action into the organization’s function. 

The (inter)dependencies and inconsistencies found between two of the strategic documents 

governing the school’s autonomy, its educational project and respective director’s intervention plan, 

in their interrelation with the powers and competencies of directive, administrative and management 

organs, the general council and the competencies of the director, are the focus of this study.  

These two guidance poles in the development/functioning of the organization, the unravelling of 

its inconsistencies, together with the reality in practice by the educational players, inspires us to 

approach the inconsistencies between speeches, decisions and actions in the perspective of the 

organized hypocrisy (Brunsson, 2006). 

This is a case study, taking place in a high school with an autonomy contract in the north of the 

country, that was performed in the 2015-2016 school year, and in which we proposed to investigate 

the above-mentioned situation, adopting a qualitative methodological analysis, for which we used 

documental analysis methods together with semi-structured interviews with the organizational 

interplayers. 

 

Keywords: Autonomy, Power, School’s educational project, Director’s intervention project. 
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INTRODUÇÃO 

 

As escolas como materialização pública e política de diferentes modelos de organização que em 

cada momento estão instituídos têm, ao longo das últimas décadas, sofrido uma profunda 

transformação, quer organizacional quer na conceção do serviço social e político que prestam à 

comunidade. Estas transformações perspetivadas, primeiro, no sentido da democratização, depois, 

num caminho cada vez mais virado para a eficácia e a eficiência e, mais recentemente, para a 

denominada accountability no sentido que lhe é atribuído por Afonso, ou seja, “como processo 

integrado de avaliação, prestação de contas e responsabilização” (2010, p.22), têm confrontado as 

escolas com um conjunto sucessivo de mudanças legislativas. Nos discursos apelando à 

modernização e racionalização das escolas, centrados na exigência da qualidade do serviço público 

que prestam, têm-se perspetivado as organizações e a administração da educação num sentido 

cada vez mais burocrático e de cariz corporativo. 

Tendo estas políticas educativas sido fortemente influenciadas pela conjuntura internacional, 

nomeadamente pelas políticas neoliberais, que fazem com que o Estado, em algumas fases, tenha 

elegido a educação como uma prioridade, tendo, simultaneamente, apontado os professores e as 

organizações escolares como responsáveis pela crise do sistema educativo, e, ao mesmo tempo, 

como o pilar para a resolução desse problema. 

As transformações nas políticas educativas assentes em orientações supranacionais e em 

avaliações de organismos internacionais que comparam o incomparável, bem como, na resolução 
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da crise capitalista que não conseguem prover as condições da própria existência do sistema, leva 

os Estados a reduzir a educação à qualificação para o consequente emprego, garante da coesão 

social, que apoia o capital e regula a estratificação social (Dale, 2014). 

As políticas neoliberais e conservadoras desenhadas a partir dos anos oitenta têm vindo a 

prolongar os seus efeitos em diferentes países, traduzindo-se num diferente tipo de escolas, 

também orientadas para as questões do mercado educacional, definindo para a sua gestão a 

“criação de normas-padrão e medidas de desempenho explícitas”, a par de, “relações claras entre 

imputs e outputs e medidas de desempenho, com ênfase no controlo de resultados; […] exigências 

de responsabilização ou prestação de contas; […] promoção da competição entre diferentes 

unidades” (Afonso, 2002, p.83).  

No entanto, sendo a escola uma organização que presta um serviço público de educação, 

baseado em princípios de justiça, de igualdade de acesso, de equidade, ou seja, na perspetiva de 

que é uma escola para todos, pressupõe-se que se organize e atue em torno destes princípios, 

servindo a missão que lhe é conferida na LBSE.  

Deve ter-se em conta a opinião de Afonso de que “a desejada missão da escola pública (justa e 

democrática para todos e todas) está em redefinição aproximando-se de uma encruzilhada que a 

pode levar, a médio ou longo prazo, a esvaziar-se de sentido histórico, cultural e político”, afastando 

ou ignorando classes sociais mais vulneráveis, bem como a de que, “com a internacionalização 

crescente do capitalismo e a ampliação da voracidade neoliberal, as mudanças e retracções 

profundas nas políticas sociais e a redefinição das funções do Estado têm levado a maiores 

desigualdades sociais e educacionais” (2012, p.16).  

As políticas públicas decorrentes da atual crise capitalista têm posto em causa os caminhos 

percorridos de integração no sistema de educação de todos os alunos, numa perspetiva de garantir 

a possibilidade de sucesso nos seus percursos educativos. A ideia de que a escola se deve reger 

por princípios de igualdade, de liberdade e de democracia para que haja justiça para todos os 

alunos tem sido posta em causa por estas políticas que, ao mesmo tempo, têm colocado as escolas 

perante dilemas e contradições que se prendem, por um lado, com a garantia da preservação dos 

direitos dos alunos e, por outro, com uma necessidade de organização que responda eficazmente 

às exigências que lhes são impostas pelas diferentes normas que a regem. 

Estes princípios são indissociáveis do conceito de organização assente num sistema que confere 

a cada ator, pelo menos, o direito de participar no governo da organização a que pertence, por 

participação direta, ou por via dos seus representantes.  
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Assim, as escolas têm sido confrontadas, através dos seus órgãos de direção e gestão, com o 

imperativo de dar respostas a estas necessidades sociais e são expostas a um conjunto de 

referenciais reguladores da sua atividade que sujeitam os atores educativos e, nomeadamente, os 

professores “a coordenarem as suas ações, a resolverem os seus conflitos e dissensos, […], a 

negociarem interpretações diferentes da realidade escolar” nas suas interações (Estêvão, 2004, 

p.55). 

Neste contexto, tendo a escola que responder a multifacetadas exigências que lhe são assacadas 

pela administração central e pela sociedade, e, nesta ordem de ideias, considerando o 

desenvolvimento das políticas educativas consubstanciadas, nos últimos anos, na produção de 

múltiplos normativos de regulação da ação educativa e das organizações escolares, propomo-nos 

investigar, analisar e compreender, do ponto de vista sociológico e organizacional, de que modo, 

partindo dos documentos - projeto educativo da escola e projeto de intervenção do diretor -, na 

agenda, explicita ou implícita, qual é a perceção dos membros do conselho geral sobre estes 

documentos, que apropriação deles é feita e quais as lógicas de ação que são aplicadas, em função 

das orientações para a ação que neles está prevista. 

Os documentos referidos revelam distintas racionalidades, perspetivas, experiências e interesses, 

em suma, distintas representações da escola como organização, e constituem-se como tradutores 

da realidade oficial do que a escola deve ser, através da especificação dos princípios, das 

finalidades e dos objetivos neles inscritos. Têm origem em órgãos distintos - o projeto educativo no 

conselho pedagógico e o projeto de intervenção no candidato a diretor, quando da candidatura ao 

cargo - e são aprovados no órgão máximo de direção estratégica da instituição, o conselho geral. As 

interações entre os órgãos de topo da escola e as relações de poder que se consubstanciam na 

tomada de decisão do conselho geral, são aspetos que comandam o nosso foco de investigação, no 

contexto das relações sociais, das ideologias e das normas que comandam a ação dos atores.  

Os normativos que regulam o sistema educativo são acompanhados de discursos que se 

desenvolvem em torno da descentralização, da autonomia das escolas, da prestação de contas e da 

avaliação, entre outros, mas que se traduzem na prática no seu maior controlo e na regulação da 

ação e das organizações. 

Estes aspetos são referidos na LBSE, no seu artigo 3º, depois da sua revisão pela Lei 

nº49/2005, onde se salienta a necessidade de “descentralizar, desconcentrar e diversificar as 

estruturas e acções educativas de modo a proporcionar uma correcta adaptação às realidades, um 

elevado sentido de participação das populações, uma adequada inserção no meio comunitário e 



 

4 Do Projeto Educativo da Escola ao Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências. 

 

níveis de decisão eficientes”, e, em consequência disso, passa a ser a prioridade da política ao nível 

da direção, administração e gestão das escolas/agrupamentos de escola. Assim o define também o 

legislador no DL nº 75/2008. 

Num sentido complementar se refere, no referido artigo, que o sistema educativo deve: 
   

Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democráticos, através da adopção de 
estruturas e processos participativos na definição da política educativa, na administração e 
gestão do sistema escolar e na experiência pedagógica quotidiana, em que se integram todos 
os intervenientes no processo educativo, em especial os alunos, os docentes e as famílias 
(artº 3º, alínea l)). 

 
Neste enquadramento, o decreto-lei que regula a governação das escolas públicas e que 

sustenta estruturas organizacionais com participação nas decisões políticas e na ação, controlo e 

prestação de contas, reconfigura as tradicionais relações e interações entre os atores escolares. 

Assim, se, por um lado, se cria um órgão colegial com competências que enquadram uma 

delegação de poderes da administração central, nomeadamente quando lhe atribuem a direção 

estratégica da escola e o poder de eleger e demitir o diretor, por outro, cria-se um órgão unipessoal 

de gestão, o diretor, que não é mais do que o representante local da administração, que 

simultaneamente presta contas ao conselho geral. 

O diretor, ao ser designado no DL nº 75/2008 como “um rosto, um primeiro responsável” pela 

administração e gestão da escola, tenderá, como diz Afonso, “a criar mecanismos de controlo 

organizacional mais severos e formas de gestão supostamente mais eficientes e eficazes para 

garantir as condições necessárias à obtenção de bons resultados académicos e educacionais” 

(2010, p.21).  

Neste sentido, a descentralização e a autonomia como instrumentos indissociáveis do alcance 

dos objetivos propostos nos discursos da tutela para a governação das escolas e a interdependência 

de relações existentes no sistema educativo, são fatores de imprevisibilidade no real funcionamento 

de cada organização. O poder de decisão que a cada escola cabe no cumprimento do seu projeto 

de desenvolvimento sustentado é o grande desafio que às estruturas e aos seus atores se depara. 

As escolas, como organizações, não são unicamente estruturas formais, são construções sociais, 

com atores concretos, que fazem leituras e interpretações, atuam e agem, em função de valores, de 

crenças e de motivações que qualquer análise organizacional não pode esquecer.  

Nesta perspetiva, a observação, estudo e interpretação das organizações faz todo o sentido que 

recaia sobre a diversidade dos seus atores e seja equacionada à luz de modelos, imagens ou 

metáforas organizacionais apropriados ao objeto e contexto em estudo que possibilitem a sua 
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“descrição enquanto tal, mas sobretudo, permitindo a sua compreensão e explicação” (Lima, 1998, 

p.65), em consonância com as teorizações dos autores de referência.  

Num contexto de abordagens várias para o nosso estudo da escola, partimos da ideia de que a 

escola, como organização, assenta na base da racionalidade, da autoridade e do poder. À existência 

de uma autoridade formal e de um conjunto de normas que regem o funcionamento da escola, 

tendo como consequência a hierarquização, a existência de competências bem definidas, a 

racionalidade de processos em cadeia assente na divisão do trabalho, a disciplina e o controlo dos 

produtos, contrapomos a realidade do contexto social, onde, nas margens de incerteza da 

insubmissão às normas e na conflitualidade de interesses sociais e pessoais, se geram imprevistas 

ações e interações. Em simultâneo com o funcionamento burocrático e mecanicista da organização, 

surge-nos uma arena política vista como um “sistema político em miniatura cujo funcionamento é 

análogo ao das situações políticas existentes nos contextos macrossociais” (Costa, 1996, p.73). 

Assim, se, por um lado, num dos modelos se programa um funcionamento rigoroso, impessoal, 

eficiente, sem influências e em que as ações se processam em obediência a regras e regulamentos 

escritos e aceites por todos os atores (Weber, 1978), por outro, prevê-se um funcionamento como 

organização política em que a participação dos atores nos processos de decisão é influenciada pela 

“diversidade ideológica” (Costa, 1996, p.80) que se traduz nas suas conceções e crenças, que 

diferem de ator para ator, com “objetivos próprios, poderes e influências diversas e 

posicionamentos hierárquicos diferenciados” (ibid., p.73).   

Neste último sentido “a noção política nasce da ideia de que, quando os interesses são 

divergentes, a sociedade deverá oferecer meios de permitir aos indivíduos reconciliarem as suas 

diferenças através da consulta e negociação” (Morgan, 2006, p.146), razão pela qual nos parece 

que nas escolas, como noutras organizações, as tensões decorrentes dos interesses em presença 

produzem “grande diversidade de estilos de comportamento”, que não poucas vezes traduzem 

“contradições latentes entre as solicitações do trabalho e lazer, de um lado, bem como as 

solicitações do presente e do futuro, por outro” (ibid., p.155). 

Tendo por base este conjunto de conceitos, parece-nos fazer sentido propor uma abordagem 

teórica com base nesta dicotomia, bem expressa nas teorizações de Brunsson sobre a organização 

da hipocrisia, com o propósito de interpretar e compreender os fenómenos organizacionais. 

Consubstanciada na ideia de que as organizações atuais, numa sociedade globalizada, se, por um 

lado, têm que produzir ação consistente para a qual necessitam de “adaptar as estruturas, os 

processos e as ideologias organizacionais, exclusivamente para esse objectivo” e em “concordância 
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e homogeneidade ideológica entre os membros da organização”, por outro, têm que dar respostas 

às “tendências que vão e vêm mas, que num dado momento, assinalam claramente o que deve ser 

feito e o caminho a seguir” (2006, pp.15-16). 

Ou seja, as organizações e, no caso concreto, as escolas, se, para sua legitimidade e 

subsistência, passam pela apresentação de produtos/resultados consistentes e ideologicamente 

coerentes, também passam por demonstrar que as exigências do seu ambiente são objeto de 

incorporação, e têm expressão nas decisões produzidas, mesmo que, eventualmente, não 

correspondam aos sentidos da ação. Brunsson diz que “As pessoas estão interessadas não só 

naquilo que é produzido, mas também na forma como isso é feito” (id.). 

Então a hipocrisia pode ser a solução para, em simultâneo, responder às pressões contraditórias 

e às exigências inconsistentes a que estão sujeitas as organizações modernas através da 

desarticulação entre estruturas e por via de discursos e ações, em que o que se diz não coincide 

com o que se faz, e promover desconexões entre decisões e ações que podem nem ser 

concretizadas ou, eventualmente, ser contraditórias. 

Nesta perspetiva, temos estruturas em conflito e a produzir discursos duplos. Umas, orientadas 

para decisões e ações eficientes e focadas nos produtos/resultados, a “organização ação”, e 

outras, viradas para a produção de discursos e decisões promotoras, também, da legitimidade de 

que a organização necessita para a sua subsistência no ambiente institucional, a “organização 

política”. 

Situámos esta investigação entre as normas e as orientações para a ação do Ministério da 

Educação e de outros departamentos subsidiários e a ação dos atores educativos, onde os 

membros do conselho geral e o diretor têm um papel de intermediários entre a mega-estrutura 

política e a micropolítica individual.  

Nesta conjuntura, o tema desta investigação foi-nos sugerido pelo conhecimento experiencial 

acumulado da organização escolar, ao longo de muitos anos de exercício de diferenciadas funções, 

que nos permitiram aceder ao dia-a-dia das suas realidades pedagógica, organizacional, estratégica, 

administrativa e financeira.  

Fomos ao longo dos anos confrontados com diferentes racionalidades, diversos entendimentos 

da escola, da sua missão e prioridades, e da sua ação e práticas que introduziam tensões e 

ambiguidades, por vezes alguma desordem, contrários ao suposto funcionamento previsível e em 

conformidade com a norma. 
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Por outro lado, o conhecimento que fomos adquirindo no campo teórico e metodológico leva-nos 

a olhar a realidade educativa através de outras “lentes” (Lima, 2001) que agora tentaremos aplicar 

com vista a compreender e interpretar essa realidade, e, talvez, contribuir para um conhecimento 

mais fundamentado das organizações educativas no contexto atual. 

Elegemos como objeto de estudo a procura das (des)conexões entre o projeto educativo da 

escola e o projeto de intervenção do diretor, como documentos de autonomia e orientação para a 

ação, e as representações que os atores da direção e gestão da escola têm dos mesmos. A 

identificação, no atual enquadramento político-normativo, do regime de administração e gestão das 

escolas, dos pressupostos e processos que orientaram os atores do conselho geral na eleição do 

diretor e/ou na sua recondução e a apreciação das relações entre estes dois órgãos são questões a 

desvendar. 

Pretendemos com este estudo: 

 Identificar as (in)congruências entre o PEE e o PI; 

 Identificar os princípios e as finalidades do PEE inscritos no PI; 

 Verificar a forma como o PEE e o PI reproduzem e/ou recriam as lógicas políticas 

dominantes; 

 Identificar os pressupostos que levaram à eleição do diretor; 

 Verificar de que forma o PEE e o PI conciliam os interesses dos diferentes grupos 

existentes na escola; 

 Compreender as relações de poder, na prática, entre o CG e o diretor. 

Como nos diz Stake, os temas a investigar “não são simples e nítidos, mas intrincadamente 

ligados a contextos políticos, sociais, históricos e especialmente pessoais” (2007, p.32), pelo que, 

tendo em atenção estas observações e os objetivos indicados, formulámos a seguinte pergunta de 

investigação para orientar o nosso trabalho futuro: 

- Como se configuram as relações de (inter)dependência entre o Projeto Educativo da Escola 

e o Projeto de Intervenção do diretor, enquanto instrumentos de orientação para a ação em 

contexto educativo?  

Assim, selecionámos e direcionámos a nosso estudo para uma escola pública do ensino 

secundário, sediada em edifício recentemente melhorado, localizada numa cidade e em meio 

urbano, e optámos por uma abordagem qualitativa que permite a “compreensão dos 

comportamentos a partir da perspetiva dos sujeitos da investigação” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 

16), assente numa postura que prima pelo questionamento e pelo diálogo entre os interlocutores. 
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Deste modo, procurámos privilegiar a compreensão dos comportamentos e o que os 

acontecimentos e mudanças provocam nas pessoas envolvidas, como sujeitos individuais e 

organizados num contexto social. 

 Nesta investigação qualitativa, optámos, como suporte metodológico do trabalho, por um estudo 

de caso, considerando ser o método mais adequado para a obtenção de respostas à problemática 

proposta para este estudo, dada a complexidade do tema, as informações previamente recolhidas e 

nos ser permitida uma proximidade com os diferentes fatores que influenciam as ações nas 

organizações escolares. 

Ao optarmos pelo estudo de caso, tivemos, também, em conta que este método permite lidar 

com uma ampla variedade de evidências, tais como, documentos, observação direta e entrevistas, 

resultando daí um conjunto de possibilidades de condução da investigação que a priori não 

prevemos, mas que se situa próximo do que Yin sugere como possibilidade de “manipulação 

informal” (2003, p.27). 

Nos estudos de caso, o “objetivo principal do investigador é o de construir conhecimento e não o 

de dar opiniões sobre determinado contexto” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 67), embora esse 

conhecimento não possa ser generalizável, considerando a particularidade do contexto social, o 

número de participantes, a subjetividade nas interações e as técnicas utilizadas. 

O número de participantes numa investigação deste tipo é sempre limitado, não se pretende 

uma representatividade estatística, mas, sim, uma representatividade social, através da utilização 

das técnicas de investigação que melhor se adequem ao contexto em estudo.  

Planeámos este trabalho para se sustentar na análise de vários documentos essenciais para 

responder aos objetivos definidos e na realização de entrevistas semiestruturadas para recolha de 

dados, a realizar ao diretor, membros do conselho geral e do conselho pedagógico, estas focadas 

em aspetos mais particulares da construção do projeto educativo da escola. 

A técnica de entrevista é muito utilizada em estudos de caso, por permitir que o interlocutor 

exprima “as suas preocupações de um acontecimento ou de uma situação, as suas interpretações 

ou as suas experiências”, permitindo ao investigador reorientar, sempre que necessário, as 

perguntas, de modo que o entrevistado “aceda a um grau máximo de autenticidade e profundidade” 

(Quivy & Campenhoudt, 2013, p.192). 

No entanto, não podemos deixar de observar que a entrevista como técnica de investigação não 

é neutra nem impessoal, dado que o protocolo da entrevista, fixado como instrumento de recolha de 
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dados e de verificação de hipóteses, obedece à teoria que é produzida logo no início da investigação 

e que, no caso, é comandada pela subjetividade do investigador (Ferreira, 2014, p.191). 

Os dados recolhidos nas entrevistas serão sujeitos a uma análise de conteúdo em termos de 

dimensões, categorias e subcategorias na perspetiva dos objetivos e da recolha de informações 

correspondentes. Estes dados foram obtidos em gravação, transcritos e por fim analisados. Os 

documentos observados foram tratados através de uma análise documental na perspetiva 

enunciada por Bardin, citando J. Chaumier, de que esta é traduzida pela substituição do documento 

por outro numa forma diferente com vista a facilitar a sua leitura e posterior consulta (2009, pp.47).  

Estruturámos este trabalho em quatro capítulos precedidos de uma breve introdução, onde se 

foca o conjunto geral de abordagens que serão objeto de apresentação mais detalhada ao longo dos 

diferentes capítulos, e finalizaremos com uma pequena conclusão sintetizando os resultados 

obtidos, uma curta apreciação sobre o decurso da investigação, em que apontamos o percurso que 

nos parece favorecedor do cumprimento dos referenciais inscritos na LBSE. 

No capítulo I, fazemos uma breve contextualização histórica da autonomia das escolas, 

nomeadamente, a partir da publicação da LBSE, referindo as orientações políticas e jurídico-formais 

e enquadrando o tema no contexto europeu. Abordamos as referências teórico-conceptuais 

necessárias e oportunas para a interpretação e compreensão da problemática em estudo, 

conhecidas e reconhecidas como essenciais no sistema educativo em Portugal e ancoradas 

legitimamente num estado de direito democrático: a centralização, a descentralização e a 

autonomia. Complementaremos a noção de autonomia analisando teoricamente alguns dos seus 

instrumentos, onde se enquadram o projeto educativo da escola e o projeto de intervenção do 

diretor. Dedicámos o capítulo II à apresentação dos modelos teóricos de análise organizacional com 

uma incursão à problemática do poder, evidenciando as possibilidades facultadas por este 

enquadramento teórico para a interpretação e compreensão das ações organizacionais no caso de 

uma escola sujeita a pressões internas e externas impostas pelo seu ambiente institucional. O 

capítulo III é dedicado à problemática metodológica do estudo empírico, os métodos qualitativos de 

recolha e tratamento dos dados e a caraterização e descrição do contexto de desenvolvimento do 

estudo. Finalmente no capítulo IV fazemos a apresentação, análise e discussão dos resultados, com 

base nos documentos que suportam este estudo e no conteúdo das entrevistas que discutimos, 

obedecendo às dimensões em estudo. Apresentamos, por fim, as referências bibliográficas e 

legislativas, e, em anexo, apresentamos alguns documentos que consideramos essenciais para a 
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compreensão deste trabalho, como sejam, a título de exemplo, o guião geral das entrevistas 

efetuadas e a tabela de análise das mesmas. 
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1. A AUTONOMIA DA ESCOLA: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A decisão política da Assembleia da República e a consequente publicação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo (LBSE) 1 , em 1986, organizou, um conjunto de orientações e princípios já 

praticados na maioria das escolas no pós-25 de abril de 1974, dando, assim, um passo significativo 

para o prosseguimento da reforma educativa  anunciada, num tempo político em que a 

consolidação da democracia, mais ou menos participada, estava instituída. 

A LBSE, por um lado, encerra em, termos legislativos, um período de estabilização que se seguiu 

à revolução de 1974 e que se iniciou mais consequentemente nas escolas a partir da publicação do 

DL nº 769-A/762, de 23 de outubro, e legitima um novo ciclo de normalização dos poderes do 

Estado3.  

Depois da revolução de 1974, que introduziu na sociedade portuguesa uma nova ordem política, 

a democrática, em muitas escolas viveram-se tempos em que os atores assumiram as suas 

organizações por via das decisões participadas dos seus membros e as suas administrações e 

gestões foram democraticamente eleitas e constituídas por um colégio de atores educativos, 

deliberando e funcionando quase independentemente das autoridades governamentais. 

Numa primeira fase, em consequência da tomada de poderes de decisão não regulados pelas 

leis, a direção, situada nas escolas e exercida pela comunidade em assembleias gerais, assumia 

margens de autonomia, conquistadas pela legitimidade das regras democráticas de decisão e 

participação, pondo em causa a tradicional centralização de orientações e regras impostas pelo 

Ministério da Educação.  

Nesta fase de assunção de poderes de facto, a administração das escolas foi exercida e 

praticada como verdadeira autonomia, tomando decisões nas mais diversas áreas da vida escolar 

vindo a denominada autogestão das escolas a ter consagração jurídico-formal através do DL nº 

221/74, de 27 de maio. O órgão de gestão colegial, constituído na grande maioria dos casos por 

professores eleitos, sem pré-requisitos e programa de ação, por todos os atores educativos, exerceu 

funções de administração e gestão nas escolas com um grau de independência do poder central 

que consubstanciou uma quase autonomia de facto. 

                                                     
1 Lei n.º 46/86, de 14 de outubro. 
2 Foram publicados em 1974 dois normativos, o DL nº 221/74 e o DL nº 735-A/74, relativos à administração e gestão dos estabelecimentos de 
ensino não superior.  
3  A normalização de poderes verifica-se após a aprovação em 2 de abril de 1976 da Constituição da República Portuguesa, na Assembleia 
Constituinte. 
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Como diz Lima, (2007, p.25), sobre a autonomia, “em vez de ser valorizada como processo de 

aprendizagem da autonomia e da prática de decisão” toda a experiência acumulada pelos atores 

educativos no exercício do governo autónomo e democrático das escolas, o Governo impôs um 

modelo de gestão, através do DL nº 735-A/74, de 21 de dezembro, generalizado a todas as 

escolas, e onde eram criados três órgãos sujeitos “às políticas e às regras centralmente definidas” 

(ibid.). Este normativo dá início a uma nova fase democrática na organização escolar, agora mais 

estruturada em torno de órgãos com competências mais específicas, impondo uma democracia 

representativa, em oposição às práticas de democracia direta exercidas nas escolas, e limitando o 

poder das assembleias quer gerais quer dos diferentes corpos escolares (Lima, 2011a, p.60), 

assumindo o Estado por esta via a recuperação do poder perdido, num “processo de reconstrução 

do paradigma da centralização (o retorno do poder ao centro)” (ibid., pp. 18-19). 

A aplicação in loco deste decreto nem sempre correspondeu à sua letra e espírito, sendo 

conhecida a forma como em muitas escolas foi assumida uma gestão com práticas que 

consubstanciavam alguma autonomia de facto, contrariando as orientações, do impedimento da 

prática deliberativa das assembleias e plenários, agora não previstos na lei, e de sujeição dos 

órgãos às regras decretadas. 

No período que se seguiu à fase revolucionária, a estabilização governativa propiciou a produção 

de despachos e normativos de controlo e prescrição de comportamentos e regras, num caminho de 

retoma progressiva de concentração de poder e uniformização, em conformidade com o sentido da 

evolução das ideologias dominantes na sociedade portuguesa. É, neste contexto, que se inscreve a 

publicação do DL nº 769-A/76, que consagra a denominada gestão democrática, sendo este o 

primeiro passo no sentido de uma ”reaproximação gradual a um modelo de sociedade europeia, 

com uma economia capitalista e com um sistema político fundado na democracia representativa” 

(Afonso, 2010, p.17), pondo fim às ambiguidades normativas e uniformizando o funcionamento das 

escolas. 

Relativamente à transição da autonomia de facto para a gestão democrática que os serviços 

centrais do Ministério da Educação impuseram, estes, “passado um momento inicial de expectativa, 

[avançaram com a publicação de] circulares e ordens de serviço sobre todos os assuntos 

pedagógicos” (Formosinho, 1992, p.67), tornando a gestão democrática compatível “com o reforço 

da gestão burocrática e centralizada da educação, sem protestos significativos dos professores e 

sem práticas alternativas que a inviabilizassem” (ibid.). Aliás, segundo o mesmo autor, “para os 

professores a prática do governo da educação a partir de Lisboa, na qual foram socializados, leva-os 
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a encarar este estado de coisas como normal” (ibid., p.66). Diremos nós, que esta última afirmação 

se aplica à generalidade dos professores, sendo que o conjunto dos professores mais ativos a 

contestou fortemente, com o apoio dos sindicatos defensores de princípios mais próximos das 

ideologias democráticas. 

À publicação deste novo normativo não é alheia à aprovação pela Assembleia Constituinte da 

Constituição da República, em 1976, que, relativamente à educação, prescreve como princípio que,  

 
o Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a 
educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a 
igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, 
o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de 
solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação 
democrática na vida colectiva (ponto 2 do artº 73º). 

 
Se, por um lado, a revolução marcou a evolução das transformações iniciais ocorridas no 

sistema educativo, por outro, as ideologias políticas implantadas na europa depois da segunda 

guerra, assentes no “binómio educação e democracia” (Correia, 1999, p.83), aplicadas em 

Portugal numa vertente de modernização do sistema educativo, proporcionaram o seu crescimento 

e a igualdade de oportunidades no acesso, “como critério de justiça” (ibidem). 

De facto, tendo em conta este autor, “as ideologias propõem modalidades específicas de 

definição legítima da educação que a associam, […], a fenómenos políticos, jurídicos, económicos 

ou organizacionais” (1999, p.81).  

Não sendo únicas, Correia, considera 
  

quatro modos legítimos de definir a educação – a definição política, a definição jurídica, a 
definição economicista e a definição organizacional – que inspiram outras tantas ideologias 
educativas – a ideologia democratizante e crítica, a ideologia democrática, a ideologia da 
modernização e a ideologia da inclusão – e que desempenham um papel central na produção 
da educação (1999, p.82). 

 
Ao invés do sucedido na Europa, onde o binómio educação e democracia, concorreu para a 

despolitização da educação, em Portugal, na primeira fase das transformações do sistema 

educativo, em contexto revolucionário, estas conduziram a uma politização da educação, 

contribuindo “para a formação da democracia e [legitimando] o exercício da democracia no interior 

do próprio espaço educativo” (ibidem, p.83).  

O governo da educação, pela introdução do debate político no seio das escolas, legitimado pelo 

processo político de pensar a educação e correspondendo a lógicas distintas da governabilidade da 

educação, pensada em termos de “intervenção uniformizante do Estado legitimada no respeito pelo 
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princípio da igualdade de acesso à universalidade dos saberes escolares”, impôs uma lógica de 

subordinação à ordem social e democrática. Como se sabe, “num primeiro momento o conflito 

tendeu a ser gerido a favor das circunstâncias locais e, num segundo momento, procurou-se 

´normalizar` a educação […], através da ´normalização`do processo de construção da polis 

educativa e da sua subordinação ao Poder do Estado Democrático” (ibd., p.84). 

A normalização iniciada em 1976 4, alicerçada na normatização referenciada ao conjunto de 

princípios estabelecidos pela Constituição da República Portuguesa, a que fizemos referência 

anteriormente, reforçou os valores da ideologia democrática no sistema educativo, subordinando o 

interesse particular ao coletivo e a “governabilidade das escolas à problemática da governabilidade 

do Sistema Educativo” (Correia, 1999, p.88). 

Assim, instituindo uma nova ordem jurídica de subordinação da comunidade educativa ao poder 

do Estado, assegura-se uma nova ordem educativa, impondo um conjunto de regras que 

garantiriam a participação escolar e dificultavam a ação social no campo educativo (ibid., p.88). 

Na sua essência, a ideologia democrática tem como característica a subordinação dos interesses 

individuais aos coletivos, contexto este em que o Estado interpreta e garante o interesse das 

comunidades. Nas palavras de Correia, a ideologia democrática é “a ideologia dos imperativos da 

universalidade política, contrapondo os egoísmos dos interesses dos políticos à generosidade do 

(des)interesse da Política e do serviço público” (ibid., p.89). 

A gestão democrática consagrada no DL nº 769-A/76, garantiu a continuidade da eleição dos 

órgãos colegiais de gestão e consagrou uma forte centralização administrativa exercida pelo 

Ministério da Educação, que, a partir de meados dos anos oitenta, passou a ter uma “feição 

desconcentrada, cujos protagonistas passavam a ser as direcções regionais da educação” (Lima, 

2011b, p.49). Garantindo a democracia e a participação, faz uma separação clara e inequívoca 

entre quem dirige e governa as escolas e quem implementa as decisões, vindo a revelar-se “ao 

longo dos anos como [um decreto de] muita gestão para reduzida democracia” (Lima, 2007, p.27). 

O exercício da democracia assume várias formas em função das ideologias de referência e dos 

conceitos de democracia, participação e representação. Numa perspetiva mais conotada com os 

valores democráticos, estes conceitos estão interligados em grau e substância, como garantes do 

equilíbrio e integração dos atores sociais, como agentes da mudança social e política. Por outro 

lado, se a perspetiva for mais formal ou elitista, ou seja, a democracia como forma de dominação 

                                                     
4 No que diz respeito à gestão das escolas, traduziu-se pela publicação de um novo normativo, DL nº 769-A/76. 
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de um grupo sobre outros, o papel dos atores resumir-se-á à escolha dos representantes fazedores 

da política.  

O conceito de gestão democrática que aqui convocamos foca-se na ideia de que o poder de 

decisão do órgão colegial de gestão das escolas se consubstancia através do voto expresso 

diretamente por todos os atores educativos e nas deliberações que os mesmos produzem nos 

órgãos que integram. Não ignoramos que este conceito tem uma dimensão muito mais vasta na 

organização das escolas, mas este é o aspeto que no âmbito deste documento importa aqui 

considerar. 

O referido decreto-lei, DL nº 769-A/76, generalizado a todos os estabelecimentos de ensino, 

quase confinava a gestão democrática das escolas à eleição de um órgão de gestão colegial, 

denominado conselho diretivo, sem contudo ter poder de direção efetiva, constituído por via eleitoral 

por professores, alunos e funcionários, através de listas sufragadas por cada um dos corpos 

eleitorais, constituídos pela totalidade dos seus membros. 

No período de normalização que se seguiu, sempre enquadrado pela legislação regulamentadora 

da tutela, impondo e cercando as práticas coletivas, o isolamento progressivo dos conselhos 

diretivos, que ordeiramente aceitavam tais orientações, subtraindo e desvalorizando a participação e 

a autonomia da escola fez com que fossem cada vez mais vistos como representantes do Ministério 

da Educação, ao invés de representantes da escola junto do mesmo, o que elevou ao alheamento 

progressivo dos atores educativos do funcionamento das instituições escolares.   

A evolução da situação política, dentro deste quadro histórico e social, e tendo em conta as 

especificidades portuguesas decorrentes da estabilização do regime democrático, do conjunto de 

contradições acumuladas entre as opções económicas e ideológicas e pela chegada ao poder do 

Partido Social-Democrata, criou condições para que, em meados dos anos oitenta, se consolidasse 

um Estado capitalista e democrático, em pleno processo de adesão à Comunidade Económica 

Europeia, com todas as consequências e limitações resultantes da sujeição voluntária às políticas 

emanadas desta organização externa. 

Neste contexto, dá-se início a uma reforma educativa referenciada a um projeto político do 

partido no poder assente na ideia de uma transformação social modernizadora do país, que, dada a 

conjuntura histórica e a tradição de forte democraticidade da sociedade, se confronta com a 

redefinição do lugar de Portugal no contexto da economia mundial, que está em plena redefinição e 

transformação dos seus sistemas de produção, e que, no contexto da inserção na Comunidade 
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Económica Europeia, verá serem condicionados os seus valores e orientações nacionais ao quadro 

mais vasto e modernizador proclamado no País e na Europa. 

Esta nova orientação política, com base na modernização da sociedade portuguesa, visava 

“elevar o nível médio de desenvolvimento do país em função dos objectivos e dos padrões da 

Europa comunitária” (Afonso, 2000, p.19) na qual se insere a reforma educativa como meio de 

contribuição para a referida modernização. Fica, assim, legitimado social e politicamente o caminho 

do desenvolvimento do binómio educação-modernização que substitui o referente anterior, 

educação-democracia (Correia, 1999, p.90). 

Este período histórico-político (1985-1995) é marcado por duas fases distintas, segundo Afonso 

(2000, pp.20-21). A primeira, até 1991, coincidente com a reforma educativa, assenta no 

pressuposto de que “para os processos de modernização era essencial a difusão do capital cultural, 

a educação e a formação” 5 . A difusão do capital cultural,- leia-se, “elevação dos níveis 

educacionais”- é assim, “a estratégia mais adequada para favorecer a adaptação à mudança”. Na 

segunda fase, até 1995, registam-se algumas mudanças, sujeitas a “descontinuidades e 

contradições” decorrentes da existência de dois Ministros da Educação e que se centraram 

prioritariamente em valores de tipo gestionário. Nesta fase, pautada por valores que se podem 

traduzir por palavras como, “responsabilização, avaliação, optimização, racionalização, eficiência, 

inovação eficácia e qualidade, entre outras”, a escola parece mais próxima das orientações neo-

tayloristas baseadas na otimização, racionalização e eficiência, onde os resultados se sobrepõem 

aos valores e do qual os valores humanistas se encontram arredados. Uma terceira fase, de 1995 a 

2000, do desenvolvimento da reforma educativa é já marcada pelos apelos retóricos à “qualidade, 

exigência e rigor”, como prioridades governativas. É o ciclo da qualidade, numa marcação 

claramente neoliberal em que, modernização e democracia, parecem ser incompatíveis, pelo menos 

nos discursos, embora não totalmente arredadas, e em que a descentralização e a autonomia, no 

mínimo, sofrem uma ressignificação semântica (Lima, 2002, p.22). 

Assim, nesta nova orientação política “educação-modernização”, sustentada em padrões de 

eficácia e qualidade da estrutura produtiva com vista à internacionalização da economia e à 

formação, como meio de elevar o nível educacional, atitudinal e de mentalidades da sociedade 

portuguesa, legitima a intervenção na educação com vista à modificação da “estrutura dos saberes 

escolarizados”, da “definição dos actores e dos interesses a quem se reconhece uma legitimidade 

                                                     
5 Adaptado da transcrição de Afonso (2000, p. 20), relativa a palavras de um governante do PS. 
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para intervir na definição da vida das escolas, como ainda nos mecanismos de planificação e gestão 

dos sistemas educativos” (Correia, 1999, p.90). 

Assistiu-se nos anos noventa a uma reorientação curricular assente na Ciência e na Tecnologia 

como meio de eficácia social geradora de emprego e de desenvolvimento e crescimento económico.  

O mundo empresarial passou a desempenhar um papel crescente na definição das condições de 

escolaridade, nomeadamente na pós-obrigatória que passou a funcionar em lógicas muito próximas 

da profissionalidade em contexto de trabalho, para alunos com mais dificuldades escolares. 

Nas palavras de Correia, “o princípio do mercado e a metáfora da livre escolha” instituiu -se 

“como lógica desejável de funcionamento dos Sistemas Educativos”, onde a construção de projetos 

educativos, numa ideia de “reforço das relações da escola com os pais” se consitui como estratégia 

de “visibilidade social e [… de] diferenciação dos estabelecimentos escolares” (1999, p.91). 

É neste quadro ideológico de orientação neo-liberal e modernizadora que se insere a publicação 

da LBSE, como primeiro passo no processo de reforma da administração escolar em Portugal, onde 

se inscreve também, a criação da Comissão de Reforma do Sistema Educativo (1986) e a 

apresentação das suas propostas, baseadas, principalmente, numa apreciação crítica da 

administração da educação assente no seu caráter altamente centralizado e recorrendo “a uma 

lógica de democratização, de descentralização e de autonomia, por um lado, e a uma lógica de 

modernização, de racionalização, e de eficácia e de eficiência, por outro” (Lima, 2000, p.57). 

Logo no nº 2 do art. 1º, a LBSE esclarece que “o sistema educativo é o conjunto de meios pelo 

qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção 

formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e 

a democratização da sociedade”. E mais à frente “descentralizar, desconcentrar e diversificar as 

estruturas e acções educativas, de modo a proporcionar uma correcta adaptação às realidades, um 

elevado sentido comunitário e níveis de decisão eficientes” (artº 3º, b), traduzindo assim, dois 

grandes princípios organizativos favorecedores de expectativas que estiveram longe da sua 

concretização no seio das escolas. 

A par disto, no artº 4º, a Lei de Bases do Sistema Educativo prescreve que todos os portugueses 

têm direito à educação e à cultura, a garantia de uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no 

acesso e sucesso escolares, a garantia da observância do princípio da liberdade de aprender e de 

ensinar, a consagração dos direitos de participação na definição da política educativa, sendo, 

portanto, de um modo implícito, estas as grandes linhas da missão da escola. 
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Relativamente à administração e gestão dos estabelecimentos de ensino, a LBSE, para além de 

indicar que os mesmos se orientam por “princípios de democraticidade e participação de todos os 

implicados no processo educativo”, diz, ainda, que “é assegurada por órgãos próprios, para os 

quais são democraticamente eleitos os representantes de professores, alunos e pessoal não 

docente” (artº. 48º), mantendo, pelo menos em substância, aquilo que vinha sendo praticado. 

Neste quadro, a tomada de posse da Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE), em 

1986, e a apresentação da sua proposta de direção e gestão dos estabelecimentos de ensino, 

propiciaram um novo ciclo nas políticas educativas com uma nova configuração organizacional. Esta 

proposta de projeto, que apontava para uma configuração organizacional que, 

  
permitisse revitalizar pedagógica e democraticamente a escola, viabilizasse a participação em 
projetos educativos próprios, subordinasse o exercício das competências técnicas de uma 
comissão de gestão às orientações de um conselho de direção representante dos diferentes 
grupos e interesses escolares e comunitários, e possibilitasse a assunção de margens de 
autonomia em dimensões que não fossem meramente instrumentais (Afonso, 2002, p.77),  

 
materializou-se-se na publicação de um novo modelo de direção e gestão das instituições escolares, 

mas não tem, como diz Afonso, “enquanto conjunto articulado, qualquer tradução legal integral, 

nem qualquer concretização prática” (2010, p.18). A este mesmo propósito, Barroso (1995), diz 

que a reforma da gestão escolar teve como orientação as propostas da Comissão de Reforma do 

Sistema Educativo; pese embora existirem diferenças nas soluções prescritas, os princípios e as 

estruturas coincidem. 

Os princípios orientadores da reforma do sistema educativo são contraditos na especificação das 

atribuições que cabem à tutela, aos órgãos regionais e aos gestores dos estabelecimentos de 

ensino, daí se concluindo que o Ministério da Educação detém o poder de decisão relativo às 

questões centrais da política educativa; aos departamentos regionais cabem funções de 

acompanhamento e coordenação dos últimos da hierarquia centralizadora - os estabelecimentos de 

ensino. Estamos, pois, perante uma estrutura organizacional piramidal em que no topo, se decide, 

na base, se implementa, e em que a descentralização anunciada não foi mais que uma 

desconcentração de poderes para os órgãos regionais intermédios. 

Este novo normativo que prescreveu o regime jurídico de direcção, administração e gestão dos 

estabelecimentos de ensino - o DL nº 172/91, em articulação com o DL nº43/89, de 3 de fevereiro 

- que incide sobre o regime jurídico de autonomia das escolas, foi expressão da reforma educativa 

no que em relação às escolas se anunciava na LBSE. 
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O decreto da autonomia das escolas anuncia no seu preâmbulo pretender ”inverter a tradição de 

uma gestão demasiado centralizada” e atribuir “poderes de decisão [aos] planos regional e local”. 

Por outro lado, diz serem as escolas decisivas num amplo quadro de descentralização de funções 

da administração educacional, incluindo como um dos fatores de mudança o reforço da autonomia 

da escola. Especifica mais um pouco acrescentando que “a autonomia da escola concretiza-se na 

elaboração de um projecto educativo próprio constituído e executado de forma participada” e é 

exercida “através de competências próprias em vários domínios” a serem concretizadas no âmbito 

da “definição das estruturas de direcção e gestão das escolas”. 

O projeto educativo é traduzido “na formulação de prioridades de desenvolvimento pedagógico, 

em planos anuais de actividades educativas e na elaboração de regulamentos internos” (artº. 2º), 

que cada escola elaborará “dentro dos limites fixados pela lei” (artº. 3º, ponto 3), e, como diz Lima, 

a autonomia neste quadro fica “sitiada por um extenso corpus normativo que, ao longo de décadas, 

foi produzido” (2007, p.40).  

O regime jurídico de direcção, administração e gestão que se seguiu ao anterior normativo, no 

que à autonomia diz respeito, não acrescenta nada de substancial e não refere qualquer medida de 

descentralização efetiva, integrando-se no quadro jurídico-formal centralizado, em vigor. 

No entanto, novas estruturas formais são introduzidas passando, algumas delas a ser abertas à 

participação dos pais e encarregados de educação e a representantes das comunidades locais.  

Assim, os órgãos de direção, administração e gestão dos estabelecimentos de ensino são: o 

conselho de escola, o diretor executivo e os conselhos pedagógico e administrativo. O conselho de 

escola, órgão de direção da escola, integra professores, pais, alunos, funcionários e representantes 

da autarquia, e das comunidades socio-económicas e culturais, enquanto o diretor executivo, órgão 

unipessoal, eleito pelo conselho de escola, responsável da escola perante a administração, foi 

transformado no último representante da cadeia de desconcentração do poder central. 

Este normativo foi aplicado experimentalmente em várias escolas nunca tendo sido generalizado; 

vigorou num quadro de forte centralização administrativa e legislativa que provocou fortes tensões 

no funcionamento das escolas que entraram nesta experiência, foi fortemente criticado e contestado 

nos meios académicos, nas escolas e pelos sindicatos e substituído já, num quadro político distinto, 

por um novo modelo, agora denominado, Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 

Estabelecimentos de Educação.  

 Afonso, relativamente ao decreto experimental, diz-nos ser, “um documento legislativo 

importante porque, entre outros aspectos contém dispositivos organizacionais que sugerem a 
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transição para uma fase onde ´a conexão tardia à ideologia neoliberal` parece estar já, neste 

período, a ter algumas consequências na definição de certas políticas” (2010, p. 18). Verifica-se, 

assim, o início da normatização encetada pelo Governo na primeira fase da reforma educativa, 

1985-1990, e na que imediatamente se lhe seguiu, que se aproximava ideologicamente do 

neoliberalismo, em expansão na Europa, obedece a processos de modernização e racionalização e 

até mesmo, nalguns casos, em conformidade com “ideologias gestionárias de extracção 

empresarial e produtivista e ao mercado educacional” (Lima, 2007, p.20). Foi -se instalando a ideia 

de que uma nova fase ideológica se encetaria, que coincidiu com uma mudança de responsáveis 

governamentais, a partir de 1995, menos interessados em prosseguir com a reforma educativa e 

mais focados no reforço da autonomia das escolas e na sua organização interna, como meios de 

eficiência e eficácia, em que os discursos em torno da prestação de contas começavam a tomar 

forma, assentes em referenciais decorrentes de lógicas de cariz empresarial.  

O hibridismo da modernização e racionalização do sistema educativo e da diferenciação de 

estabelecimentos de ensino, numa perspetiva de mercado escolar mais informado e igualitário, 

onde os utentes dão lugar aos clientes, onde a intervenção do Estado se pauta pelo lema cada vez 

“menos Estado para melhor Estado”, legitima “a necessidade de se estreitarem as relações entre a 

escola e a vida activa” (Correia, 1999, p.94) e a relação entre oferta e procura no mercado da 

educação. Entra-se numa nova fase das políticas educativas.  

Nesta nova fase, assente na “subordinação política da educação à sua definição organizacional” 

e na “problemática da [sua] utilidade,” parecem ser estas as marcas mais características da […] 

semântica educativa”. Fase esta que se estruturou “em torno de preocupações relacionadas com a 

[sua] utilidade […] na modernização da economia e no combate ao desemprego juvenil e foi 

acompanhada por um acréscimo da influência do mundo empresarial no campo educativo” (ibid., 

p.98). 

A subordinação do sistema educativo aos interesses particulares, nomeadamente ao poder 

económico, que assim garantem e distribuírem socialmente o custo de formação da mão-de-obra de 

que necessitam como força de trabalho, passou a ser legitimada pelos discursos e pelas garantias e 

virtudes de um Estado regulador, socialmente aceite como garante do interesse público.  

Tendo em conta que as políticas educativas são o resultado sempre provisório de um processo 

de negociação assimétrica entre grupos sociais e forças económicas e políticas, potencialmente 

conflituais, temos também a convicção de que em cada período histórico as ideologias se 
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entrecruzam pelo que devem ser encaradas em termos práticos e e considerando os discursos 

políticos como obedecendo a tipologias flexíveis e não a formas rígidas. 

Uma última referência a uma questão que é transversal em todo este contexto das políticas e 

dos sistemas educativos que é a influência e as consequências da europeização e da globalização 

nas suas definições. 

Os estudos desenvolvidos por Fátima Antunes (2004, 2005) em torno da educação e da 

influência que as políticas comunitárias têm nas políticas nacionais, partindo da verificação “de 

conexões fortes com processos e relações supranacionais e globais”, permitiram-lhe concluir que, 

no campo educativo, a agenda é ”globalmente estruturada”, tendo como base “um conjunto de 

entendimentos, orientações e modelos de interpretação de problemas e soluções comuns aos 

estados-membros, susceptíveis de condensar um referencial global europeu em formação para as 

políticas educativas nacionais” (2005, p.126). 

A verificação destes processos pode ver-se ao longo do percurso da construção da União 

Europeia através de medidas de apoio e orientações às políticas educativas nacionais que se 

traduziram por programas de parcerias transnacionais, por inscrever em documentos de orientação 

política a indicação do “papel vital da educação e da formação no contexto das prioridades e das 

políticas da União, crescentemente centradas na preocupação da promoção da competitividade da 

economia europeia” (ibid., p.127), ou, mais recentemente, pela publicação dos documentos 

Educação & Formação 2010 e O Processo de Bolonha (1999), sendo que estes assumiram uma 

abrangência territorial mais vasta que a da própria União Europeia. 

Ainda, segundo a mesma autora, as  
 

dinâmicas de europeização e de constituição de um referencial global europeu para as 
políticas educativas — que corporizam alguns dos modos pelos quais a União Europeia se 
tem constituído como instância de mediação dos processos de globalização — assumem hoje, 
[…], uma intensidade, amplitude e profundidade de intervenção claramente distantes 
daquelas que ocorriam há apenas uma década atrás (2005, p.137). 

 
Assim, a construção das políticas nacionais aparece como obedecendo às orientações 

supranacionais do espaço europeu, nas mais diversas áreas do sistema educativo: o conhecimento, 

o ensino superior, a educação e formação, a aprendizagem ao longo da vida e a investigação e 

inovação, consubstanciando a europeização e globalização, sempre sob a égide do capitalismo e da 

economia a que, efetivamente, estão submetidas. 

Aliás, esta nossa conclusão é defendida por Dale (2001), num artigo onde analisa as relações 

entre globalização e educação e suas consequências, onde defende a existência de uma “Agenda 
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Globalmente Estruturada para a Educação” (AGEE), que tem por base estudos sobre economia 

política internacional6 que “encaram a mudança da natureza da economia capitalista mundial como 

a força diretora da globalização e seus efeitos” (ibid., p.135), nos sistemas educativos nacionais. 

A abordagem referida baseada no poder das forças económicas operando supra e 

transnacionalmente para romper, ou ultrapassar, as fronteiras nacionais, ao mesmo tempo que 

reconstroem as relações entre as nações atuam sobre os sistemas educativos mas, “não 

pretendem a priori nem substituir o Estado para fazer o mundo mais homogéneo nem ser guiadas 

pelas cegas forças tecnológicas” (ibid., p.134). 

A AGEE, defendida por Dale, considera que a globalização é “um conjunto de dispositivos 

político-económicos para a organização da economia global, conduzido pela necessidade de manter 

o sistema capitalista, mais do que por qualquer outro conjunto de valores” (2001, p.146), cujo 

processo de universalização se constrói por via da interação da política, da economia e da cultura. 

Esta situação é consequência, por um lado, da não existência de alternativa ao capitalismo, para 

quem tudo é suscetível de ser mercantilizado, e, por outro, da internacionalização dos mercados e 

das condições de procura do lucro, que são o motor de todo o sistema. 

Dentro desta perspetiva, a educação centra-se então em torno de três questões:  
 

a quem é ensinado o quê, como, por quem e em que circunstâncias?; como, por quem e 
através de que estruturas, instituições e processos são definidas estas coisas, como é que 
são governadas, organizadas e geridas?; quais são as consequências sociais e individuais 
destas estruturas e processos? (Dale, 2001, p.149). 

 
É necessário ter em atenção que, o que aqui conta, como resposta a todas estas questões são 

os sistemas educativos cercados por guiões supranacionais, comuns, nos quais os princípios e os 

processos da distribuição da educação formal, e a definição, formulação, transmissão e avaliação 

do conhecimento escolar são condicionados e regulados por governos e governações internacionais, 

e controlados e financiados, em muitos casos, pelo Banco Mundial e o FMI (Dale, 2001). 

Este breve enquadramento encaminha-nos para a abordagem de alguns conceitos que 

consideramos centrais no desenvolvimento deste nosso trabalho. Referimo-nos à descentralização e 

à autonomia, observada à luz dos modelos de autonomia, administração e gestão das escolas neste 

novo contexto paradigmático de gestão unipessoal, com forte pendor gestionário, e marcada pela 

eficácia, a eficiência, a prestação de contas e todas as formas de controlo que cercam o sistema 

educativo e em particular a gestão das escolas. 

                                                     
6 No seu artigo publicado na revista Educação, Sociedade e Culturas, Dale (2001) refere os estudos de Cox (1996), Mittelman (1996) e Hettne 
(1996). 
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2. A ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA: DA CENTRALIZAÇÃO À AUTONOMIA 

 

A administração educativa em Portugal, também por influência da tradição herdada do regime 

anterior, tem sido praticada por um poder assente nos organismos centrais do Estado, característica 

que, nem mesmo após a instauração da democracia foi abandonada, apesar de, temporariamente, 

após o 25 de abril se ter diluído a acção do Estado e ter sido praticada em muitas instituições e 

escolas uma autonomia de facto, como já referimos no ponto anterior.  

 A tutela do Estado sobre as escolas e o papel dos atores educativos na definição da 

administração escolar variam conforme o regime político. Num regime totalitário, não cabe aos 

cidadãos qualquer papel nas orientações e decisões, no regime autoritário, o Estado reserva aos 

cidadãos algum espaço de orientação, pelo menos aparentemente, sob atento controlo, e só no 

regime democrático cabe à sociedade um papel substantivo. Neste caso, dependendo de se estar 

perante uma versão de democracia de cariz mais ou menos centralizada (Formosinho, 1992, p.25). 

Na senda de Formosinho, diremos que a administração centralizada é aquela em que “todas as 

decisões importantes são tomadas no topo do sistema, isto é, nas chefias dos serviços centrais” 

(1986, p. 63). Digamos que as decisões relativas aos interesses de cada organização são da 

competência das chefias dos serviços centrais, “no topo formula-se, nos escalões inferiores executa-

se apenas” (ibid.). 

 Evidentemente que a responsabilidade e o poder de decisão se exercem no topo da 

administração, cabendo, no que diz respeito às escolas, apenas a função de executar as ordens 

emanadas desse poder do Ministério da Educação. À administração centralizada não cabem, 

efetivamente, todas as decisões, até porque sociológica e tecnicamente seria difícil, mas todas as 

importantes são tomadas por ela.  

Para Fernandes, o poder centralizado “requer a existência de uma organização administrativa 

hierárquica de órgãos e serviços na qual os inferiores estão directamente dependentes dos 

superiores, sendo perante eles que respondem e não perante os seus clientes ou utentes” (2005, p. 

55). 

Nesta linha de pensamento Puelles Benítez, diz que “una organización está centralizada cuando 

el poder de decisión se concentra en el corazón de la organización, formándose a partir de ese 

núcleo básico una estructura piramidal, de arriba a abajo, donde los diversos escalones que la 

forman son instâncias estrictamente ejecutivas” (1994, p.13). 
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A administração centralizada pode ser concentrada ou desconcentrada, concretizando-se a 

primeira “quando o superior hierárquico dos serviços centrais é o único competente para tomar 

decisões” (Formosinho, 1986, p. 63), e caraterizando-se a segunda por existirem em “graus 

intermédios e inferiores, [da administração], chefes com competência para decidir” (ibid., p. 64), 

embora tais decisões possam ser modificadas por superiores hierárquicos. 

Sendo a administração centralizada desconcentrada dos serviços centrais, tal opção “destina-se 

a descongestionar os serviços centrais e possibilitar decisões mais rápidas e próximas dos 

problemas” (ibid.). É, pois, uma modalidade menos rígida de concentração de poderes. 

O crescimento da máquina administrativa estatal ocorrida em Portugal, nomeadamente a partir 

dos anos oitenta do século passado, em consequência das políticas em torno do Estado Providência 

que se aplicaram no país, em consonância com o ocorrido nos países europeus depois da II Guerra 

Mundial, vai acentuar a discussão em torno da centralização e da descentralização. 

A desconcentração pode ocorrer simplesmente por meio da criação de delegações regionais que 

não são mais do que extensões de serviços ou, de forma mais ampla, conferindo a estas extensões 

funções de direcção e coodenação. Situam-se, neste caso, as delegações regionais do ministério da 

Educação que dirigem e coordenam os estabelecimentos de ensino. 

Segundo Fernandes, a administração desconcentrada é, no essencial, um tipo de administração 

em que aos agentes intermédios ou inferiores na linha hierárquica cabe algum poder de decisão, 

mas com limitações decorrentes ou de delegação de poderes ou de delegação de competências, 

por força de lei que, pela sua natureza, podem ser condicionadas, submetidas a ratificação ou 

confirmação, alteradas a todo o momento, e até mesmo serem revogadas. Outra limitação tem a 

ver com o caráter predominantemente técnico ou de execução de tarefas específicas que na 

generalidade dos casos caracteriza este tipo de administração (2005, p. 56).   

A desconcentração pode assumir as vertentes territorial e técnica ou funcional, sendo 

considerada territorial “quando ela se efectua em relação a serviços distribuídos pelo território” e 

assumindo a denominação de desconcentração técnica ou funcional quando “as competências dos 

órgãos desconcentrados incidem sobre um leque delimitado de competências” (ibid.). 

Formosinho aponta como vantagens da desconcentração: (i) “aumentar a adequação da 

organização”, considerando que a proximidade favorece o conhecimento, o esclarecimento, as 

decisões para os problemas e para a sua implementação; (ii) dar resposta à “incapacidade dos 

serviços centrais de preverem com exatidão certos problemas a nível local”, não podendo em tempo 

dar-lhes resposta, ao invés do serviço de proximidade; (iii) à incapacidade “dos serviços centrais 
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darem resposta ao volume de problemas dos serviços locais”, (iv) ao “ reforço do controlo central” 

que permite aumentar “ a eficiência do controlo central e pode sujeitar os agentes locais a uma 

fiscalização mais apertada” (1986, p.64). 

Resumidamente, Montero diz-nos que “la desconcentración consiste en la atribución, dentro del 

próprio ordenamento jurídico, de una competência o función a organos que no ocupan la cúspide 

en la jerarquia administrativa” e esclarece mais um pouco dizendo que,  

 
puede decirse que, según este concepto de desconcentración, el reparto cae sobre 
competências funcionales, no sobre competências normativas, y si lleva a cabo por razones 
prácticas organizativas de eficácia y simplificación de los processos administrativos (1994, 
p.43). 

 
A discussão que se gerou em torno da regionalização, trouxe para a ordem do dia o debate 

sobre a centralização versus descentralização e produziu vasta literatura, estendendo este conceito 

ao sistema educativo que tem expressão na LBSE e no DL nº 43/89, de 3 de Fevereiro, que 

estabelece o regime jurídico de autonomia das escolas, que é na sua essência não mais do que 

uma “desconcentração de funções e de poderes” nas escolas como entidades decisivas “na rede 

de estruturas do sistema educativo”. A autonomia seria concretizada num projeto educativo da 

escola e através de competências próprias, entre outras, na gestão de: currículos, programas e 

atividades; de espaços e tempos de atividades educativas; formação de pessoal docente e não 

docente; de apoios educativos, de instalações e equipamentos; administrativa e financeira. 

A descentralização, no que diz respeito à educação, é “limitada a uma missão ou a um leque 

mais restrito de missões educativas” (Fernandes, 2005, p. 57).  

A administração descentralizada aparece para dar resposta a argumentos políticos e técnicos 

que visam maior eficiência e concretiza-se quando a direção e gestão das entidades não depende 

hierarquicamente do poder do estado, observando-se a existência de administrações “autónomas 

administrativa e financeiramente, com competências próprias e representando os interesses”, da 

comunidade em que estão inseridas (Formosinho, 1986, p.64). 

Ainda, no mesmo sentido, a descentralização define-se pelas seguintes características: 
 

 Supõe o reconhecimento de interesses próprios de uma colectividade humana definida ou 
pela pertença de um território ou por constituir um certo aglomerado social com 
identidade própria e interesses comuns; 

 Implica a gestão desses interesses por órgãos cujos titulares são eleitos pelos membros 
da colectividade perante os quais respondem; 

 Não está subordinada hierarquicamente a outro órgão constituindo uma organização 
administrativa independente (Fernandes, 2005, p. 57-58). 
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Assim, estas organizações gozam de autonomia em relação ao poder central, cabendo a este 

apenas a fiscalização da legalidade dos seus atos. No entanto, a descentralização tem íntima 

relação com a realidade sociológica existente traduzida por “uma solidariedade de interesses” 

(Baptista-Machado, 1982, p.27) de uma comunidade pois “a lei só por si não lhe pode dar vida” 

(ibid.). 

As vantagens da descentralização podem ser políticas e técnicas. 

Formosinho, recorrendo às palavras de Oliveira (1980), refere que “a descentralização é 

concebida como um instrumento destinado a fazer vingar e actuar a própria democracia, entendida 

nos sentidos do direito à participação dos interessados no exercício da função administrativa”. 

Ainda, como vantagem política, a entrega aos interessados da gestão - o que aprofunda a 

“democracia e impede a criação de um Estado omnipresente e asfixiante” (1986, p.65).  

As vantagens técnicas da descentralização têm a ver com a adequação das decisões às pessoas 

a quem se dirigem e com a rapidez com que são tomadas devido ao conhecimento de proximidade, 

em consonância com o que acontece na desconcentração, e que acresce à eliminação de 

hierarquias intermédias. 

A identidade que alguns autores atribuem aos termos descentralização e autonomia requer uma 

concetualização que os especifique. 

Os dois conceitos têm como caraterística comum a existência de uma transferência de 

competências por parte do poder central para os agrupamentos territoriais ou institucionais, mas a 

autonomia pressupõe que exista a “capacidade para movimentar acções políticas, desenvolver 

processos administrativos e aplicar competências científicas e técnicas”. Em qualquer dos casos, 

atribui-se às instituições, através dos seus órgãos, o poder de definirem a sua organização interna e 

dirigir as suas atividades (Fernandes, 2005, p.59). 

A autonomia assume diferentes sentidos ao ser analisada em termos individuais ou das 

organizações, embora do ponto de vista sociológico não possamos dissociá-los, pois não há 

organizações sem atores. A autonomia individual traduz-se nas competências éticas, sociais e de 

saber, bem como, das capacidades psicológicas e independência na gestão em sociedade. A 

autonomia das organizações pode ser observada na sua vertente política, sociológica. 

O conceito de autonomia é associado à ideia de participação social, assim como ao pretenso 

aumento da participação e envolvimento dos atores sociais, sendo, por outro lado, referenciado à 

proclamada descentralização e desconcentração do poder central. Não há autonomia institucional 

sem descentralização, pelo que a normatização da autonomia, só por si, não garante a efetiva 
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prática de uma administração autónoma, por via do poder de decisão, referenciado a um conjunto 

de competências e no jogo de poderes de dependência em que a instituição se move. 

Tendo por referência Barroso, tal não é o que na prática sucede na nossa realidade escolar, 

considerando que o “conceito de autonomia está etimologicamente ligado à ideia de autogoverno, 

isto é, à faculdade que os indivíduos (ou as organizações) têm de se regerem por regras próprias”. 

Não sendo sinónimo de “independência” exerce-se “num contexto de interdependências e num 

sistema de relações” (1997, p.17).  

A esta dimensão política de autonomia está associada uma dimensão sociológica baseada “na 

existência de uma identidade social resultante de vizinhanças espaciais, de culturas e símbolos 

comuns de solidariedade de interesses e recursos” (Fernandes, 2005, p.60). 

Assim, a autonomia é “uma maneira de gerir, orientar, as diversas dependências em que os 

indivíduos e os grupos se encontram no seu meio biológico e social, de acordo com as suas 

próprias leis” (Barroso, 1997, p.17).  

Barroso diz ainda que  

a autonomia é um conceito relacional (somos sempre autónomos de alguém ou de alguma 
coisa) pelo que a sua acção se exerce sempre num contexto de interdependências e num 
sistema de relações. Autonomia é um conceito que exprime sempre um certo grau de 
relatividade: somos mais, ou menos, autónomos; podemos ser autónomos em relação a 
umas coisas e não o ser em relação a outras (ibid.). 

 
A prática da autonomia aplicada à administração escolar, que foi obtendo algumas margens de 

autonomia em áreas como a pedagógica, a disciplinar e a curricular, limitadas a um conjunto de 

competências que lhe foram conferidas pelo poder central, é um processo em construção que se 

aprende numa ação organizada no seio das organizações.  

Neste sentido, Barroso, distingue o conceito de “autonomia decretada” e o de “autonomia 

construída”. A primeira traduz-se normativamente através da produção legislativa do Governo que 

transfere para os órgãos de direção e gestão dos estabelecimentos de ensino um conjunto de 

competências que lhes vão permitir definir objetivos organizacionais e metas, programar atividades 

e gerir recursos humanos e financeiros. É uma autonomia condicionada pelos poderes intermédios 

e central da administração pública dos quais depende, sempre, hierarquicamente, transformando-se 

assim numa autonomia relativa. A segunda, autonomia construída, assenta no pressuposto de que 

a autonomia não se decreta, mas sim corresponde a um percurso de construção “em que cada 

escola de acordo com as suas especificidades locais e no respeito pelos princípios e objectivos que 
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enformam o sistema público nacional de ensino” se mobiliza e organiza para a sua concretização 

(Barroso, 1997, pp.17-21). 

A autonomia de facto é o resultado “de várias lógicas e interesses (políticos, gestionários, 

profissionais e pedagógicos), é a “expressão da unidade social que é a escola”, na qual os seus 

membros se organizam para a ação (ibid.) e é também, essencialmente, dependente da vontade 

política de cedência de poder quer por via de desconcentração ou descentralização. 

O exercício da autonomia varia em grau e tipo dependendo das interpretações que os agentes 

administrativos fazem das leis e das suas conceções de autonomia. Em muitas escolas pratica-se, 

nas margens do que está consagrado, uma autonomia participada que tenta romper as fronteiras 

legislativas, decidindo em domínios que fazem parte dos seus objetivos institucionais, mesmo que 

alguns deles se possam consubstanciar em registos simbólicos. 

Chegados aqui, consideramos ser oportuno fazer uma breve incursão pelos argumentos que se 

produzem, valorizam e se confrontam em torno destes conceitos, para o que nos apoiaremos em 

Fernandes (2005).  

A nível europeu, a dicotomia centralização/descentralização, esta considerada como equivalente 

a autonomia, pese embora serem conceitos distintos, mas que na generalidade dos textos se 

confundem, é discutida e aplicada em grau e formas distintas. 

Exceto na Grã-Bertanha, onde o movimento foi em duplo sentido, por um lado, o de 

centralização onde se inscrevem a introdução de currículos nacionais, por outro, o de 

descentralização com transferência de competências para as escolas, a generalidade dos países 

europeus tem percorrido um caminho político e administrativo no sentido de as organizações 

educativas, tradicionalmente com uma administração centralizada, passarem por processos no 

sentido da descentralização.  

A argumentação sobre as virtudes de um ou outro modelo de administração assentam em dois 

principais critérios, o político e o técnico ou pedagógico. 

Os argumentos políticos favoráveis à centralização prendem-se, nos Estados modernos, com a 

construção ideológica em torno do Estado-Nação nuns casos, e, noutros, com a construção de uma 

unidade nacional em torno de um território e de uma língua comum, estando neste caso países 

como a Itália e a Espanha. 

Os países de forte implantação cultural católica, como Portugal, instituíram um sistema 

centralizado de educação ao retirarem o privilégio da educação à Igreja, e criaram um sistema 

uniforme de ensino. 



CAPÍTULO I –OS PROJETOS E A AUTONOMIA 

 

Do Projeto Educativo da Escola ao Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências 31 

 

A estas razões político-históricas acrescem razões de natureza mais moderna referidas por 

Fernandes: 

 
  assegurar a unidade do Estado contra as tendências separatistas locais ou regionais nos 

países de débil consciência nacional; 
 aplicar uma política educativa coerente em todo o território, argumento usado sobretudo 

pelos países que necessitam de um forte impulso educativo devido ao seu deficiente 
desenvolvimento; 

 impedir o controlo da educação por grupos de interesses corporativos, organizações 
sindicais, ou movimentos radicais; 

 contrariar a manutenção das desigualdades entre regiões e localidades de um mesmo 
país; 

 assegurar um currículo idêntico de formação para todos os cidadãos, agora que estão 
ultrapassadas, em larga medida, as barreiras de acesso existentes nos inícios da 
escolarização; 

 transmitir um património comum e valores considerados como fundamentos da 
identidade cultural e moral de um país; 

 impedir previsíveis tendências etnocêntricas, racistas ou xenófobas a nível local (2005, 
pp.69-70). 
 

A estas justificações da centralização, juntam-se vantagens de caráter económico com base na 

eficiência e na redução dos custos dos sistemas educativos. Assim, destacaremos os aspetos 

seguintes: eliminar agentes intermediários, baixar os custos na gestão do sistema, uniformizar 

regras e estruturas de gestão, precaver a possibilidade de atitudes corruptas, uniformizar 

competências e processos, universalizar a organização pedagógica e a avaliação num mesmo 

território (ibid., p.70-71). 

 Do ponto de vista pedagógico, as vantagens focam-se na prestação e carência dos professores 

em termos de adaptação às funções que lhes são exigidas e na garantia de que os programas e 

exames impostos favoreçam uma formação eficaz. 

De um ponto de vista não tão específico, parece-nos que a argumentação favorável à 

centralização, baseada no interesse de uma população, garante o exercício do poder a minorias a 

ele ligadas, garantindo interesses de natureza política e económica, de âmbito nacional ou 

internacional. 

A este propósito, Antunes tem destacado nos seus estudos em torno da globalização e 

europeização das políticas nacionais que a “agenda política nacional para a educação é 

globalmente estruturada, verificando conexões fortes com processos e relações supranacionais e 

globais, sendo ainda decisivamente modelada pelas condições, interpretações e recursos 

socioinstitucionais nacionais relevantes e específicos de uma dada formação social” (2005, p.125). 
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A descentralização dos sistemas educativos que muitos países europeus inscreveram nas suas 

constituições políticas inscrevem-se nas suas conceções de Estado com democracias 

representativas, com políticas educativas assentes “nas correntes da escola Nova ou de uma obra 

de referência como o relatório da UNESCO, Aprender a Ser (Edgar Faure, 1972) que põe o acento 

na participação, na auto-educação e no papel da cidade na educação dos cidadãos jovens e adultos 

(cfr o.c. pp.245-251)” (Fernandes, 2005, p.72). 

Puelles Benítez considera que “el problema de la descentralización es un problema 

fundamentalmente político, es um problema ligado a la organización territorial del poder del 

Estado”, e que, por isso, este princípio não pode ser desligado das opções em torno da Constituição 

política do Estado, sendo as vantagens e inconvenientes da descentralização em muitos momentos 

motivo de polémica e até conflito (1994, p.16).  

Do ponto de vista dos modelos de sistema educativo e do seu maior ou menor grau de 

aproximação ao conceito de sistema descentralizado, o mesmo autor, coloca-nos perante algumas 

questões que são paradigmáticas para nos situarmos entre os dois pólos possíveis. Essas questões 

têm a ver com as respostas que poderemos dar a problemas fundamentais que subjazem à 

organização do sistema. Assim, importa saber quem decide: sobre o número de níveis que 

constituem o sistema educativo e quais os cursos que os integram; como se obtêm os títulos 

académicos; sobre currículos, métodos e critérios de avaliação; sobre o controlo do sistema e o 

financia. Diz-nos este autor que, “cuando algunas o todas las respuestas remiten a outras instancas 

o a otras comunidades territoriales, intermedias o de base, podemos estar ante sistemas 

centralizados com tendências descentralizadoras, o ante sistemas descentralizados em mayor o 

menor grado” (ibid., 1994, p.19). 

Estas considerações são congruentes e revelam proximidades com o que temos vindo a 

apresentar, partindo daquilo que consideramos fundamental que é a questão da decisão sobre as 

opções e soluções a definir no sistema, sem as quais a descentralização jamais se verificará. 

Retomando a questão dos argumentos favoráveis à descentralização ater-nos-emos às vantagens 

políticas, que, para Fernandes (2005, pp. 72-73), se traduzem por: 

 
  desenvolver a cooperação entre os parceiros e actores educativos: 
 aprofundar o exercício da democracia dando mais conteúdo à participação dos cidadãos; 
 entregar às comunidades educativas locais a gestão dos seus interesses; 
 possibilitar a incrementação de projectos educativos locais integrados tendo em conta o 

desenvolvimento pessoal e comunitário dos jovens em formação; 
 obter a colaboração de cooperadores locais nos processos educativos desenvolvidos pelas 

escolas. 
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Para além destes argumentos, há razões de natureza administrativa e económica que se 

traduzem na necessidade de agilidade administrativa e na economia de custos, razões de natureza 

técnica das quais destacaremos como relevantes os processos de decisão, consubstanciados na 

rapidez e adequação das respostas e o maior envolvimento e implicação dos atores, e ainda, razões 

de natureza educativa traduzidas na flexibilização curricular, diversificação e adequação de cursos à 

natureza social dos alunos e o envolvimento de parceiros internos e externos que possibilitem 

formas de potenciar as aprendizagens (ibid. p.73). 

Aqui chegados, e em jeito de balanço, diremos que os riscos que a opção por um processo ou 

outro comportam, são resultado da ação e influência de pessoas e grupos que as condicionam e 

que lhes podem retirar as caraterísticas de imparcialidade e rigor que em qualquer caso as 

sustentam. 

Por outro lado, não sendo nem bom nem mau qualquer dos dois modelos apresentados de 

organização do sistema educativo, eles são sempre o resultado de um conjunto de fatores políticos 

e históricos (Puelles Benítez, 1994, p.39) e também económicos, onde se movem as políticas 

europeístas, que como diz Antunes articulam “políticas nacionais de educação e formação em torno 

de prioridades e objectivos comuns, acordados e congruentes ou convergentes com metas e 

estratégias definidas ao nível da União Europeia” (2005, p.130). 

Não poderemos deixar de considerar também que em todo este processo “o papel do Estado é 

fundamental para assegurar certos objectivos educativos de âmbito nacional, criar condições de 

igualdade, garantir recursos suficientes para promover a educação e evitar discriminações em 

relação a minorias” (Fernandes, 2005, p.75). 

Para finalizar, faremos uma pequena referência à situação verificada em alguns países europeus 

que, pela proximidade ou influência no nosso próprio sistema, consideramos ser de referir. 

É sabido que a generalidade dos sistemas educativos europeus tem uma forte tradição de 

centralização tendo iniciado processos de descentralização a partir do momento em que a expansão 

e universalização do sistema educativo se verificou.  

Os modelos de descentralização existentes nas administrações, podem traduzir-se por: 
 

 Descentralização regional: neste nível situam-se os estados federados, as regiões 
autónomas, os cantões, as regiões administrativas, as províncias, os departamentos. 

 Descentralização local: abrange os municípios ou as ordenações locais estabelecidas a 
partir deles: associações de municípios ou subdivisões dentro dos grandes municípios 
urbanos (distritos escolares). 
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 Descentralização institucional: inclui as escolas e agrupamentos estabelecidos a partir 
delas: áreas escolares, redes de escolas, territórios educativos especiais (Zonas de 
Educação Prioritária, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) (ibid., p.76). 
 

Como já antes dissemos, há razões históricas e políticas que influenciaram os percursos de cada 

país. Nestes tempos de globalização, há decisões de “órgãos e directivas comunitárias com 

aplicação directa nos estados membros”. Assim, no contexto, por exemplo, da União Europeia, o 

cume da pirâmide transfere-se para os órgãos supranacionais, podendo considerar-se esta situação 

“como um grau de descentralização educativa dentro da União Europeia” (ibid.). 

Reportando-nos à França, por ser, reconhecidamente, um país de referência na cultura europeia, 

de forte tradição centralizadora, que nas últimas décadas iniciou um processo de descentralização 

seletiva, se é que assim se pode chamar, verifica-se que foi deslocando para as regiões, os 

departamentos e os municípios funções do Estado. Destacaremos as competências ligadas ao 

sistema educativo transferidas para os municípios, como órgãos executivos: construção e 

funcionamento de escolas, alojamento de docentes, ação social escolar, horário de abertura e 

encerramento das escolas, atividades educativas complementares e utilização dos estabelecimentos 

escolares. De facto, nem todas estas competências se enquadram no processo mais recente de 

descentralização, dado que as três primeiras já eram competências delegadas, no entanto, estas 

caraterísticas em rigor situam a França num contexto de centralização com algumas tendências de 

descentralização, ou seja, numa situação de desconcentração de poderes. Note-se, que o poder de 

decisão está claramente entregue à administração central, conforme a sua constituição que só 

prevê alguma flexibilização territorial. 

A Itália, que, por razões históricas, era um país onde as políticas territoriais imperavam, adotou 

um sistema educativo centralizado. Apesar da informação estar afastada no tempo da possível 

realidade atual, não queremos deixar de referir, à falta de melhor conhecimento, o que nos diz 

Puelles Benítez sobre este país a este respeito,“el poder central sigue teniendo la competência 

sobre la ordenación básica del sistema educativo italiano, regula y expide los títulos académicos, 

determina el currículo para toda la nación, inspeciona toda la enseñanza y, finalmente, financia la 

totalidade del sistema educativo”. Por estas razões, cabe unicamente às regiões, províncias e 

municípios, a competência sobre matérias menos relevantes, legislação e planificação de 

construções, ajudas aos alunos e formação profissional. Apesar disso, foi regulada a participação de 

pais, professores e alunos nos conselhos escolares embora não lhes caiba qualquer poder de 

decisão (1994 p.24).  
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Estamos também, neste caso, com uma situação que está longe de poder ser considerada uma 

administração descentralizada, será, quando muito, uma administração desconcentrada. 

Deter-nos-emos, de seguida, na situação da Espanha. Com a extinção da ditadura franquista, 

uma nova Constituição foi aprovada e, com ela, criadas as comunidades autónomas, com a 

consequente transferência de competências, entre as quais, as educativas. 

Assim, são repartidas as competências entre o governo central e as comunidades autónomas. O 

estado reserva para si as normas básicas sobre a organização geral do sistema educativo, a 

regulação na obtenção de títulos académicos e a fixação de uma parte do currículo nacional, 

deixando para as comunidades autónomas a autoridade plena sobre as escolas, professores e 

alunos, supervisionando e inspecionando o subsistema educativo e tendo plena autonomia 

financeira. Estamos perante um sistema que não sendo totalmente descentralizado, adquiriu um 

grau de autonomia intermédia que nos permite considerá-lo muito mais avançado que os atrás 

referidos. 

Finalmente, uma pequena referência ao caso da Grã-Bertanha. Mencionámos anteriormente que 

este país percorreu um sentido diverso. A tradição histórica concedeu-lhe um sistema educativo de 

grande autonomia das escolas, dado que o sistema era da iniciativa local e municipal, e só com a 

chegada ao poder de Thatcher7, foi iniciado um processo de centralização de poderes no Estado, 

em perfeita inversão das tendências dos países europeus. No entanto, apesar de terem sido 

limitados os poderes locais pela introdução de um currículo nacional obrigatório, e pela 

representação minoritária do poder local na direção das escolas, as autoridades locais detêm, 

ainda, uma margem significativa de poder. Os recursos financeiros são na sua maior parte da 

responsabilidade do governo mas geridos uma parte pelas autoridades locais outra pela escola. 

Para finalizar este ponto do nosso trabalho devemos acrescentar que não existem bons ou maus 

modelos de administração educativa, todos são o resultado de um conjunto de condicionantes 

históricas, políticas e económicas que levam os países a optar por um ou outro modelo.  

Uma nota final para as instâncias supranacionais que condicionam as políticas educativas 

nacionais e que se constituem num “processo que evidencia um dinamismo notável […], originando 

práticas novas e alterando os sistemas políticos que corporizam a elaboração e o desenvolvimento 

das políticas educativas nacionais” (Antunes, 2005, p.138). 

                                                     
7 Margaret Thatcher foi primeira ministra da Grã-Bretanha entre 1979-1990. 
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A descentralização e a autonomia são nas escolas portuguesas todos os dias negadas pelo 

número de despachos e diplomas, normas e orientações que recebem dos diferentes ministérios 

que superintendem a gestão das organizações educativas.   

De facto, os discursos proclamam e os normativos mencionam, mas os constrangimentos e as 

contradições que as orientações governativas introduzem nas ações praticadas nas escolas 

impedem um exercício real e consequente da autonomia. Nos discursos, a autonomia passou a ser 

recorrente e bem aceite pela opinião pública, até mesmo por ser “compatível com as opiniões 

dominantes, emanadas de grandes organizações internacionais” (Lima, 2007, p.21), mas, de facto, 

ela continua cercada por constrangimentos políticos, económicos e sociais, e, também, pela 

estrutura hierárquica e centralizada do Ministério da Educação, como veremos de seguida. 
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3. DA AUTONOMIA POR DECRETO À AUTONOMIA DOS PROJETOS 

 

Em conformidade com a sequência que nos propusemos no primeiro ponto deste capítulo, 

passaremos a uma análise da situação que precedeu a normatização, generalizada a todas as 

escolas, da autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de ensino não superior 

consubstanciada na publicação do DL nº 115-A/98, de 4 de maio. 

O período em referência, situa-se na fase de governação do Partido Socialista, ocorrida a partir 

de 1995, tendo o Governo assumido um discurso de demarcação do processo de reforma educativa 

iniciado pelos governos precedentes e se focou em políticas “centradas nas escolas, sujeitas a 

avaliação permanente e a um processo constante e participado de ajustamento à realidade” 

(Programa Eleitoral, PS, 1995, p.IV-4), que se traduziu na prática em intervenções integradas numa 

“politica pós-reformista” que se centrou em decisões “políticas de largo alcance, mas sob uma 

lógica fragmentada ou desintegrada, buscando novas estratégias mais do que insistindo em grandes 

programas políticos, complementando, corrigindo” (Lima, 2007, pp.45-46), e encomendando 

estudos e pareceres para apoio das suas políticas. 

Recorde-se que, nos anos oitenta, vários países europeus iniciaram processos de abdicação de 

alguns dos seus poderes de decisão a favor das escolas, reconhecendo-as como centro de gestão 

das políticas educativas e atribuindo à comunidade, em particular aos pais, alunos e forças locais, 

um papel importante na participação nas decisões. Estes processos de transferência de 

competências, como forma de racionalização da gestão das escolas, variaram na forma e no grau, 

estando verdadeiramente relacionados com as tradições da administração pública em cada um dos 

países.  

Estas políticas estão integradas nos princípios defendidos para a “modernização” da gestão dos 

serviços públicos, conhecida como “nova gestão pública” (new public management), que, no setor 

da educação, é introduzida como school based management e que tem como principais objetivos a 

eficácia, a qualidade e o controlo dos estabelecimentos de ensino. 

Vários autores se debruçaram sobre as medidas de gestão necessárias à melhoria dos serviços 

da educação pública (Brown, 1990; Caldwell, 1993; Lavacic, 1995), que, de modo resumido, 

poderemos dizer que passam pela descentralização dos poderes de decisão alocando-os à escola, 

onde a partilha de decisões é exercida pelos órgãos que detêm esse poder através das 

competências que lhes são cometidas, e por formas de regulação do exercício do controlo das 
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decisões sobre os recursos, os produtos e as condições de mercado. Temos assim, formas de 

regulação de processos de controlo, das decisões baseadas em auditorias financeiras, verificação 

de condições de exercício, trabalho e remunerações, dimensões e normas de construção de turmas, 

aplicação do currículo nacional, exames nacionais, indicadores de qualidade, estatísticas e 

informações de performance da escola (Barroso, 1996, p.173-174). 

Nesta linha de ideias, o processo, em Portugal, foi iniciado de forma mais concreta no final dos 

anos noventa, no que a todas as escolas diz respeito. O Governo, no preâmbulo do DL nº 115-A/98, 

diz pretender que “a escola, enquanto centro de políticas educativas” construa a sua autonomia “a 

partir da comunidade em que se insere”, “contando com uma nova atitude da administração 

central, regional e local que possibilite uma melhor resposta aos desafios da mudança”.  

Neste contexto, tendo em conta o estudo realizado por Barroso (1997) sobre a autonomia das 

escolas, respondendo a solicitação do Governo, a avaliação quer dos académicos quer do Conselho 

de Acompanhamento e Avaliação (CAA) e as recomendações deste sobre a experiência que foi 

praticada nas escolas, por via da aplicação do modelo experimental de gestão, foi aprovado um 

novo Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos de Educação. 

Tal como sucedeu com as propostas da Comissão de Reforma do Sistema Educativo, que, 

embora noutro contexto, não tiveram as consequências que seria de prever, o estudo efetuado por 

Barroso, previsivelmente para orientar este novo modelo, sofreu igual destino, como veremos. 

Como nos diz Barroso, a autonomia da escola é “expressão da unidade social que é a escola e 

não preexiste à ação dos indivíduos” (1996, p. 186) - o que nos leva a dizer que a autonomia se 

aprende na prática de tomada de decisões dos seus órgãos de direção, nos limites de gestão das 

dependências e interdependências organizacionais, parametrizadas pelos princípios e objetivos 

definidos para a organização, podendo dizer-se, verdadeiramente, que estamos perante uma 

“autonomia construída” (ibid., 1996). 

 No quadro formal-legal da “autonomia decretada” (ibid.), não podemos deixar de chamar a 

atenção para o facto de as escolas, tanto no período revolucionário ( de modo mais consistente ) 

como no pós-revolucionário, nas margens de indefinição das orientações tutelares, que uma 

administração longínqua e centralizada não prevê,  foram praticando uma autonomia de facto ao 

longo das suas histórias, em função dos equilíbrios de forças internos e externos em presença, 

construindo e desenvolvendo processos de gestão, legitimados por regras próprias. Todavia, este 

quadro não afasta a ambiguidade que carateriza as organizações, as zonas de incerteza ao dispor 

dos atores e as estratégias do poder. 
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Assim, a “autonomia decretada”, não tem força, só por si, para se transformar numa prática de 

gestão instituída pela publicação de um conjunto de “regras formais que regulam a partilha de 

poderes e a distribuição de competências” (Barroso, 1996, p.186), só fazendo sentido no contexto 

de processos de descentralização que facilitem a prática e a construção da autonomia, mas que 

não a criam ou destroem. 

Como já anteriormente referimos, a autonomia das organizações não pode ser dissociada da 

autonomia individual. É ela que tem que ser posta ao serviço da autonomia coletiva das 

organizações através dos contributos individuais nas margens de autonomia relativa de que 

dispõem (Crozier e Friedberg, 1977), exercidos organicamente e no respeito das regras 

democráticas.  

Do conjunto de pressupostos que Barroso (1997) estabeleceu no documento a que já aludimos, 

para a obtenção de um reforço da autonomia das escolas, queremos destacar o de que a 

autonomia não é “um fim em si mesmo, mas um meio de as escolas prestarem em melhores 

condições o serviço público de educação” (ibid., p.32). Por outro lado, é necessário criar condições 

para um exercício coletivo da autonomia, sem que esta seja uma “obrigação”, mas sim uma 

“possibilidade” que só faz sentido se resultar em benefício da organização. 

Neste sentido, Barroso defendia uma contratualização, escola a escola, da celebração de 

contratos de autonomia como medida de reforço da autonomia, tendo em conta que as escolas se 

encontravam em situações de desenvolvimento organizacional, de recursos e motivação diversos 

para a prática consequente da autonomia, e, portanto, a amplitude e o grau de transferência de 

competências não deveria ser uniforme para todas. Todavia, estas medidas teriam que ser 

acompanhadas por uma reestruturação organizacional do Ministério da Educação, baseada numa 

descentralização efetiva de poderes.   

Retomando o decreto-lei, este, no ponto 1 do artigo 3º, define a autonomia como sendo, “o 

poder reconhecido à escola pela administração educativa de tomar decisões nos domínios 

estratégico pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional, no quadro de um projecto 

educativo e em função das competências e dos meios que lhe estão consignados”.  

Pela primeira vez aparece o conceito de contrato de autonomia a que algumas escolas podem 

aceder, mas ficando tal medida sem a regulamentação necessária à sua implementação durante 

vários anos, vindo só a ser concretizada em meados de dois mil, dando assim, acesso, apenas a 

vinte escolas convidadas pela tutela para a celebração dos referidos contratos. Este normativo criou 

nas escolas estruturas organizacionais importantes, um órgão de direção, a assembleia de escola, 
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um órgão de gestão, o conselho executivo ou diretor, o conselho pedagógico e o conselho 

administrativo. A assembleia de escola era constituída de modo análogo ao descrito para o conselho 

de escola do modelo experimental, DL nº 172/91, que não chegou a ser generalizado às escolas, 

como já referimos. Relativamente ao órgão de gestão, as escolas podiam optar por um conselho 

executivo ou por um diretor, eleito por todos os docentes e não docentes, e por representantes de 

pais e alunos. Verificou-se neste normativo a manutenção dos princípios formais de participação 

democrática que deram origem às estruturas escolares, nomeadamente a partir de 1976, com a 

aprovação da Constituição da República.  

Relativamente à assembleia de escola, diz-nos Afonso que  
 

a assembleia, no entanto, ao contrário do que seria de esperar, embora ´responsável pelas 
linhas orientadoras da actividade da escola`, não é conceptualizada nem designada como 
órgão de direcção, antes aparecendo a designação de direcção executiva como sinónimo de 
conselho executivo ou director, isto é, como órgão de gestão (2010, p.19). 

 
Mais algumas incongruências se verificam na aplicação deste novo modelo de gestão que 

passam por os discursos de descentralização e autonomia não serem acompanhados de medidas 

efetivas de descentralização dos poderes de decisão a favor das escolas e do sistema de 

administração da educação constatadas, nomeadamente, quando da elaboração dos regulamentos 

internos, que tiveram que passar pelo crivo das direções regionais, que assumiram, como diz Lima, 

o seu “tradicional comportamento hierárquico e autoritário”, adiando assim, “uma vez mais 

efectivas políticas de descentralização” (2011a, p.37). 

No entanto, mantendo alguma congruência com o decreto experimental e o decreto da 

autonomia, e mesmo com o decreto de 1976, mas indo um pouco mais longe, o DL n.º 115-A/98, 

de 4 de maio, referia que “o projeto educativo, o regulamento interno e o plano anual de atividades 

constituem instrumentos do processo de autonomia das escolas” (artº 3º, 2), esclarecendo, 

relativamente ao projeto educativo, que é “o documento que consagra a orientação educativa da 

escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de 

três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os 

quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa” (ibid., a). 

O projeto educativo, como referem Afonso, Estêvão e Castro, embora nunca tendo tido uma 

definição clara, aparece mais especificado no anexo ao despacho 113/ME/93, descrito como 

sendo, “[…] um instrumento aglutinador e orientador da acção educativa que esclarece as 

finalidades e funções da escola, inventaria os problemas e os modos possíveis da sua resolução, 

pensa os recursos disponíveis e aqueles que podem ser mobilizados”; acrescentando mais à frente; 
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“[…] assumindo-se como rosto visível da especificidade e autonomia da organização escolar” 

(1999, p.15). 

Uma outra questão merece, neste normativo, a nossa referência e diz ela respeito à direção 

executiva da escola, que “é assegurada por um conselho executivo ou um director” (artº 15º), 

cabendo à escola a escolha da solução em sede de regulamento interno, regulamento esse que 

define as regras de funcionamento geral da escola e dos órgãos de direção e gestão, de topo e 

intermédios, e estabelece direitos e deveres de todos os membros da comunidade educativa. A 

generalidade das escolas, nesta matéria, optou por um conselho executivo, ou seja, uma gestão 

colegial em detrimento de uma gestão unipessoal, por razões de tradição ideológica, assentes nos 

valores institucionalizados da participação democrática conseguida depois do 25 de abril de 1974, e 

em função de avaliações e conotações que à figura do diretor se associam, no controlo das 

liberdades e da autonomia individuais.   

A ambiguidade que é introduzida neste normativo relativamente à atribuição das funções da 

direção e da gestão dos estabelecimentos de ensino, bem como ao conceito de autonomia, impõe-

nos uma pequena reflexão. Por um lado, na substância, é atribuído à assembleia de escola um 

conjunto de competências que consubstanciam um conjunto de poderes de orientação estratégica 

da vida da escola, logo, de direção da escola, sem contudo se dotar este órgão de meios que lhe 

permitam exercê-los, e sem que seja expressa para este órgão a assunção de poderes de direção. 

Por outro lado, ao órgão de gestão que é o conselho executivo, que implementa e executa as 

orientações da administração central, e agora, também as orientações da assembleia, pela 

existência de uma desconcentração de competências, chama-se direção executiva. A autonomia das 

escolas entendida como a “faculdade que os indivíduos (ou as organizações) têm de se regerem por 

regras próprias” como Barroso (1997, p.17) preconizava no seu parecer, fica, neste quadro 

decretado muito aquém do proposto e esperado. 

Aliás, é isso que muitos investigadores foram revelando nos seus trabalhos de investigação.  

A este propósito, Lima refere que a administração central continua a legislar parcelarmente sem 

uma visão estrutural e articulada do sistema educativo, tendo em atenção a democracia, a 

descentralização e a autonomia, proclamadas nos discursos políticos, mas não assumidas (2000, 

pp.72-73).  

Noutro documento, Lima reforça esta ideia dizendo que, 
  

o conceito de autonomia é desprovido de sentido político substantivo e não significa mais 
autogoverno, soberania, capacidade de se reger por regras próprias e em graus variados, 
significa, ao invés, algum grau de liberdade de execução, adaptação local e operacionalização 
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das orientações produzidas por outrem, mesmo assim de forma tutelada e fortemente 
regulamentada, através da sujeição a normas processuais com origem no exterior e acima de 
cada escola concreta (2011a, p.15). 

  
Ainda neste sentido, já Barroso, na análise deste tema e na sequência do estudo publicado em 

1996, afirmava que “a `autonomia` tem sido uma ficção, na medida que raramente ultrapassou o 

discurso político e a sua aplicação esteve sempre longe da concretização efectiva das suas 

melhores expectativas” (2004, p.49). 

Acrescenta, referindo-se às atuações governamentais e produções legislativas sobre autonomia 

que, “mais do que uma função instrumental para a resolução efectiva de problemas, estas políticas 

tiveram, sobretudo, uma função simbólica de mobilização para as mudanças a introduzir pelo 

centro do poder político, e legitimação de novas modalidades de controlo“, o que completa com a 

afirmação de que “a dissonância cognitiva existente entre os discursos, as normas e a realidade 

agravou o carácter híbrido do sistema e tornou a realidade mais complexa e ambígua” (ibid., p.67). 

Os pressupostos apontados por Barroso em 1996 na sua análise/proposta, sobre o reforço da 

autonomia das escolas, nunca foram aplicados na prática considerando este, assim, que a 

autonomia nunca passou significativamente além da retórica. Acrescenta, ainda, reafirmando a sua 

linha de pensamento anterior, que “na verdade, a autonomia como expressão de unidade social, 

não pré-existe à acção dos indivíduos. Isto significa que a `autonomia da escola` é um conceito 

construído social e politicamente, pela interacção dos diferentes actores” (ibid., p.71).  

As avaliações da implementação do decreto da autonomia, para Lima, “não deixam margem 

para dúvidas quanto às dificuldades de democratização do governo das escolas e da assunção de 

significativas margens de autonomia” (2011a, p.37), e assim se conclui que as escolas 

“permaneceram no grau zero da autonomia contratualizada, de resto congruente com uma política 

e administração da educação do tipo centralizado-desconcentrado” (ibid., p.38).  

Há que referir aqui, relativamente ao prescrito no DL n.º 115-A/98, de 4 de maio, sobre a 

gestão dos estabelecimentos de ensino, que a assembleia de escola, tendo funções de direção, não 

detém o poder de selecionar e nomear o gestor da escola e o conselho executivo ou diretor, como 

sucedia no decreto experimental, DL nº 172/91, de 10 de maio, em que o conselho de escola, 

equivalente à assembleia de escola, tinha a competência de “eleger o diretor executivo, destituí-lo 

ou renovar o seu mandato” (artº 8º, 1, b). Neste novo enquadramento, o gestor passa a depender 

de uma base eleitoral mais abrangente, ou seja, para além dos professores, passaram a ser 

eleitores, todos os não-docentes, representantes dos alunos do ensino secundário e representantes 

dos pais e encarregados de educação (artº 19º, nº 1). 
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A mudança de governo em 2002, XV Governo Constitucional, introduz um novo discurso político 

que agora passa “pela modernização do sistema e pela racionalização de recursos, pelo 

reordenamento da “rede nacional de ofertas educativas” (não necessariamente públicas, ao 

contrário do imperativo constitucional), pela competitividade e performatividade” (Lima, 2011a, 

p.39), mas sem que se verifiquem alterações no que à gestão das escolas e à sua autonomia diz 

respeito. O ensino, como monopólio da escola pública, é contestado, a modernização e 

profissionalização da gestão dos estabelecimentos de ensino que passa pela responsabilização e 

pela figura de um diretor escolar, passam a ser eixos da nova retórica de defesa do programa de 

reformas. 

Uma revisão da Lei Orgânica do Ministério da Educação, DL nº 208/2002, de 17 de agosto, 

mantém os órgãos desconcentrados regionais, prevendo a sua futura extinção, e cria uma nova 

estrutura mais próxima das instituições escolares, um novo grau de administração desconcentrada, 

os Coordenadores Educativos, com maior capacidade e reforço do apoio às escolas e 

agrupamentos. 

Como nos diz Lima, “cada escola, ou agrupamento de escolas, adquire agora uma nova 

centralidade, não em termos de poderes de decisão ou de definição de políticas, mas sobretudo em 

termos de execução”, dado que é ”a escola que executa as políticas educativas” (ibid. artº 22º, 2)”, 

pelo que se conclui que o reforço da autonomia e a descentralização de poderes fica mais uma vez 

adiada (2011a, p.40).  

A par disto, e por motivo da não-entrada plena em funções do decreto de gestão, no que toca à 

celebração de contratos de autonomia, que se verificaram só em 2007, como já referido, para um 

número reduzidíssimo de escolas, à exceção de uma única escola cujo contrato foi celebrado em 

2004, os projetos educativos apresentados como documentos essenciais para a melhoria das 

organizações escolares e para a celebração dos respetivos contratos de autonomia, entraram em 

erosão, dado não terem “consequências para o quotidiano das instituições” (Lima, 2011a, p.38). 

Nesta fase, a avaliação efetuada pelos XV e XVI Governos Constitucionais sobre a administração 

da educação diagnosticava ineficiência e ineficácia em consequência da falta de organização e da 

indefinição de processos de desconcentração, descentralização e autonomia, sendo aí que residiam 

as dificuldades do sistema. Assim, a reforma encetada no sentido da melhoria da qualidade do 

serviço público de educação apontava para a descentralização a favor das autarquias, para a 

constituição de agrupamentos de escolas, para a promoção do ensino privado e cooperativo, para a 

escolha das escolas pelos pais e para a avaliação das escolas, como meios de resposta aos 
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problemas. Um novo modelo de gestão estava em preparação aparentemente inspirado pelo temor 

de que a participação democrática nos órgãos dificultasse a aplicação de princípios de gestão 

privada no setor público. A grande tendência deste processo de modernização era gerencialista. 

No entanto, é já num novo ordenamento político do Partido Socialista que a direção e gestão das 

escolas são alteradas neste sentido político que nas últimas décadas tem atravessado a gestão dos 

serviços públicos e também o sistema educativo: a procura de uma maior eficiência, eficácia, 

flexibilidade e capacidade de resposta aos problemas, em suma, o processo de modernização que 

pretende aplicar ao sistema público os princípios do setor privado, publicamente conhecido como a 

nova gestão pública. 

Uma nova reestruturação da lei orgânica do Ministério da Educação, DL nº 213/2006, de 27 de 

outubro, no sentido de descongestionar os serviços centrais através de processos de 

desconcentração e consequente delegação de competências para os níveis mais baixos, 

nomeadamente para o órgão de gestão de topo da escola, leva à alteração do regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos de ensino, através do DL nº 75/2008, de 22 de abril. 

Este diploma reinterpreta a LBSE, que manifesta, no seu art.º 3º, alínea g), ter por objectivo 

“descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e acções educativas de modo a 

proporcionar uma correcta adaptação às realidades, um elevado sentido de participação das 

populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de decisão eficientes” orientando 

assim, para a “adopção de estruturas e processos participativos na definição da política educativa, 

na administração e gestão do sistema escolar e na experiência pedagógica quotidiana, em que se 

integram todos os intervenientes no processo educativo” (ibid., alínea l). 

Este novo decreto atribui a direção estratégica das escolas a um conselho geral, órgão colegial, 

com reforçada participação dos pais, da autarquia e da comunidade, a quem é conferida a seleção, 

eleição e destituição do diretor, órgão unipessoal de gestão agora criado, que passa a ter poderes 

reforçados em termos de decisão e intervenção no funcionamento da escola/agrupamento. O 

diretor passa a poder designar os responsáveis pelos órgãos de gestão intermédia e adquire 

poderes de auto-organização da escola/agrupamento. 

A autonomia é a 

 
faculdade reconhecida ao agrupamento de escolas ou à escola não agrupada pela lei e pela 
administração educativa de tomar decisões nos domínios da organização pedagógica, da 
organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da acção social escolar e da gestão 
estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e 
recursos que lhe estão atribuídos (artº 8º, nº 1). 
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A autonomia das escolas mantém-se para a tutela como um instrumento técnico e funcional 

através do qual a escola promove a participação democrática da sua comunidade na gestão da 

escola e, sob o ponto de vista gerencialista, contribui para a melhoria da qualidade do ensino, 

traduzida na melhoria dos resultados académicos dos alunos, relativamente aos quais o diretor é o 

primeiro responsável. Reafirma-se que a autonomia é, “não um princípio abstracto ou um valor 

absoluto, mas um valor instrumental”(ibid., preâmbulo) para a promoção da qualidade do serviço 

público de educação.  

 O preâmbulo deste diploma (DL nº 75/2008) transmite a ideia de que pretende reforçar a 

autonomia e a capacidade de intervenção de um órgão de direção estratégica no sentido de, 

“reforçar a eficácia da execução das medidas de política educativa e da prestação do serviço 

público de educação”. Por outro lado, procura reforçar as lideranças das escolas promovendo o 

aparecimento e constituição de lideranças fortes que se afirmem como boas e eficazes, “para que 

em cada escola exista um rosto, um primeiro responsável, dotado da autoridade necessária para 

desenvolver o projecto educativo da escola e executar localmente as medidas de política educativa”. 

O diretor é o órgão de administração e gestão da escola/agrupamento nas áreas pedagógica, 

cultural, administrativa, financeira e patrimonial e, como primeiro responsável pela política 

educativa da escola, constitui-se como “um primeiro nível, mais directo e imediato, de prestação de 

contas da escola relativamente àqueles que serve” (ibid.).  

Esta nova responsabilização e prestação de contas por parte do gestor unipessoal à 

comunidade, representada no órgão colegial de direção estratégica - o conselho geral - e ao Estado, 

associada à questão do reforço da autonomia, que eventualmente passa pela celebração de 

contratos de autonomia celebrados entre as instituições educativas e o Ministério da Educação, veio 

introduzir um novo paradigma no dia-a-dia das escolas portuguesas. 

Faz todo o sentido, neste novo quadro, integrar agora a avaliação externa e a auto-avaliação das 

escolas como complementos desta nova conjuntura, ou melhor, como ”condição necessária para a 

prestação de contas, […implicando esta] fornecer e disponibilizar informações e dar justificações 

sobre as decisões e os actos praticados” (Afonso, 2010, p.22). A “accountability como um processo 

integrado de avaliação, prestação de contas e responsabilização” (ibid.) é acompanhada por um 

conjunto de práticas formais e informais que necessariamente permitirão ao director responder 

perante a sua comunidade e parceiros educativos, tendo em conta as finalidades e metas 

declaradas de melhoria e no contexto das políticas de descentralização, de autonomia das tutelas e 

do mercado educativo. 
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São também instrumentos do exercício da autonomia o projeto educativo, o regulamento interno, 

os planos anual e plurianual de atividades e o orçamento das escolas/agrupamentos. Ao conselho 

geral, como órgão de direção, “cabe a aprovação das regras fundamentais de funcionamento da 

escola (regulamento interno), as decisões estratégicas e de planeamento (projecto educativo, plano 

de actividades) e o acompanhamento da sua concretização (relatório anual de actividades)” (DL nº 

75/2008, preâmbulo). Complementarmente, e para efeito de prestação de contas, o relatório anual 

de atividades, a conta de gerência e o relatório de auto-avaliação, são instrumentos fundamentais 

de avaliação de execução das finalidades e metas previstas nos documentos orientadores da ação. 

O projeto educativo, como documento fundamental e imprescindível nesta nova estrutura 

organizacional-legal, “consagra a orientação educativa” da escola/agrupamento, e é “elaborado e 

aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se 

explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa” (artº 9º). 

Nos diplomas de administração e gestão dos estabelecimentos de ensino, a semântica relativa 

ao projeto educativo desde sempre foi vaga, o que torna a elaboração deste documento ambígua e 

dependente, agora, de uma maneira muito mais precisa, do poder de influência do diretor, 

considerando que este documento é hierarquicamente tutelado e tendo em conta que ao diretor, 

também presidente do conselho pedagógico, compete “submeter à aprovação do conselho geral” 

(DL nº 75/2008, artº 20º) o projeto educativo, elaborado pelo conselho pedagógico. Continua, 

apesar disto, a ter presente a longínqua informação de que “a autonomia da escola concretiza-se na 

elaboração de um projecto educativo próprio constituído e executado de forma participada” (DL 

nº43/89), sem qualquer garantia de efetivação deste princípio. 

O alargamento das competências do diretor, como órgão de gestão dos estabelecimentos de 

ensino, adquire agora uma nova centralidade, decorrente da implementação deste normativo, 

podendo configurar-se em tendências tecnocráticas “pelo efeito da pressão para a produção de 

resultados mensuráveis, a que se soma o facto de o director `intervir nos termos da lei no processo 

de avaliação de desempenho do pessoal docente`” (Afonso, 2010, p.24). 

Até à publicação do DL n.º 75/2008, de 22 de abril, onde aparece como necessário ao 

recrutamento do diretor a apresentação de uma candidatura, um procedimento concursal, com a 

entrega de um curriculum vitae e de um projeto de intervenção na escola (PI), este não tem 

expressão nos normativos legais e na literatura académica. A apreciação desta candidatura é 

competência do conselho geral, que procede à sua eleição e perante o qual, o diretor é 
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pessoalmente responsável e presta contas pelo cumprimento do seu projeto de intervenção que, 

entenda-se, tem por base o cumprimento das grandes linhas orientadoras do projeto educativo da 

escola e das suas metas, tendo em conta todo o enquadramento que este diploma encerra, como 

temos vindo a salientar.   

Precisando mais um pouco dentro dos contornos que temos vindo a referir, esta candidatura 

aparece associada à ideia de que o diretor, como órgão unipessoal de administração e gestão dos 

agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, reforçará a “participação das famílias e 

comunidades na direção estratégica dos estabelecimentos de ensino”, será o primeiro responsável, 

o rosto da escola e consequentemente aquele a quem poderão ser assacadas as responsabilidades 

pela prestação do serviço público de educação e pela gestão dos recursos públicos postos à sua 

disposição. 

A mais recente alteração do DL n.º 75/2008, foi efetuada pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho, 

cujo preâmbulo nos diz que “o aprofundamento da autonomia das escolas e a consequente maior 

eficácia dos procedimentos e dos resultados decorrerá, em grande medida, através da celebração 

de contratos de autonomia”. Este decreto-lei procede à revisão e complemento do articulado do 

decreto-lei nº 75/2008 em vários artigos. De entre as alterações, salienta-se: o reforço das 

competências do conselho geral; a conferência ao diretor de maior legitimidade para o exercício da 

função pela introdução e reforço dos requisitos exigidos; a responsabilização dos detentores de 

cargos de direção e gestão de topo e intermédia. 

Destacaremos aqui uma nova competência atribuída ao conselho geral que nos parece 

importante no contexto deste nosso trabalho que consiste em “dirigir recomendações aos restantes 

órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto educativo e o cumprimento do plano anual de 

atividades” (artº 13º, alínea p), que poderá representar, em termos práticos, a diferença entre uma 

direção com papel estratégico na condução dos objetivos organizacionais e uma direção que deixa 

esse papel a outros.  

Para além disto, mais duas referências nos parecem importantes: a primeira diz respeito ao 

projeto de intervenção do diretor que o artº 22º-A nos diz que “identifica os problemas, define a 

missão, as metas e as grandes linhas de orientação da ação, bem como a explicitação do plano 

estratégico a realizar no mandato”; a segunda, diz respeito aos métodos de avaliação da 

candidatura ao cargo de diretor, que o conselho geral tem que definir, mas que têm que ser 

aprovados em sede de conselho geral. 
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Procedemos ao longo deste terceiro ponto à contextualização das políticas e consequentes 

normatizações que enquadram o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, destacando 

os aspetos que considerámos essenciais para o desenvolvimento deste documento, 

nomeadamente, os instrumentos de autonomia, projeto educativo e plano anual de atividades, a par 

do projeto de intervenção do diretor que consideramos estar relacionado com os documentos 

anteriores, e, no que ao projeto educativo se refere, subordinado. No ponto seguinte, passaremos a 

desenvolver alguns aspetos mais específicos destes dois documentos, abordando possíveis 

impactos na organização educativa e nas orientações para ação.  

O conceito de autonomia no contexto das escolas é complexo e tem significados diversos 

conforme se associa e articula com outros elementos que em seu redor são observáveis. Os que 

aqui nos interessam são o projeto educativo da escola e o projeto de intervenção do diretor. Este é, 

para nós, um problema central no contexto do enquadramento da abordagem que privilegiámos 

neste nosso trabalho, pelo que a retomaremos posteriormente. 
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4. OS PROJETOS DA MUDANÇA DA ESCOLA 

 

O conceito de projeto é um conceito polissémico, em consonância com cada uma das áreas de 

conhecimento e com as diferentes ideologias a favor das quais ele é concebido, em função das 

representações que dele foram fazendo os atores sociais nos respetivos contextos.  

Os projetos adquiriram grande centralidade como expressão de articulação entre pensamento e 

ação, desejo e futuro. Assumem-se numa perspetiva descritiva e prescritiva da abordagem e 

transformação da realidade através dum projeto de ação, traduzindo-se em representações de 

representações da mesma realidade construída e reconstruída (Barbier, 1993). 

Como expressão de intenções, expectativas, investimento e realização estão presentes nos 

quotidianos individuais e coletivos, nas organizações de todo o tipo, nas empresas e nos domínios 

mais pessoais dos atores sociais. Tornaram-se um mito e um símbolo dos tempos da modernidade, 

como capazes de, por si só, introduzirem na sociedade em geral e nas organizações maior 

racionalidade, eficiência e eficácia. 

Os projetos cobrem conteúdos variáveis e tornaram-se obrigatórios às organizações, 

nomeadamente, às educativas, como meio de renovação das práticas sociais, objeto de expectativa 

e investimento dos atores, orientação privilegiada da ação de todos os implicados com aparentes 

interesses comuns, mas, eventualmente, interesses individuais divergentes. 

A elaboração de um projeto decorre, em muitos casos, de prescrição normativa que esquece as 

especificidades das situações, os objetivos e as necessidades dos atores, e o associa à ideia de 

autonomia de acesso a mais poder e de redução de incertezas. 

Vários autores nos têm orientado para uma definição de projeto, mas todos nos afirmam não 

haver uma definição consensual. Em todo o caso, aqui deixamos algumas contribuições para uma 

melhor compreensão deste conceito. 

Para Barroso “os projetos tornaram-se […], uma espécie de micro-ideologias da ação quotidiana, 

criando sistemas de crenças próprios para orientar a tomada de decisão dos actores, em função de 

determinados princípios ou valores” (1992, p.17). 

Por outro lado, Afonso, Estêvão e Castro, dizem-nos que o conceito de projeto é um conceito que 

corresponde a uma realidade social e está associado a novas práticas dos atores sociais (1999, 

p.9). 

Nas palavras de Barbier, o projeto traduz-se 
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[…] na explicitação e socialização crescentes dos processos de condução das acções. Trata-
se de um fenómeno que leva por si à realização de novos modos de organização do trabalho, 
fundados na intenção de fazer participar, na condução das acções, os actores que se 
encontram, de facto, implicados na sua realização (1993, p.25).  

 
Na preparação para a elaboração de projetos, deve fazer-se um conjunto de apostas no 

conhecimento que, tendo em atenção Barbier (1993, pp.21-22), passam pela investigação e o 

desenvolvimento, pelo poder e pela coerência. 

Temos que ter presente que o projeto está associado à produção de uma mudança para a qual é 

preciso construir um caminho, que tem que passar pela identificação da situação nos seus 

contornos e elementos presentes, por via de uma recolha de informações; pela análise de 

processos que identificam saberes e factos; pelo conhecimento das representações suscitadas 

pelas intenções previstas. 

Por outro lado, há que pensar que os atores envolvidos no processo de mudança têm 

caraterísticas, individuais e coletivas, próprias e decorrentes das organizações sociais em que se 

inserem e que têm que ser tomadas em consideração em correlação com o seu ambiente, a sua 

ação e a sua esperança de futuro. 

A articulação entre as práticas e os discursos, entre as orientações para a ação e os valores, 

entre a realidade e os resultados a alcançar precisam de se conjugar harmoniosamente tendo em 

vista o caminho da mudança. 

A propósito da elaboração de projetos considera Barbier que, 

  
são experiências que se situam no campo dos fenómenos mentais e intelectuais, tendo como 
suporte estados de consciência. Tem como produto representações, isto é, realidades que 
têm a característica dominante de se representarem elas próprias a outros objetos sendo 
simultaneamente dotadas de uma existência independente destes últimos (1993, p.35). 

 
Os projetos sempre estiveram presentes no processo educativo. Apresentados de variadas 

maneiras conforme os autores, mas sempre “em sintonia com as caraterísticas específicas da 

natureza humana individual e pessoal, com a dimensão social” (Costa, 2007, p.17). Em 

conformidade com o sentido que lhe dá Anita Weber, “falar de projetos é abrir campos novos, na 

ordem do possível, é falar do que está por inventar, para criar, que não é dado. É dizer que não há 

modelo, e que é possível transformar o existente” (1990:54) (citada por Costa, ibid.). 

É neste caminho que as organizações se têm confrontado para a construção dos seus projetos, 

dando resposta, por um lado, às tendências em uso, mais ou menos generalizado, e por outro, 
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dando respostas às solicitações políticas do ambiente em que estão inseridas, sejam de natureza 

normativa, sejam porque os seus gestores os assumem como um primeiro passo para construir 

novas formas de renovação organizacional e de articulação entre meios e fins. 

Fazendo uma breve referência ao percurso de desenvolvimento de um projeto, diremos que 

vários são os autores que se debruçaram sobre este tema (Estêvão, 1998; Barroso, 1992; Silva, 

2000; Costa, 2007), orientando as suas abordagens para aspetos mais ou menos empresariais ou 

mais ou menos académicos, mas, sinteticamente, representáveis em três fases: uma de 

conceção/planeamento, outra de execução/implementação e uma última de conclusão/resultados 

(Costa, 2007, p.51). 

Este mesmo autor, embora alertando-nos para todo um conjunto de razões a ter em atenção na 

construção de um projeto, apresenta-nos um guião que situa dentro das organizações educativas, 

não para aplicar mecanicamente, mas para eventualmente ser seguido como orientação a discutir e 

adaptar à situação concreta, que passamos a indicar no Quadro 1: 

 

QUADRO 1 - Guião de projetos 

1ª fase – conceção 
 - problema 
- clarificação e fundamentação do problema 
- finalidades globais (soluções) 
- recursos existentes 
- exequibilidade 

- plano do projeto (documento escrito) 
 - título e identificação 
- problema 
- fundamentação 
- objetivos 
- estratégias e metodologias 
- actividades 
- participantes (pessoas, grupos, organizações) 
- recursos materiais e financeiros 
- estrutura organizacional (coordenação, gestão) 
- calendarização 
- avaliação (momentos, formas) 
- divulgação 
- bibliografia 
- anexos  

2ª fase - execução 

3ª fase – conclusão/avaliação/divulgação 
(Adaptado de Costa, 2007, p. 56) 
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As fases de desenvolvimento de um projeto podem não ser exatamente conformes ao que 

acabámos de apresentar, por variadas razões, sejam de definição ou desarticulação, que não serão 

necessariamente impeditivas de uma execução de acordo com o inicialmente desejado, pois a todo 

o tempo podem ser objeto de redefinição tanto de objetivos e percursos de ação, como de 

estratégias e meios, para uma eficiente e eficaz implementação do projeto, sejam de avaliação, que, 

segundo vários autores, deve decorrer ao longo do desenvolvimento das diferentes fases do projeto, 

permitindo a valorização “não apenas do produto, mas todo o caminho percorrido no decurso” 

(ibid., p.57). 

A conceção de qualquer projeto requer, primeiro, uma tomada de decisão sobre o quê? como? 

para quê? dos responsáveis, e, em segundo lugar, a passagem das ideias ao plano escrito de 

indicação e especificação das finalidades, dos objetivos, das estratégias, das metas e da avaliação 

necessários à sua implementação. 

A participação coletiva dos intervenientes no projeto na sua definição é uma questão de 

particular relevância que permitirá um posterior envolvimento mais sustentado na fase de execução.  

Para isto nos alerta Costa quando, a este propósito, diz que “as dimensões da participação 

efectiva e do envolvimento de todos os potenciais intervenientes no projecto (de modo a evitar-se a 

separação de tipo taylorista entre concepção e execução)” (2007, p.59), são processos e atitudes a 

privilegiar. 

  As opiniões ou críticas dos envolvidos não devem ser desvalorizadas pelo grupo responsável 

pela elaboração do projeto, devendo reconhecer-se os valores, saberes e caraterísticas individuais, e 

respeitar-se o tempo para o esclarecimento; a adesão e a discussão são fatores fundamentais para 

fases posteriores do desenvolvimento do projeto. 

Na fase de execução, evolui-se da ideia, da retórica, para a ação; é a fase de maior visibilidade, 

por comportar as atividades, que, necessariamente, saem dos pequenos grupos para os grandes 

grupos, tendo em vista o nosso referencial de projeto situado nas áreas do sistema educativo. 

A última fase do projeto, a conclusão, é a apresentação de um quadro formal de avaliação final 

do projeto em função dos resultados, tendo em conta as expectativas iniciais, a validade de 

processos e estratégias e o cumprimento dos objetivos definidos. 

A complexidade que envolve esta fase, dado ser necessário, como ponto prévio, fazer opções 

sobre o que se pretende avaliar, em que tempo, como avaliar e quem o faz, é mais uma dificuldade 

a somar a toda a complexidade do projeto. 
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Neste quadro concetual inserem-se os projetos das organizações educativas que especificamente 

podem situar-se em várias áreas, como sejam a pedagógica, a didática, a curricular, a 

organizacional, a estratégica, a administrativa, ou outras. 

Os projetos situados no contexto das organizações educativas que aqui abordaremos mais 

especificamente são aqueles que nos últimos anos, por via da transformação do Estado 

centralizador num Estado com tendências mais reguladoras, ganharam grande visibilidade - o 

projeto educativo da escola e o projeto de intervenção do diretor, que enquadramos anteriormente. 

Outros documentos, que não têm o nome de projetos, podem ser importantes, pelo interesse que 

podem ter para a análise da articulação e coerência da ação que nos propomos verificar. São eles o 

regulamento interno da escola e os planos anual e plurianual de atividades. O regulamento interno, 

como documento,  

  
que define o regime de funcionamento do agrupamento de escolas ou da escola não 
agrupada, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de 
orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico -pedagógicos, bem como os 
direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar (DL n.º 75/2008, de 22 de abril, 
republicado pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho, artº 9º), 

 
e os planos anual e plurianual de atividades que no mesmo artigo do decreto-lei são definidos como 

sendo  “os documentos de planeamento, que definem, em função do projeto educativo, os 

objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que procedem à 

identificação dos recursos necessários à sua execução”. 

A emergência e urgência, nesta “civilização de Projetos” (Barbier, 1993, p.20), dos projetos 

individuais, de grupo, das organizações, “conjuga [se] para que o `projecto` se tenha transformado 

num ritual que acreditamos ser capaz, só por si, de dar um sentido ao nosso destino” (Barroso, 

2001, p.319). 

 

4.1. O Projeto Educativo da Escola 

 

O projeto educativo da escola (PEE), como documento construído com base na realidade da 

população que serve e dos recursos que detém, traduz as grandes linhas orientadoras da sua ação, 

definindo os princípios, os objetivos e as metas que nos propomos alcançar num próximo futuro.  

Não sendo muito clara e bem definida a noção do que é um projeto educativo (PE), dada a 

diversidade de conteúdos que abarca, é consensual a simbologia que lhe é atribuída pelos atores 
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internos e externos à organização como meio de visibilidade e diferenciação das organizações 

educativas.  

Como já dissemos anteriormente, o artº 4º da Lei de Bases do Sistema Educativo prescreve que 

todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, à garantia de uma justa e efetiva igualdade 

de oportunidades no acesso e sucesso escolares, à garantia do princípio da liberdade de aprender e 

ensinar, à consagração dos direitos de participação na definição da política educativa, sendo, 

portanto, de um modo implícito, estas as grandes linhas da missão da escola a que o projeto 

educativo deve dar resposta nos contextos em que se insere. 

A construção de um projeto educativo e a análise dos contextos políticos e sociais que o 

envolvem têm sido alvo de observação e avaliação por parte das comunidades académica e política 

que têm produzido conhecimento, pareceres e análises que ao longo das últimas duas décadas têm 

contribuído para a disseminação e clarificação dos conceitos nas organizações da administração 

educativa.  

Assim, recorrendo aos vários contributos que fomos recolhendo, diremos que a construção de 

um projeto educativo está sujeita a tensões decorrentes de “uma construção sócio-política 

resultante da expressão diferenciada, e eventualmente antagónica, de perspectivas e interesses 

divergentes” (Afonso, Estêvão, & Castro, 1999, p.11), ou ser um processo consensual de 

construção no seio de uma comunidade educativa (Barroso, 2001, p.325).  

O projeto educativo é um documento que deverá ser construído de forma participada e que, para 

cada escola, deve refletir a sua “ambição” (Silva, 2000), representando o seu referencial de futuro, 

traduzindo as especificidades da organização escolar e podendo ser, “a expressão do poder e da 

liberdade dos actores escolares” (ibid., p. 226), potenciando um caminho de transformação da 

escola e ser “a peça fundamental da gestão escolar com a qual se pode incrementar a qualidade 

dos processos de gestão e dos resultados organizacionais e impulsionar a mudança estrutural 

global da escola” (ibid.). 

Referindo-se ao projeto educativo, Barroso diz que, num dado momento histórico-político em que 

o “processo de sacralização do `projeto educativo`” o transformou “numa espécie de amuleto, 

para esconjurar a crise em que se debatem a educação em geral, e as escolas em particular” 

(2001, p.320), e como documento orientador da ação da escola, se configura como um 

instrumento de planificação de longo e médio prazo e que define as estratégias da sua gestão e 

implementação (2001, p.322). 
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Numa perspetiva de enquadramento nas políticas dos países europeus, o mesmo autor 

considera que o projeto educativo se configurou em sentidos diversos: nuns, como forma de 

controlo, noutros, como forma de normativização e racionalização da gestão ou, ainda, e, 

contrariamente, como forma de mobilização e autonomia da escola (ibid.). Estes aspetos têm sido 

por nós referidos de maneira transversal ao longo deste texto; no entanto, não é demais lembrar 

que o projeto educativo aqui, e lá, é promovido como meio de eficiência, eficácia e qualidade das 

organizações educativas; pretende “diminuir o carácter intuitivo e `pouco profissional` da gestão 

escolar” (ibid.), desconcentrar a administração educativa e transferir responsabilidades para níveis 

hierarquicamente inferiores.  

Os princípios, os valores e as políticas que definem o projeto educativo “não existem em 

abstrato, mas são, resultado de uma reflexão colectiva sobre o que é a escola, quais as suas 

funções, os seus problemas e a maneira de os solucionar” (Barroso,2001, p.325).  

O projeto educativo “é simultaneamente um processo e um produto” (ibid., p.321.) que tem em 

vista alcançar determinados fins, definidos em função de princípios, valores e políticas que se 

inscrevem em orientações para a ação da escola e traduzidas por alvos a atingir. Então o PE é, 

simultaneamente, “construção social” e “processo de planeamento” (ibid.,p.322). 

Enquanto processo agregador da definição participada de princípios, valores, políticas e fins é 

um processo “lento, interativo, por vezes conflitual de ajustamento de estratégias individuais e de 

grupos” (Barroso, 2001, p.322) tendo em conta que as escolas são organizações “debilmente 

articuladas” (Weick, 1976), onde os interesses divergentes dos atores as transformam em “arenas 

políticas” (Costa, 1996), onde se confrontam diferentes conceções e modelos de escola e se 

articulam consensos por via da negociação de poderes. 

Como produto, o projeto educativo “constitui um instrumento de planificação de longo prazo que 

enquadra a definição e formulação de estratégias de gestão e do qual decorrem os planos 

operacionais de médio e curto prazo”. Por outro lado, é um documento orientador da ação da 

escola, “onde se registam: os alvos a atingir, as opões estratégicas a seguir em função do 

diagnóstico realizado e dos valores perfilhados” (Barroso, 2001, p.322). 

A expressão destas duas vertentes do projeto educativo, como “construção social” e como 

“processo de planeamento”, podem ser um fator de mudança, dando resposta às expectativas que 

se desenvolveram em grandes setores das comunidades educativas, como expressão do desejo 

presente e da ação para o futuro. 
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O esquema seguinte, adaptado de Barroso (2001, p. 326), ilustra a tensão permanente no 

processo de definição e construção do projeto educativo, em função dos referentes que acabámos 

de considerar: 

 

 

Figura 1 - Processo de definição e construção do PEE 
Fonte: Barroso (1992, p.326). 

 

 

“Querer, poder e saber” são as condições necessárias à gestão destas tensões, na expectativa 

de conjugar as várias forças em presença na definição da missão da escola, considerada como 

sendo expressa pelas finalidades da organização e a sua referência. Por outro lado, torna-se 

fundamental que “a escola, como organização, aprenda a encontrar as metodologias próprias às 

três fases de projecto: conhecer o passado; avaliar o presente e construir o futuro” ( ibid., p. 326-

327). 

Num quadro mais vasto e crítico da organização escolar, os projetos educativos, na opinião de 

Lima, aparecem inseridos na perspetiva “de uma política de modernização e racionalização” da 

escola, prescrita pelo ME, apresentando-se como “metáforas capazes de dissimularem os conflitos, 

de acentuarem a igualdade, o consenso e a harmonia, como resultados ou artefactos e não como 

processos e construções colectivas” (2002, p.31). 

Noutra perspetiva, Costa equaciona a possibilidade de as escolas, por imposição legal, 

dependerem, para o seu funcionamento, da existência do PE, motivo pelo qual o documento é 

concebido; mas também advoga a possibilidade de algumas organizações o percecionarem como 
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um processo e um instrumento “necessário a uma maior qualificação do funcionamento e 

desenvolvimento organizacional”. No primeiro caso, pode ficar em causa a correlação entre as 

práticas e as orientações para a ação inscritas no documento, razão que pode levar à ineficácia da 

existência de tal documento. Já, por outro lado, para outras escolas, na perspetiva do 

desenvolvimento organizacional, passa a ser entendido como um documento importante de gestão 

sustentada (2003, p.1323). 

O DL nº 75/2008, de 22 de Abril, republicado pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho, de acordo 

com o referido, considera o projeto educativo um dos instrumentos do exercício da autonomia, 

reforçando a ideia de que é um documento “que consagra a orientação educativa […] da escola 

[…], no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais […] 

se propõe cumprir a sua função educativa” (artº 9º). 

Mais precisamente, este último diploma refere, como também já dissemos, que o PEE será, 

então “um documento objetivo, conciso e rigoroso”, servirá para traduzir e divulgar “a missão e as 

metas da escola no quadro da sua autonomia […], assim como a sua apropriação individual e 

coletiva” (artº 9º-A).  

Parece poder concluir-se que é obrigação das escolas tornarem público um projeto que permita 

“substituir o que é implícito e dificilmente verificável pelo explícito e controlável” (Obin, 1993), pelo 

que progressivamente, se foi introduzindo nas comunidades escolares, ao longo dos últimos anos, a 

ideia da necessidade de ter um tal referencial de organização. 

As organizações educativas, tal como o homem, já não abdicam, ou não podem abdicar, de 

deixar de prever e preparar o seu futuro, procurando o caminho mais adequado a seguir. É neste 

sentido, que a preocupação dos diretores se orienta para a tradução e identificação coletiva das 

expectativas de futuro, por via do projeto educativo da escola.  

No entanto, as expressões públicas que esta tomada de decisão de ter um PEE traduzem nem 

sempre expressam decisões sustentadas de mudança, mas somente “`bandeiras` para esconjurar 

uma certa inércia das organizações” (Costa, 2003, p.1322). Os PEE apresentam -se, assim, como 

uma imposição legal, uma moda, uma fuga a classificações de organizações como de primeira ou 

segunda categoria. Neste segundo caso, traduzem-se em configurações próximas dos “projectos-

vitrina” (Barbier, 1993, p.21), dos “projectos-cartão de visita” (Costa, 1993), ou dos “projetos 

superstar” (Barroso, 1992, 2001, p.320), fruto de uma generalização retórica em torno do conceito 

de projeto educativo ou da inexistência de requisitos de viabilização prática (Costa, 2003, p.1322). 

O projeto educativo, redigido por imposição legal, “projeto decretado” (ibid.), do qual depende a 
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viabilidade de funcionamento da organização, manifesta graves incongruências entre intenções e 

práticas, acabando o seu destino por ser a vitrina ou a gaveta e potenciando aquilo a que Lima 

chama “formas de infidelidade normativa” (2001, p.64).   

Assim, o PEE numa perspetiva de documento de planificação para a ação, concebido como 

processo para prosseguir numa direção e num caminho, “mais do que planear a ação” parece ser 

mais importante que planeie “o sentido da ação, constituindo, então, o projecto, a expressão 

colectiva do sentido dessa ação” (Costa, 2003, p.1325), num desenvolvimento sustentado e de 

inovação organizacional. 

A planificação, como processo, potencia a reflexão organizacional em volta do sentido, das 

finalidades, dos objetivos e das estratégias, numa ação partilhada de decisões torna-se um fator de 

construção coletiva da ação organizacional e do sucesso futuro. Não poderemos aqui deixar de 

referir a distância que separa as orientações para a ação da sua concretização. A apropriação que 

individualmente os atores fazem da realidade, nas margens de autonomia relativa que as práticas 

lhes permitem, pode determinar a imprevisibilidade de alcançar os fins previstos. As esperadas 

previsíveis caraterísticas de funcionamento racional e estável das organizações não garantem a 

conformidade das intenções com as ações. As lógicas distintas que atravessam as organizações, os 

entendimentos que os atores têm do que é e representa um PEE, podem dificultar a 

compatibilização da lógica do desejo com a lógica da ação, ou seja, a compatibilização da dimensão 

simbólica com a dimensão operacional, assente no primado da racionalidade técnica (Barroso, 

1992, p.28). 

Assim, numa lógica de que o PEE é um documento estratégico que serve um ideário construído 

pela organização educativa, no sentido do reforço de poderes de decisão que os diplomas 

consagram, quando se diz que o projeto educativo é um instrumento do reforço da autonomia, 

poderão estar ultrapassadas as contradições entre discursos e práticas, entre o formal e o real. Ou 

será que não estão?  

Não é suficiente regulamentar para que um projeto educativo seja socialmente construído, os 

interesses e motivações dos atores, como agentes ativos da mudança, têm que ser respeitados e 

considerados numa perspetiva de adesão ao desenvolvimento das políticas educativas. 

Há três dimensões que são inseparáveis na construção de um projeto educativo da escola, que 

alinha no decretado reforço da autonomia como tradutor da melhoria do funcionamento da escola, 

que são “a participação, a estratégia e a liderança” (Costa, 2003, p.1330), requisitos essenciais do 
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processo de construção. Ignorá-los será um risco com consequências imprevisíveis para a 

implantação do projeto no seio da organização. 

É sobre os “riscos” que a construção de um PEE corre ao não considerar estes três 

pressupostos que Costa (ibid.), recorrendo a uma tipificação metafórica, faz a desconstrução das 

práticas usadas nas escolas para a conceção e elaboração do seu PEE. 

Assim, a participação dos atores na tomada de decisão sobre as propostas de orientação e 

desenvolvimento da escola não se limita ao processo formal de aprovação., Diversamente, é 

condição de chegada a bom termo ter em conta a negociação do caminho a seguir e o 

compromisso dos intervenientes na sua concretização. 

Não seguir esta orientação encaminha-nos para a confrontação com os seguintes tipos de 

projeto: “projeto-plágio”, “projeto do chefe” e “projeto sectário” (Costa, 2003, p.1331). 

O “projeto-plágio”, que transpõe de uma escola para outra um projeto de desenvolvimento, sem 

a consideração da situação concreta do meio social, político, humano e material a que se quer 

aplicar. 

O “projeto de chefe”, como o nome indica, representa a vontade do responsável pela escola e 

ignora o contributo e participação dos intervenientes da comunidade, quer por opção, quer por 

demissão dos atores, configurando-se, assim, um quadro favorável a uma “abordagem mais 

tecnicista da gestão” (ibid., p.1332). 

Para o “projeto sectário”, que ”se concentra apenas numa parte diminuta do todo” (ibid.), 

traduzindo e concentrando-se numa parte ou dimensão não representativa da organização, 

consubstanciará, talvez, um projeto de elites. 

Tendo por referência a estratégia, no documento-projeto, como sendo o sentido preciso da 

direção da ação e das suas metas, pressupõe-se como um “documento orientador da ação e da 

vinculação das práticas escolares” (ibid.). Usando as palavras de Estêvão (1998, p.35), o 

documento explícita “as ambições, os fins e os objetivos, se pressupõe um diagnóstico e uma 

avaliação das estratégias, se exprime a decisão estratégica e as prioridades de desenvolvimento”. 

Se a estratégia, no sentido que lhe foi atribuído, estiver ausente do PEE, estaremos perante uma 

das situações que Costa (ibid., p.1333) denomina, “projeto-manutenção”, “projeto vago” e “projeto-

ficção”. No primeiro caso, o “projeto-manutenção”, situamo-nos perante um projeto que não 

pretende a mudança, que pretende conservar as rotinas, repetindo o que tradicionalmente tem 

vindo a fazer-se ano após ano. Já o “projeto vago” apresenta-se como um projeto onde a precisão e 

o foco dos objetivos, metas e orientações para a ação, não são precisos e bem aceites na 



4. Os projetos da mudança da escola 

 

60 Do Projeto Educativo da Escola ao Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências. 

 

instituição, configurando-a como instituição que deixa â liberdade dos implicados a decisão sobre os 

seus próprios objetivos e caminhos a seguir. Por último, o “projeto-ficção”, típico de organizações 

que conhecem mal a sua realidade ou ignoram as suas fraquezas, propondo-se atingir o 

inalcançável, acaba por se confrontar com o impraticável.  

A terceira dimensão em análise, a liderança, integra-nos na visão de desenvolvimento da escola, 

através do seu PEE, numa base de liderança baseada na existência de qualidades facilitadoras de 

“processos de inovação e mudança, que envolvem os restantes membros do grupo na consecução 

de determinados objetivos e que se responsabilizam por esse processo” (ibid. p.1334). Esta 

caraterística de liderança envolve os dirigentes de topo e intermédios, sem os quais o sucesso de 

qualquer PEE dificilmente acontecerá. 

Não valorizar estes processos de orientação e desenvolvimento do PEE, coloca-nos em presença 

do “projeto-ofício”, do “projeto-cerimónia” e do projeto-inconsequente”. 

O documento formalmente escrito e aprovado para apresentação sempre que solicitado não tem 

mais consequências que as de existir, sendo assim, denominado como “projeto-ofício”. 

O “projeto-cerimónia”, como documento de fachada e de legitimação institucional, assume, o 

aspeto de projeto de dimensão ritual, o discurso como bandeira e a retórica como imagem da 

instituição. 

O último tipo de documento na dimensão da liderança, não ultrapassa o nível de uma 

elaboração participada, com orientação estratégica bem definida mas, que por ausência de 

lideranças não chega à fase de execução, nem passa para além do papel. 

No entanto, a leitura que se faz dos projetos, introduzidos na retórica educativa e nos normativos 

como estratégia para a modernização das escolas e também, como programas de inovação e 

transformação das organizações, não podem ser dissociados do contexto e das conceções que cada 

organização escolar e os seus atores fazem destes documentos. 

Os planos de orientação para a ação podem ser diversos do plano da ação (Lima, 1998, 2001). 

Os discursos e as intenções, podem ser dissonantes das ações e práticas, ou seja, numa perspetiva 

do ponto de vista da hipocrisia organizada no sentido que Brunsson (2006) lhe atribui, os docentes 

“poderão produzir um discurso, para agradar, servir ou cumprir as demandas ambientais 

produzidas ou exercidas por elementos externos à organização, e agir num outro sentido” (Castro, 

2011, p.21). 

Assim, todos estes possíveis modelos de projeto educativo nos encaminham para a necessidade 

de uma observação atenta das realidades escolares e dos mecanismos de afirmação das 
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identidades organizacionais, para compreendermos o sentido da procura dos processos que 

permitem a cada escola responder eficazmente aos desafios que lhes são colocados no contexto da 

globalização das políticas e das orientações supranacionais impostas ao sistema educativo nacional. 

 

4.2. O Diretor e o Projeto de Intervenção 

 

Os discursos políticos e político-normativos que antecederam a publicação do DL nº 75/2008, 

de 22 de abril, prepararam as escolas e principalmente a opinião pública para aquilo que há muito 

tempo vinha a ser apontado como a tendência que orientava o poder central nas políticas 

educativas, ou seja, uma visão privilegiadamente gerencialista da organização educativa. 

Como foi referido em pontos anteriores, esta tendência gerencialista é fortemente influenciada 

pelas orientações reguladoras transnacionais que definem e pressionam a introdução no sistema 

educativo nacional de modelos organizacionais e novas formas de controlo e regulação, marcados 

pelas ideologias dominantes e particularmente sujeitas aos interesses e regras dos mercados. 

Estes modelos, conforme nos informa Castro, citando Azevedo (2000), são “padronizados, 

enquadrados pelas ideologias da sociedade da informação, do conhecimento e das novas 

competências e regulados por procedimentos de gestão administrativa” (2011, p.11). 

Assim, numa era de globalização das políticas educativas, marcadas pelo neoliberalismo, 

asseguradas pela difusão dos conceitos de eficiência e eficácia numa tendência cada vez mais 

regulada pelos funcionamento do mercado, as escolas e os seus atores encontram-se sujeitos a 

pressões e tensões que se situam entre a regulação transnacional, macro, e a regulação exercida 

pelo Ministério da Educação, através das suas estruturas nacionais e regionais desconcentradas.  

A influência dos discursos e práticas reguladoras do poder central acabam por ter eco nas 

organizações, onde vão aumentar indefinições e ambiguidades no seu funcionamento introduzindo 

tensões, para as quais a existência de um poder unipessoal poderá contribuir alterando orientações 

nas inter-relações e nos desempenhos (Castro, 2011, pp.10-12).  

Para a escola, responsabilizada por acentuar as desigualdades sociais e considerada, incapaz de 

concretizar a igualdade de oportunidades e a equidade, a imposição pelo Governo do diretor, em 

conformidade com a voz dos defensores de uma mudança na sua administração e gestão,como 

meio de responder com qualidade aos seus clientes, acaba por se tornar inevitável é de, certa 

maneira, aceite como um imperativo de mudança, considerando, por um lado, a sequência da 
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legislação anteriormente produzida e, por outro, a não existência de manifestações públicas 

relevantes.  

Nas palavras de Correia, a ideologia da modernização “conduziu […] a uma `desqualificação` 

das preocupações democratizantes da educação, e foi […] profícua na criação de consensos sociais 

ilusórios e na legitimação de uma ideologia meritocrática” (1999, p.98), e responsabilizou o Estado, 

através das escolas, pelas questões da reprodução e da hierarquização social.  

Por outro lado, a “utilidade económica da educação”, tão presente em todo o discurso das 

políticas educativas, também “se articula com a semântica da utilidade social onde se realça, 

fundamentalmente, o contributo da educação para a gestão da crise social, nomeadamente a sua 

contribuição no combate à exclusão social” (Correia, 1999, p.99). 

Na senda de Castro, diremos que “o discurso gerencialista transforma-se numa possibilidade 

promissora de mudanças organizacionais com a faculdade de as organizações em geral, e a escola 

em particular, se tornarem mais competitivas, produzindo mais e com melhor qualidade” (2011, 

p.15). 

A qualidade é traduzida pelos resultados obtidos em função das metas propostas, e medem-se 

através de indicadores e evidências. A comparação e hierarquização das escolas, mede-se pelos 

resultados, são a imagem das suas políticas e do seu valor; enfim, da sua qualidade. 

É com estas lógicas que se confronta o órgão de gestão das escolas públicas portuguesas, o 

diretor, órgão unipessoal de administração e gestão dos agrupamentos de escolas e das escolas 

não agrupadas, que reforçará a “participação das famílias e comunidades na direção estratégica 

dos estabelecimentos de ensino”; será o primeiro responsável, o rosto da escola e, 

consequentemente, aquele a quem poderão ser assacadas as responsabilidades pela prestação do 

serviço público de educação e pela gestão dos recursos públicos postos à sua disposição. 

Ao diretor, através do texto do diploma legal que institucionaliza este órgão, que, como já foi 

referido, é o DL nº 75/2008, de 22 de Abril, republicado pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho, é 

atribuído um conjunto de competências das quais destacaremos as que a este trabalho mais 

interessam. 

Assim, compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o projeto educativo 

elaborado pelo conselho pedagógico. Por outro lado, ouvido o conselho pedagógico, compete-lhe 

também, elaborar e submeter à aprovação do conselho geral i) As alterações ao regulamento 

interno; ii) Os planos anual e plurianual de atividades; iii) O relatório anual de atividades. A par disto, 

compete-lhe presidir ao conselho pedagógico, por inerência de funções, com isso se “fragilizando as 
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estruturas colegiais existentes” (Lima, 2011b, p.58), considerando que o conselho, com isto, perde 

uma das suas competências, a de eleger o seu presidente. Compete-lhe ainda nomear e demitir o 

subdiretor, os assessorese os coordenadores de estabelecimento, “numa lógica gestionária, de um 

perfil, um projeto, uma equipa de gestão, remetendo para algo semelhante ao princípio da `unidade 

de comando` proposta no início do século XX por Henry Fayol (1984)” (ibid.).  

Em suma, assiste-se a uma centralização e concentração de poderes de decisão, ao regresso à 

organização estruturada de cima para baixo, à hierarquização e divisão do trabalho entre diretor e 

docentes, numa aproximação à perspetiva burocrática de Weber (1978).   

Neste contexto de mudança de paradigma organizacional, que substitui a colegialidade do órgão 

de gestão por um órgão unipessoal a par de, no que à participação democrática se refere, a 

restringir substancialmente, quando faz eleger o diretor por um diretório colegial, o conselho geral, 

formado por elementos democraticamente eleitos pelos setores dos professores, alunos e não 

docentes, e por representantes dos pais, autarquia, e representantes da comunidade, o órgão de 

gestão das escolas reforça formalmente a sua liderança. 

Esta perda da colegialidade no funcionamento do órgão de gestão encaminha para “processos 

de individualização, o executivo eficaz tende para a centralização de poderes, concentrando sobre 

si, individualmente, a procura de soluções para problemas estruturais e colectivos” (Lima, 2011a, 

p.79) o que pode provocar uma invasão no “quotidiano dos professores e alterar profundamente as 

escolas como locais de trabalho, de ensino e de aprendizagem” (ibid., 2011b, p.54).  

A concentração de poderes que agora o diretor reúne parece, “inscrever-se não num movimento 

de reforço efectivo de autonomia da escola”, como indica o legislador no preâmbulo do decreto-lei 

mas, “antes num movimento de desconcentração” que garante o tradicional poder de controlo e 

orientação do Ministério da Educação sobre as escolas pela figura do diretor que ao invés de ser o 

rosto da escola junto da administração educativa, parece ser o “`rosto` do poder central junto de 

cada escola” (ibid., p.47). 

Atentando, ainda, nas palavras do mesmo autor que a propósito da substituição da gestão 

democrática das escolas que considera ser, ainda, um referencial da Constituição da República 

Portuguesa e da LBSE, diz que tal modelo, “vem sendo afastado e substituído por um padrão de 

gestão de tipo tecnocrático e racionalista que concebe as organizações escolares como 

instrumentos técnico-racionais em busca de objectivos certos e consensuais” (2011b, p. 54), o que 

quer dizer que na gestão das escolas se têm introduzidos lógicas de funcionamento cada vez mais 

burocráticas ampliadas pelo reforço das “novas tecnologias de informação e comunicação que 
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emergem de uma espécie de nova fonte de controlo centralizado, eletrónico e aparentemente 

difuso, mas contudo poderoso e omnipresente” (ibid., p 53). 

Estas lógicas legislativas têm levantado muitas dúvidas, expressas por vários autores, 

destacamos Lima (2009, p.34) ao referir que “nada permite concluir que uma liderança individual 

seja melhor ou pior do que uma liderança colegial. […] ainda que o legislador queira garantir boas 

lideranças individuais nas escolas, isso seja difícil, ou mesmo impossível, por via jurídico-formal “. 

Expressa este autor, ainda, a opinião de que, sendo o diretor poderoso no seio da escola é, 

relativamente à tutela, débil, considerando que de facto assume, do ponto de vista dela, “o escalão 

último de uma administração radicalmente desconcentrada, com capacidade para penetrar já no 

interior das escolas e de aí encontrar o seu primeiro representante, embora democraticamente 

legitimado a nível escolar” (2011b, p.59).  

É neste contexto que se insere o projeto de intervenção (PI) do diretor das escolas que não tem 

expressão nos normativos legais e na literatura académica até à publicação do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, onde aparece como necessário ao seu recrutamento, através de um 

procedimento concursal, em que o candidato entrega um curriculum vitae e se sujeita a uma 

entrevista individual para avaliação da candidatura, a apresentação de um projecto de intervenção 

na escola. 

Esta candidatura é analisada por uma comissão de apreciação das candidaturas, eleita para 

essa função pelo conselho geral, de entre os seus membros, que, para o efeito de decisão, elabora 

um relatório fundamentado das razões que aconselham ou não a eleição do candidato pelo 

conselho geral,, em obediência ao regulamento publicado para avaliação das candidaturas.   

O projeto de intervenção do diretor “identifica os problemas, define a missão, as metas e as 

grandes linhas de orientação da ação, bem como a explicitação do plano estratégico a realizar no 

mandato” (DL nº 75/2008, republicado), em eventual sobreposição ou tensão com o projeto 

educativo da escola que previamente existe. A congruência ou tensão entre estes dois documentos 

será, contudo, alvo de observação do conselho geral com vista à fundamentação da sua decisão, 

considerando que é pelo projeto educativo, como documento tradutor da orientação da escola, que 

cabe orientar-se o projeto de intervenção do diretor. 

O diretor, sendo eleito pelos membros do conselho geral, órgão máximo de direção da escola e 

que detém essa competência formal, exercerá as suas competências, essencialmente, no plano do 

funcionamento da organização e da supervisão da execução das políticas centrais, e, com base nas 

orientações definidas pelo órgão de direção estratégica, que é o conselho geral, tal como, com base 
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nas estratégias por si apresentadas e hierarquicamente aprovadas, quando da sua eleição. O 

diretor, no exercício das suas funções, goza de margens de autonomia que a lei lhe confere numa 

administração hierarquizada, centralizada e desconcentrada condicionada por poderes 

supranacionais que controlam e influenciam os poderes nacionais, para executar a sua visão de 

desenvolvimento para a escola. 

Uma última questão a referir em torno desta problemática é a do perigo que a estrutura 

instituída pelo diploma formal-legal pode gerar em termos de subordinação do órgão de direção ao 

órgão de gestão, o diretor, pelo facto de poder gerar dependência da direção relativamente à gestão 

por esta deter mais saber técnico e, eventualmente, teórico e legislativo, A falta de condições 

logísticas de acompanhamento e avaliação da concretização das ações e a dependência dos 

profissionais ligados ao serviço docente e à avaliação do desempenho podem contribuir para 

acentuar esta dependência. Neste domínio não recolhemos informações relevantes pelo que, 

ficamos por estas observações, as quais tentaremos observar neste nosso estudo. 
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1. ANÁLISE ORGANIZACIONAL: PORQUÊ? PARA QUÊ? 

 

As organizações são instituições características da modernidade e com elas as teorias 

organizacionais.  

As teorias desenvolvidas na modernidade assentam na centralidade que a divisão do trabalho 

passou a ter como uma das principais preocupações da sociologia clássica e da economia política 

que a designa por processo de diferenciação. 

Analisar, compreender e interpretar o funcionamento das organizações implica partir das 

teorizações dos clássicos onde se incluem Frederick Taylor (1982) e Max Weber (1978), e aplicar a 

estas abordagens outros olhares não introduzidos nessas análises, para observar aspetos e 

vertentes organizacionais desprezados pelas teorizações destes autores. A prática organizacional 

ultrapassou os limites do conhecimento e das teorizações das teorias da modernidade e “as 

organizações são o palco onde os processos de diferenciação ocorrem” (Clegg, 1998, p.11).  

Na modernidade8 as organizações foram consideradas sob várias perspetivas, entre as quais 

referiremos as seguintes: “imaginadas como tipos ideais e respectivas disfunções, como sistemas e 

respectivos mecanismos de procedimento, […], como mercados e respectivas estruturas e 

deficiências, como populações organizacionais e respectivas ecologias, como culturas e respectivos 

rituais e mitos institucionalizados e como realpolitik do poder” (ibid., p.3). 

Neste contexto, dada a diversidade de conceções teóricas citadas, o trabalho de apreensão e 

interpretação da realidade das organizações, tem de ser precedido de alguns pressupostos teóricos 

de análise onde se incluem a conceptualização dos objetos de observação e dos focos de análise 

em apreciação. 

A escola, como organização “típica da modernidade organizada e do projecto político de controlo 

estatal” (Lima, 2011a, p.148), tem sido nos últimos anos objeto de observação e estudo das 

Ciências da Educação e, particularmente, das áreas ligadas à Administração Educacional, apesar de 

haver unanimidade, no meio científico, em torno da ideia da sua complexidade e das diferentes 

formas como pode ser olhada e feita a sua abordagem com vista à compreensão e interpretação 

dos fenómenos sociais que nela se desenvolvem. 

                                                     
8 Usamos aqui o termo modernidade num sentido amplo de indiferenciação entre modernidade e pós-modernidade, excluindo-nos 
dos debates teóricos em torno do tema, por considerarmos estar fora do âmbito deste trabalho.  
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Tendo sido a escola ao longo da sua história encarada através de perspetivas políticas e sociais 

diversas, que, consequentemente, traduzem representações e conceitos com significações 

diferentes, é foco, nomeadamente a partir dos anos oitenta do século passado, de estudos e 

análises assentes em abordagens teóricas que têm contribuído para a sua compreensão do ponto 

de vista sociológico, como organização formal que é, e onde, no seu atual estádio, a ação 

organizada dos atores dá corpo à agenda política da europeização e modernização nacional. 

Na perspetiva de Afonso, “a teoria organizacional desenvolveu-se a partir das preocupações 

práticas de gestão com o controlo e a eficiência nas empresas e nos serviços públicos”. Evoluiu 

através de “abordagens múltiplas e divergentes” que genericamente se podem agrupar pelos 

principais aspetos que enfatizam e que, o mesmo autor, citando Sergiovanni diz serem: “(a) as 

preocupações para a eficiência, (b) as necessidades humanas, (c) a cultura organizacional, (d) a 

política e a tomada de decisões” (1995, p.46). 

Os trabalhos académicos de investigação que, no âmbito das Ciências da Educação, se fazem, 

por um lado, abordam as políticas educativas nacionais, eventualmente, tendo por referência as 

relações com mais amplos contextos supranacionais, e, por outro, e em grande número, são 

dedicados às organizações educativas concretas, numa vertente de interações organizacionais 

focalizadas em dimensões de análise que permitem estabelecer relações, congruências, influências 

e motivações das ações e dos seus atores nos respetivos contextos sociais. 

A análise de organizações escolares concretas, empiricamente referenciáveis, requer uma 

concetualização e especificação do objeto de estudo, sem as quais, a sua compreensão e 

interpretação é incompleta e só referenciável a uma “conceção genérica e, necessariamente, vaga 

ou, eventualmente, para uma espécie de traços universais […] reconhecidos” e naturalizados no 

contexto social da escola (Lima, 2011a, pp.148-149). 

Defende o mesmo autor que a investigação, de tipo macro, de uma organização como o 

Ministério da Educação “pode ser levada a cabo a partir de abordagens micropolíticas” de diversos 

tipos, mas envolvendo sempre os atores individuais ou atores coletivos, nas estruturas formais ou 

informais e nas suas respetivas interações, e focalizada na produção de micropolíticas (ibid., 

p.150). De outro modo, a utilização de abordagens de observação intermédias, situadas entre 

visões macro e micro, das organizações educativas pode permitir a compreensão da realidade 

educativa concreta, num espaço social referenciável, onde a ação dos atores concretos, 

responsáveis pela ação organizacional se desenvolve num locus de produção de orientações e 
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regras condicionadas, pela política normativa do Ministério da Educação, mas não se traduzindo na 

pura reprodução das supra-orientações para a ação. 

É consensual na comunidade académica que o olhar organizacional não é neutro, impessoal, 

nem pode ser puramente formal. A observação impõe opções pessoais que se radicam nos valores 

e nas conceções do mundo que cada investigador tem como seus. Por outro lado, o estudo 

empírico requer conceções teóricas e escolhas para a atividade hermenêutica que estão ancoradas 

em quadros concetuais com consenso académico em consonância como nos dizem Crozier e 

Friedberg, “qu‘il n‘y a rien de plus pratique qu‘une bonne théorie” (1977, p.10). 

Na mesma linha de ideias, Friedberg afirma que “a própria teoria só se torna concreta se 

relacionada com uma situação empírica, isto é, com um conjunto de interdependências concretas, 

que ela instrui e aclara de uma maneira nova” (1995, p.296). Ou seja, a teoria aplicada na ação 

investigativa tem consequências nas observações que se fazem, nos métodos que se utilizam e nas 

conclusões que se tiram. 

Estas investigações realizam-se pela aplicação de modelos teóricos, metáforas ou imagens 

congruentes com os objetivos e focos a estudar e com os autores de referência. 

A escola, como objeto de estudo “complexo e polifacetado, construído sob várias influências 

teóricas e tradições disciplinares” (Lima, 2011a, p.148), é alvo de investigação e objeto que os 

atores organizacionais precisam de compreender, para a organizar e administrar; precisa de ser 

olhada através das lentes teóricas que melhor se adaptam a esse estudo. A aquisição e o 

desenvolvimento da habilidade e da arte de ler as situações concretas que são foco de análise 

consubstanciam um processo que tem que ser aprendido e treinado. 

A hermenêutica da ação investigativa, nomeadamente aquela que mais nos interessa, que é 

compreender a organização escolar do ponto de vista sociológico, como entidade onde se articulam 

as políticas macrossociais, produzidas e reproduzidas, e se constroem e reconstroem os objetivos e 

procedimentos da ação quotidiana, deve ser focalizada “em propostas teóricas de imagens 

analíticas e de metáforas interpretativas” (Lima, 2001, p.9) para, eventualmente, construir modelos 

de análise multifocalizados. 

Interessa, portanto, “considerar modelos teóricos para o estudo da escola como organização 

educativa, que possibilitem a sua descrição enquanto tal” (Lima, 2001, p.15) e, simultaneamente, 

permitam compreender e interpretar os fenómenos sociais, ideológicos, políticos, as racionalidades 

que atravessam o seu funcionamento. 
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Os modelos teóricos das organizações são de dois tipos: os modelos normativos/ pragmáticos, 

que podem ser considerados como ”ideologias organizacionais e administrativas” (Lima, 2001, 

p.100) e representados por teorias organizacionais, doutrinas gestionárias ou sistemas de gestão; e 

por modelos analíticos e interpretativos, “corpos teóricos e conceptuais, abordagens, ou ´lentes` 

que nos permitem realizar leituras e ensaios interpretativos das realidades” (ibid., p. 98). 

Os modelos normativos/pragmáticos são aplicados na definição das políticas de educação pelos 

governos, considerando “as orientações gerencialistas e produtivistas” (Lima, 2011c, p.24) em 

desenvolvimento, e só nos permitem um conhecimento limitado das escolas, congruente com as 

orientações de regularidade previstas entre as orientações para a ação e a própria ação 

desenvolvida no contexto social. Independente disto estes modelos requerem nos contextos da sua 

aplicação observação atenta,” em vez de adesão ideológica ou concordância doutrinal” (ibid., p.31). 

Segundo o mesmo autor, os modelos analíticos podem ser formais ou racionais, de sistema 

social, políticos, culturais, subjetivos de ambiguidade ou de anarquia organizada e institucionais. A 

par destes, aparecem os modelos baseados em imagens ou metáforas e apresentados sob 

designações diversas: a escola como burocracia, arena política, anarquia organizada, sistema 

debilmente articulado, cultura, ou outros. 

A diversidade de autores e modelos analíticos de abordagem das organizações, e 

particularmente das organizações educativas, conforme as diferentes visões e perspetivas da escola 

resulta em escolhas que muitas vezes passam por observações “plurais e multifocalizadas” ( ibid., 

2011a, p.151), e por modelos teóricos de análise “radicados em tradições disciplinares e escolas 

de pensamento” (ibid., 2001, p.98) diversas, ou até de modelos que resultam da articulação de 

vários modelos teóricos. 

No contexto de análises baseadas em modelos analíticos e numa perspetiva de enquadramento 

do que temos vindo a expor, parece-nos importante referir aqui dois exemplos de abordagens das 

organizações educativas que são baseadas em perspetivas de análise distintas e que enfatizam 

também aspetos distintos. A ênfase e adoção de um modelo teórico, ou outro, pela terminologia 

usada para descrevê-los e os conceitos a eles associados, isoladamente, orientam-nos para a 

compreensão parcial da realidade da organização.  

Assim, as propostas de abordagem de Ellström (2007, p.450) encaminham-nos para a 

consideração de quatro modelos analíticos, os modelos racional, político, de sistema social e 

anárquico, que entendemos serem um referencial que abarca um leque de abordagens diversificado 

e abrangente das realidades existentes e generalizadas, A caraterização destes modelos baseia-se 
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numa “divisão entre uma visão de consenso e uma visão de conflito acerca das organizações 

educacionais”, e na ideia de que “cada modelo enfatiza um aspecto diferente das organizações”, 

como já vimos referindo. 

Estes modelos, na proposta de Ellström (2007), são caraterizados em termos de objetivos e 

preferências, por um lado, e, por outro lado, em termos de tecnologias e processos organizacionais.  

As organizações, à luz do modelo racional, assentam numa estrutura organizacional formalizada, 

com papéis específicos, objetivos claros, consistentes e consensuais, e procedimentos e tecnologias 

claramente expressos e compreendidos para alcançar “objetivos ou para a busca de intenções de 

algum actor dominante” ou coligação de atores (ibid., p.451). 

O modelo político, “no caso das escolas onde a diversidade de interesses e a falta de 

consistência” de objetivos partilhados, provoca “demandas e ideologias através do uso do poder e 

de outros recursos”, assenta numa organização formal, num tipo de racionalidade, a política, onde 

o conflito de interesses gera negociação e compromisso entre grupos de interesses (ibid., p.452).  

Caraterizado por uma estrutura informal, o modelo de sistema social, dá ênfase à “integração e 

interdependência entre elementos sistémicos”, dando corpo à sua cultura organizacional, 

adaptando processos a problemas internos e externos, ou seja, estamos perante um modelo 

caraterizado pela existência de objetivos consensuais e tecnologias ambíguas (ibid., p.453).  

No modelo anárquico estamos perante objetivos inconsistentes e em conflito e tecnologias 

incertas. Nos princípios gerais deste modelo assentam diferentes conceitos de organização, 

traduzidos, conforme os autores, na focalização mais privilegiada nos objetivos ou nos processos de 

racionalidade e no comprometimento dos membros da organização nas suas relações internas. Este 

autor salienta três metáforas que se enquadram neste modelo, desenvolvidas por outros tantos 

autores, a anarquia organizada, o caixote do lixo e a débil articulação. 

Os modelos teóricos desenvolvidos por Bush (2003) privilegiam a ligação da gestão educacional 

aos modelos de liderança que lhes associa. Estes modelos de gestão são denominados: formal, 

colegial, político, subjetivo, ambiguidade e cultural. A gestão, encarada na ideia de que a 

manutenção de rotinas operacionais de funcionamento administrativo, equilibrada com as decisões 

sobre as tarefas de ordem superior destinadas a aplicar, influenciar e melhorar as ações e os fins 

definidos da organização, é pressuposto a ter em conta como base de análise. O alcance dos 

objetivos faz-se com liderança e gestão. 

O modelo formal pode associar-se à visão mecanicista de organização, onde o líder é quem 

representa a instituição e define os objetivos da organização. O modelo colegial realça a autoridade 
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de perito. Nas instituições educativas os objetivos e as decisões são definidos pelos órgãos formais 

e baseiam-se no consenso e muitas vezes são sujeitas a escrutínio. A abordagem no modelo político 

baseia-se no papel dos interesses pessoais ou grupais, no confronto e no papel do líder como 

mediador e controlador das decisões. Este modelo terá tratamento mais específico posteriormente. 

No modelo subjetivo o poder está distribuído e é exercido por todos os membros da organização 

ficando sujeito às interpretações individuais de cada um em conformidade com as suas visões e 

culturas. Os valores, as crenças e as ideologias são centrais e decisivas no processo de tomada de 

decisão e cabe ao líder gerir e reforçar a cultura da escola. O modelo de ambiguidade assume que 

a turbulência e a imprevisibilidade são as características dominantes da organização. Tudo está 

debilmente articulado (Weick, 1976). A autoridade é incerta e as lideranças intermédias têm 

oportunidade de intervir nas tomadas de decisão, constituindo-se, muitas vezes, como contra poder. 

A ambiguidade reinante impede lideranças capazes de controlar a organização em todos os seus 

domínios e a visão ambígua da liderança é dominante. Finalmente, o modelo cultural considera a 

cultura social e organizacional, com base nos valores, nas crenças e nas atitudes, como suporte dos 

símbolos e rituais usados para reforçar a cultura da instituição.  

Muitos autores têm proposto análises usando imagens ou metáforas (Canavarro, 2000; Costa, 

1996; Morgan, 1996; Brunsson, 2006). 

Basear as teorias e explicações da vida organizacional em metáforas leva-nos “a ver e 

compreender as organizações de formas específicas, embora incompletas”. Por outro lado, 

acrescenta, o mesmo autor, que “usar uma metáfora implica um modo de pensar e uma forma de 

ver que permeia a maneira pela qual entendemos o nosso mundo em geral e pondo em causa 

muitos dos pressupostos que foram dados como certos, de racionalidade e de previsibilidade no 

funcionamento organizacional (Morgan, 1996, p.16). 

Assim, tendo como pressuposto que, com base nas ideias e nos conceitos gerados pelas 

diferentes maneiras de pensar as organizações, ou seja, através das diferentes metáforas, podemos 

focar e ampliar a observação, num leque mais amplo e sugestivo de situações específicas que nelas 

ocorrem, podemos, com vantagens, mas não sem limitações, observar, interpretar e compreender 

melhor a vida das instituições. 

No entanto, a utilidade de uma ou de outra metáfora ou a conjugação de metáforas depende do 

objeto de análise, pois, como diz Morgan, estas ferramentas “auxiliam a descrever como as 

organizações são, além de oferecer ideias claras e opções a respeito daquilo que podem vir a ser” 

(ibid., p.338).  
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Em conclusão, diremos que no estudo a efetuar não pretendemos só analisar o lado racional e 

previsível da escola fixado no plano das orientações para a ação, traduzido “em políticas, 

orientações e regras supra-organizacionais” ou de construção escolar, como sejam o projeto 

educativo e o regulamento interno, porque senão ficaremos com a versão oficial da realidade 

escolar. Pretendemos também olhar e compreender os aspetos da política, da incerteza, das 

inconsistências, das desconexões, no fundo, da organização em ação (Lima, 2011c, p.20). Assim, a 

escola, como locus de reprodução de leis e normas (formais, não formais ou informais) a que estão 

sujeitos os atores educativos, é também locus de produção de discursos e de ações pelos atores da 

organização, segundo as novas regras construídas e reconstruídas e fruto das interações sociais, 

nas margens de autonomia relativa de que cada ator social dispõe. 
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2. O PODER NAS ORGANIZAÇÕES EDUCATIVAS: O DIRETOR E O PODER 

 

O conceito de poder está relacionado com a ação organizada e pode entender-se como “a troca 

desequilibrada de possibilidades de ação, ou seja, de comportamentos” (Friedberg, 1995, p.115) 

entre os atores de uma organização. 

Daqui resulta que o poder assenta numa relação que se impõe e não pré-existe, embora as 

estruturas organizacionais formais da ação e os recursos pré-existentes permitam um inter-

relacionamento e um exercício de poderes internos e externos à organização, sempre de forma 

assimétrica, mas permitindo uma ação social de cooperação e troca. Esta dimensão instrumental 

do poder em torno de um objetivo, eventualmente comum aos atores, numa relação de 

(inter)dependências configura uma “manifestação natural e normal de cooperação humana” (ibid., 

p.118). 

Segundo o mesmo autor "o poder está em todo o lado, faz parte das coisas que preparamos 

todos os dias e de que somos quotidianamente também o objecto" (ibid.). 

Os especialistas discutem o conceito de poder e dele existem variadas definições, sendo comum 

ser diferenciado dos conceitos de influência, controlo e autoridade.  

Duma maneira geral o poder é considerado na aceção que lhe é dada por Weber (2012, p.84) 

de que o poder “significa toda a probabilidade de, dentro de uma relação social, impor a vontade 

própria mesmo contra a resistência, seja qual for o fundamento dessa probabilidade” e que tem 

servido de base a definições produzidas por outros teóricos que estudaram as organizações. 

Também não existe dificuldade em saber quem o detém ou ostenta, numa relação formal. As 

qualidades pessoais, só por si, não são suficientes para impor uma vontade, pelo que a existência 

de dominação fica submetida a uma ordem ou a um conjunto de regras formais ou informais.  

Mais autores têm definido poder, sendo Lukes (1974), citado por Afonso (1995, p. 55), um dos 

que considerou o poder como o produto de uma interação social, enunciando a premissa de que “A 

exerce poder sobre B quando A afeta B de uma forma contrária aos interesses de B”; premissa que 

serviu de base a outras definições que na literatura especializada são referidas, enfatizando um ou 

outro aspeto, como veremos ao longo deste texto. 

O poder para Weber está associado aos tipos de autoridade que de cada organização social 

decorre e implica “potencial para exercer influência sobre as outras pessoas”. Ou seja, a autoridade 
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dá poder, transformando-se este na “possibilidade de imposição de arbítrio por parte de uma 

pessoa sobre a conduta de outras” (Chiavenato, 2003, p.259). 

Assim, da autoridade decorre poder, que lhes advém da legitimidade adquirida pela obediência 

de um determinado grupo à ordem de alguém. Ao ter poder exerce-se dominação, que se traduz 

pela influência na conduta de outros ao aceitarem a vontade de alguém (ibidem) 

Deste modo, o poder exerce-se por via de uma de três autoridades, a autoridade legal, a 

autoridade tradicional e a autoridade carismática. A autoridade legal, racional ou burocrática, 

baseado em relações de domínio por via de estruturas e regras que legitimam o direito ao governo 

de um corpo social, é característico da época moderna, dos Estados modernos e é o “tipo 

tecnicamente mais puro de poder legal”, na organização burocrática (Weber, 2005, p.21). No 

pressuposto de que os subordinados aceitam as regras superiormente definidas, a que os 

governantes também obedecem, constata-se nesta situação a existência da “crença na 

superioridade da lei que é suposto refletir o interesse comum, e, portanto, o dever de obediência 

não se manifesta em relação à pessoa mas ao que legitimamente representa” (Sá, 1996, p.141). A 

autoridadetradicional assenta no costume, na crença, na tradição, no privilégio, na fidelidade dos 

servidores ao seu senhor. Todo o tipo de governo que reclama autoridade legítima, baseada no 

costume e tradição, por apropriação de ordens e regras que a tradição instituiu e que são aceites 

pelos governados, pertence a este sistema de poder organizacional. A este mesmo grupo de 

autoridade tradicional pertencem as organizações familiares. A autoridadecarismático assenta no 

poder do espírito e do discurso, das capacidades e qualidades de liderança, da angariação de 

seguidores de ideologias ou de crenças, em suma, é o poder do chefe, do líder natural (Chiavenato, 

2003, p.260). 

Muitos outros investigadores desta área de estudos têm problematizado este conceito de poder 

partindo das teorizações de Weber, criticando, completando e esclarecendo esta problemática, 

complexa e não consensual, com perspetivas e abordagens diversas das quais agora 

apresentaremos alguns exemplos que possam ser úteis ao desenvolvimento do trabalho que por 

hora temos em mãos. 

As organizações situam o seu poder nas estruturas formais ou informais, nas forças internas ou 

externas, e este é um dos seus mais complexos problemas. Saber como funcionam essas forças e 

porque atuam de uma ou de outra forma, e quais as relações de poder que afetam o seu 

comportamento são questões essenciais para melhor as compreender e melhorar o seu 

funcionamento interno. De qualquer modo, o nosso interesse não é tão vasto pois só pretendemos 
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saber como se vê afetado e é exercido o poder do diretor de uma organização educativa nas 

margens de incerteza que na organização formal detém, quando os atores internos e externos, com 

as competências que estão ao seu dispor, exercem o seu poder de influência nas decisões e no 

controlo das orientações para a ação e, eventualmente, na própria ação.  

Conforme nos diz Mintzberg (1992, p.2), citando Dahl, o poder de “A sobre B (respecto a una 

determinada cuestión) es el máximo de fuerza que A puede ejercer sobre B menos la resistência 

máxima que puede movilizar B en dirección opuesta”. 

De uma maneira geral as definições genéricas de poder, tal como a anteriormente citada, são 

sinónimo da capacidade que um indivíduo tem para influenciar as decisões e intenções de outros 

ou de uma comunidade. 

Dentro desta ordem de ideias, Etzioni (1974) analisa e assenta as suas teorizações do poder nas 

organizações numa perspetiva de estudo das relações de poder entre os que ocupam posições de 

poder mais elevadas com os de menor poder, designando os primeiros por elites e os restantes por 

participantes inferiores. As diferentes condições de exercício do poder estão relacionadas com os 

meios que cada grupo detém, podendo ser estes físicos, materiais ou simbólicos. Neste 

pressuposto, define o poder como, coercivo, remunerativo e normativo. O poder coercivo é 

entendido como o que se exerce pela aplicação de meios que traduzem restrições, castigos ou 

privações de necessidades básicas. Já o poder remunerativo compreende fatores de recompensas 

materiais, e o poder normativo consiste em recompensas simbólicas, prestígio, influência e 

concordância, como meios de manipulação de vontades. O poder normativo, na caraterização do 

qual Etzioni enfatiza os símbolos e os rituais, é por este denominado poder normativo puro, para o 

diferenciar do poder social, também este normativo, mais observado nas relações informais de 

grupos sociais dum mesmo nível, onde a influência se traduz na neutralidade ou na concordância 

(ibid., 1974, pp.32-34). 

O mesmo autor diz-nos que todos estes tipos de poder se aplicam nas organizações; no entanto, 

o poder normativo puro é mais útil, uma vez que pode ser exercido diretamente de cima para baixo 

ou seja, numa relação hierárquica. 

Por outro lado, Bush (2003, p.97) considera ser necessário distinguir como fontes de poder, a 

autoridade e a influência. Diz que a autoridade é do líder investido do “poder legal para tomar 

decisões que podem ser suportadas por sanções”. Já a influência “representa uma habilidade de 

afetar resultados e depende de caraterísticas pessoais e perícia”. A distinção entre estes dois 
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conceitos é por Sá (1996, p.142) apresentada, com base no texto do mesmo autor, que a seguir 

apresentamos no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Conceito de autoridade e influência . 

Autoridade 
 

• Aspeto estático e estrutural do poder 
 
• Aspeto formal do poder 
 
• Direito legal de tomar decisões 
 
• Implica submissão involuntária dos 
subordinados 
 
 
• Flui de cima para baixo e é unidirecional 
 
 
• A sua origem é apenas estrutural 
 
 
• É circunscrita e claramente delimitada 

Influência 
 

• Elemento tático e dinâmico do poder 
 
• Aspeto informal do poder 
 
• Não é uma questão de direitos organizacionais 
 
• Implica submissão voluntária e não envolve 
necessariamente uma relação superior-
subordinado 
 
• Flui em múltiplas direções - de cima para baixo; 
de baixo para cima; horizontalmente 
 
• Várias fontes: características pessoais, 
saber de especialista, a oportunidade 
 
• Não é circunscrita, o seu domínio é difuso 

(Adap. de Tony Bush (1986:76). Theories of Educational Management. London: Harper & Row.) 

 

Nesta mesma linha de pensamento Mintzberg diz que “el poder se define […] simplesmente 

como la capacidade de afectar (causar efeito en) el comportamento de las organizaciones”. Poder 

com o sentido de capacidade de influenciar, controlar e produzir os efeitos desejados e impor uma 

vontade. É preciso vontade e habilidade política para ter poder, embora, se a fonte for formal, não 

seja preciso muito esforço a um indivíduo para ter poder sobre uma organização (1992, p.5). 

Tendo em conta as teorizações de Crozier e Friedberg (1977) o poder individual sobre uma 

organização indica alguma debilidade e dependência desta no seu sistema interno de poder, uma 

incerteza com que esta tem de se confrontar. Estes autores analisam o poder do ponto de vista dos 

atores e grupos para depois o relacionarem com as formas e fontes de poder nas organizações. 

Consideram que, não sendo o poder um atributo dos atores, é “inséparable des acteurs engagés 

dans une relation, il l`est aussi des actions demandées: chaque action constitue un enjeu 

spécifique autour duquel se greffe une relation de pouvoir particulière” (ibid., pp.67-68). 

Esta relação, não sendo igual nos dois sentidos, é, portanto, desequilibrada e incerta; impõe 

negociação, compromisso ou troca. Esta relação de troca pode ser mais favorável a uma ou outra 
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das partes, mas, não é totalmente inexistente de uma parte face à outra. O poder reside “dans la 

marge de liberté dont dispose chacun des partenaires engagés dans une relation de pouvoir” (ibid., 

p.69, itálico do autor), pelo que o poder de um ator social está relacionado com a dimensão da 

incerteza que a imprevisibilidade do seu comportamento pode gerar nas inter-relações com outros 

atores.  

Os mesmos autores acrescentam que os atores associados/oponentes orientam a sua atuação 

para “la manipulation de la prévisibilité de son propre comportement et de celui d`autrui […] 

modifiant en sa faveur les conditions structurales et les `régles` qui régissent ses interactions avec 

autrui” (ibid.,p.72). Ou seja, nas margens de liberdade de que cada ator dispõe numa relação 

social, o seu poder reside nas margens de imprevisibilidade do seu comportamento em relação ao 

outro e na incerteza que provoca, pelo desequilíbrio de forças e recursos, entre as partes envolvidas 

nesta relação.   

 Analisar as relações de poder exige observar os recursos de que cada ator dispõe, que 

habilidade técnica ou conhecimento específico detém, sendo que, cada um deles tem grande 

importância para determinar a incerteza gerada nas relações de poder dentro da organização. Para 

que estes elementos de controlo e imprevisibilidade se traduzam numa fonte efetiva de poder é 

preciso que sejam essenciais, concentrados e insubstituíveis dentro da organização.  

Evidentemente, o poder alcançado por via das prerrogativas legais e pelo acesso aos agentes 

que detêm qualquer dos poderes anteriores, é fonte de poder, mas, como vimos, não é única. 

Como nos dizem Crozier e Friedberg,  

 

les acteurs organisationnels utilisent les zones d`incertitude à leur disposition pour négocier 
[…] et pour imposer dans la mesure du possible leurs propres orientations aux autres acteurs, 
on découvre tout naturellement une deuxième structure de pouvoir, paralèle à celle codifiée et 
lègitimée dans et par l`organigramme officiel (1977, p.90). 

 
Nas organizações podem distinguir-se quatro fontes de poder que decorrem de outras tantas 

fontes de incerteza: as competências pessoais e específicas de cada ator; as relações entre a 

organização e o ambiente; as que decorrem da comunicação e dos fluxos de informação; as 

decorrentes da existência de regras organizacionais. 

Numa perspetiva convergente, mas em que se introduzem alguns aspetos que nos parecem ser 

de referir neste trabalho, Mintzberg (1992) diz que o poder nas organizações tem influências 

externas e internas. 
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A influência externa nas organizações faz-se através de grupos e meios. Os grupos de 

proprietários, dos associados que se relacionam com ela, dos representantes dos governados e dos 

públicos utentes. 

Esta grande variedade de grupos de interesses, com as suas necessidades que têm que ser 

satisfeitas pela organização, e o modo como influenciam as decisões e ações tem que ser tomada 

em conta nas relações de poder. Por outro lado, há que considerar os meios sociais de influência, 

com as suas normas, as pressões, o controlo direto e formal por via da participação em órgãos 

internos de decisão, orientação e controlo.  

As normas sociais, sejam constituídas por valores sociais gerais ou por regras específicas 

informais, têm um peso importante no controlo das relações de poder nas organizações, desde 

logo, pelo seu caráter geral e ético, ao qual a organização deve obedecer no seu funcionamento. A 

imposição de tais normas pode ser posta em prática formal ou informalmente, ter consequências 

construtivas ou obstrutivas no comportamento e nas decisões sobre as orientações a seguir. Em 

todo o caso, são meios de influência externa que estão ao dispor de outros poderes, internos, que 

interagem com estes para condicionar ou limitar os poderes de governo das organizações 

(Mintzberg, 1992, pp.37-77).  

A aplicação destes conceitos às organizações educativas, integradas no seu contexto mais 

específico, é possível e poder-se-á traduzir em paralelo, considerando que o contexto social nestas 

instituições é formado pela sua comunidade interna e externa e os seus detentores de poder, a 

direção, consubstanciada no conselho geral constituído pelos grupos de influência internos 

(professores, alunos e pessoal não docente) e externos (pais e encarregados de educação, 

representantes da autarquia e representantes das forças económicas, sociais e culturais) e o órgão 

gestão, representado pelo diretor.  

Esclarecendo mais um pouco, o poder de influência das forças internas, expressaremos, na 

esteira de Mintzberg, a ideia de que os indivíduos podem agrupar-se de três modos distintos: 

 

- tendem a estar seriamente comprometidos com la organización en virtud de la dependência 
que tienen de ella para su bienestar personal.  
- conocen intimamente la organización, en virtud del tempo que passan en ella. 
- son los que toman las decisiones y las acciones; iniciativa les corresponde; y es su 
comportamento lo que deben influenciar los agentes externos (ibid., p.133). 
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Importa saber como é que estes agentes internos se organizam para influenciar outros agentes 

internos ou externos favorecendo os seus interesses ou influenciando e controlando o poder do 

governo da organização. 

Considerando que, formalmente, uma das entidades mais poderosas numa organização, é o seu 

diretor executivo, que representa ou encarna a direção ou administração da instituição, que controla 

a gestão da mesma em função das orientações supradefinidas, que a representa interna e 

externamente, então, teremos que o perspetivar também, na vertente do poder informal que detém, 

consubstanciado na sua competência para conciliar posições, eventualmente opostas, que existem 

na organização. Assim o diretor executivo, pelo seu poder formal, e, como dissemos, também pelo 

seu poder informal, está numa posição privilegiada para exercer o poder através da possibilidade de 

orientar o comportamento dos atores e, assim, controlar as suas ações. 

Apesar disto, o poder do diretor está dependente de algumas incertezas , nomeadamente, da 

influência das coligações de agentes externos e da medida em que os agentes internos impõem a 

sua capacidade de influenciar e/ou contrariar o seu poder de diretor.  

As inter-relações de poder entre os distintos órgãos internos das instituições educativas não 

ficam circunscritas aos seus agentes; são também influenciadas por outros agentes que, de facto, 

pela sua habilidade técnica ou por terem conhecimentos específicos, se posicionam como grupos 

de influência cujo poder é preciso compreender. 

A propósito do poder dos agentes internos, assessores das organizações educativas, Lima 

(2011a, p. 118), numa análise sobre a relação entre saber, poder e produção de políticas 

educativas, transmite-nos a ideia de que deter saber é deter poder. 

A legitimidade adquirida pelo conhecimento, “centrada na seleção dos meios ou recursos mais 

eficazes e eficientes com vista a alcançar um determinado fim ou objetivo” dá um poder que traduz 

uma efetiva influência na decisão final e, eventualmente, em certos casos um real poder de decisão 

política quando “a solução técnico-científica é considerada superior, desprezando outros quadros de 

racionalidade e valores concorrentes” (ibid.,p. 118). 

Nesta perspetiva, o saber de especialista, o poder pericial, ao influenciar a tomada de decisão 

política nas organizações quando de facto as propostas técnico-científicas pressupõem, por parte do 

especialista, assumir valores e visões do mundo e a defesa dos seus próprios interesses de ator 

organizacional, são efetivas fontes de poder que interagem no seio das organizações. 

Uma outra fonte de poder nas organizações é decorrente da existência de regras 

organizacionais. Elas existem e são definidas, numa primeira fase, com a intenção de suprimir 
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incertezas no comportamento dos atores subordinados, consubstanciando-se, também, depois 

como vínculo dos superiores, limitando a sua ação. No entanto, estas regras podem gerar outras 

incertezas decorrentes do poder dos atores exercido nas margens de indefinição que estas regras 

sempre expressam. Assim, o poder exerce-se num duplo sentido, por um lado, o superior usa as 

regras para controlar os subordinados, por outro, estes usam-nas como sua proteção contra o 

arbítrio do superior. 

Saber quem são os agentes com influência, quais são os meios e sistemas de influência que 

utilizam para conquistar poder e quais são os objetivos que resultam desse esforço são aspetos 

importantes de análise para conhecer e compreender as (inter)dependências de poderes nas 

organizações. 

O poder do diretor nas organizações educativas é-lhe sem dúvida conferido, pelo poder de 

autoridade como representante da administração central, que local e formalmente representa, e 

éresultante da confiança que nele depositou o conselho geral quando nele votou para o exercício do 

cargo.  

Por outro lado, o poder informal que adquire ao ser responsável pela gestão da instituição, com 

a inerente faculdade de influência interna e externa, assim como, segundo Minstzberg (1992, 

p.145), os “dos sistemas de control (personal y burocrático)» que «son en primera instancia sus 

médios de influencia para assegurarse la obediência”, consubstanciam meios formais para criar em 

torno de si tal imagem.    

De acordo com este mesmo autor, o sistema de ideologia organizacional, considerada como 

força unificadora de coesão interna, e portanto meio de controlo e influência, com o seu peso de 

tradição, cultura e vinculação, é um sistema de crenças que os poderes impõem ao líder e do qual 

ele se socorre para obter poder (ibid., pp.181-182). Fazer uso do sistema de ideologia para 

influenciar a estrutura social e transformar um grupo neutral de pessoas num grupo de 

compromisso, participação e empenho no governo da instituição é deter poder. 

Os líderes surgem por terem caraterísticas pessoais, por terem carisma, ou seja, atraírem 

seguidores, terem poder de influência intrínseco, terem habilidade política, terem capacidade de 

persuasão e negociação.  

Na perspetiva de Minstzberg o poder pode ser obtido por “un medio de influencia clave en la 

coalición interna» que «es la posesión de algún conocimiento especial” (1992, p.145). Na senda do 

mesmo autor, internamente pode haver os melhores canais de informação ou agentes internos com 

atividades especializadas, mas quem completa tudo é o diretor executivo da organização. É ele que 
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está sempre em melhor posição para descodificar as influências de qualquer dos agentes internos 

ou externos à organização.  

Não é de desprezar o poder que o próprio diretor tem como agente interno, com as suas 

próprias necessidades e objetivos para satisfazer na organização. Nas palavras de Minstzberg os 

“directores tienden a ser personas muy orientadas a la consecución de objectivos”, por terem 

conseguido posicionar-se no topo de uma hierarquia e por serem pessoas de um modo geral 

preocupadas com a obtenção de êxito (ibid., p.147). 

Assim, a supremacia e o crescimento da organização são necessários para a sua sobrevivência 

no poder, e eventualmente as contradições e riscos decorrentes do empenho de todas as energias 

nestes objetivos podem não produzir os efeitos pretendidos por não se adequarem às realidades 

existentes. 

O controlo é um meio para garantir e completar o poder de autoridade institucional do diretor. 

Este controlo traduz-se por imposição de decisões aos subordinados, por definição de regras, 

procedimentos, descrição de processos, atividades a realizar, resultados a obter e controlo final de 

objetivos, e é favorecido pela hierarquização das estruturas organizativas. 

A autoridade, como sinónimo de poder legítimo ou de poder formal, assenta na obediência não 

voluntária ou na obediência por imposição pela força de um sistema de leis ou pela 

influênciaexercida por uma pessoa ou por uma organização da qual resulta a observância de uma 

conduta e das decisões e ações praticadas por um indivíduo ou grupo de subordinados. 

Depois de uma análise detalhada das hipóteses em que se desdobra o poder de autoridade e a 

propósito do exercício da vontade dos subordinados, dizem-nos Blau e Scott, que,  

 
uma das caraterísticas de autoridade é a de que a boa vontade dos subordinados em 
suspender, antecipadamente, o seu próprio julgamento e seguir as diretivas do superior 
resulta, em grande parte, das repressões sociais exercidas pela coletividade de subordinados 
e não, primariamente, das influências que o superior, por si, possa exercer, sobre eles (1979, 
p.42) 

 
Numa organização educativa, o diretor é um elemento subordinado ao poder de autoridade do 

Ministério da Educação, bem como do conselho geral, no âmbito das suas competências. A 

existência de autoridade permite transferência de poderes em cadeia hierárquica. Assim, o diretor, 

por seu lado, adquire um conjunto de competências que lhe são delegadas pelas referidas 

entidades, as quais lhe conferem poder de delegação de poderes noutros grupos subordinados, 

numa hierarquia piramidal onde na base, também, se situam grupos de interesses que, com os 
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meios políticos ao seu dispor, influenciarão os comportamentos, as decisões e as ações 

organizacionais.   

Deter-nos-emos de seguida numa breve referência às teorizações de Morgan (1996) sobre o 

poder associadas à perspetiva de análise organizacional de uma das suas metáforas, a dos 

sistemas políticos, dada a sua importância para explicar o funcionamento das organizações. 

Para Morgan, conforme as fontes de poder “ricas e variadas” (p.163), este pode derivar entre 

outras: i) da autoridade formal, ii) do controlo sobre os recursos, iii) do uso da estrutura 

organizacional, regras e regulamentos, iv) do controlo do processo de tomada de decisão, v) do 

controlo do conhecimento e da informação, vi) do controlo dos limites, vi) da habilidade de lidar 

com a incerteza, viii) do controlo da tecnologia, ix) de alianças interpessoais… x) do controle das 

contra-organizações, xi) do simbolismo e da administração do significado, xii) do sexo e da 

administração das relações entre os sexos, xiii) de fatores estruturais …xiv) do poder que já se tem 

(1996, p.164).  

Não tendo como objetivo explorar todas estas vertentes por nos parecer por um lado, repetitivo, 

por outro, sem especial interesse para o desenvolvimento deste trabalho, não deixaremos de focar 

alguns aspetos que nos parecem relevantes.  

A autoridade formal é “a primeira e mais clara fonte de poder” numa organização; é “um tipo de 

poder legitimado que é respeitado e conhecido por aqueles com quem se interage” (ibid.). 

As organizações na modernidade estão sujeitas a este tipo de poder de autoridade racional-legal 

ou burocrática verificando-se a aceitação e respeito dos governados pelas regras e procedimentos - 

o que serve objetivamente esta forma de poder.  

As estruturas organizacionais legais produzem frequentemente regulamentos e regras para 

ordenar procedimentos numa perspetiva de orientação e ajuda ao desempenho de tarefas. Este 

controlo, nem sempre pacífico, das estruturas organizacionais através da introdução de outras 

estruturas e regulamentos, consubstancia a emergência de outros poderes nas estruturas legais e 

cria novos poderes que no jogo político introduzem incerteza, instabilidade, compromisso e 

influência. Nas organizações educativas, este tipo de poder é particularmente exercido pelos órgãos 

responsáveis pela sua direção e gestão através das competências e responsabilização que lhe estão 

conferidas normativamente para a elaboração e, ou, aprovação do projeto educativo, do 

regulamento interno e do plano anual de atividades.  

Nesta ordem de ideias, diríamos que a capacidade que uma organização tem para lidar com as 

incertezas e a imprevisibilidade de orientações e decisões, transforma-se em fonte de poder se 
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houver capacidade de prever problemas e soluções e minimizar efeitos. No entanto, a previsão e 

antecipação nem sempre é possível, mas a manipulação de situações incertas por aqueles que as 

consideram fonte de poder, pode fazer parecer as situações “mais incertas do que realmente o são” 

(ibid., p.177). 

Como menciona Morgan (1996, p.179), “um indivíduo pode adquirir informações a priori de 

desenvolvimentos que sejam importantes aos seus interesses” através de redes de informação e 

alianças interpessoais que combinam influências e interesses conjuntos numa teia de dependências 

mútuas e de troca. 

Um político organizacional, com estes meios, pode obter o poder que lhe permite satisfazer 

necessidades do seu meio social e dos grupos de influência informais, no seu próprio interesse de 

adquirir concordância e obediência aos valores e atitudes definidos, ou a definir, para a 

organização. 

Uma fonte de poder que consideramos dever observar é o poder que já se tem. Usualmente este 

meio alimenta apoios de pessoas e grupos que, na expectativa de obterem vantagens, 

reconhecimento, favores e benefícios diversos, como meio de troca, favorecem a obtenção de mais 

poder ainda. 

Num artigo publicado em 1980, Formosinho, falando do poder dos professores, define seis 

“tipos ideais” de poder: o poder físico, o poder material ou remunerativo, o poder normativo, o 

poder cognoscitivo (ou de especialista), o poder autoritativo ou autoridade e o poder pessoal. De 

algum modo, esta tipologia assemelha-se a outras já apresentadas, no entanto, por serem de algum 

modo mais específicas e aplicadas às organizações educativas e á realidade portuguesa, 

entendemos dever referir mais especificamente alguns das ideias sobre poder deste autor, por nos 

parecerem relevantes no contexto deste trabalho. 

O poder normativo, recorre às normas jurídicas, profissionais, morais e ideológicas para dominar 

e manipular os subordinados. Formosinho divide-as em dois grupos as que traduzem valores e 

ideologias e as de ordem mais prescritiva normativa, social e moral. Estas normas são reconhecidas 

e aceites pelos atores educativos como valores profissionais específicos pelo que são determinantes 

no contexto organizacional como meio para influenciar as ações, nas organizações hierarquizadas.  

O poder cognoscitivo (ou de especialista) baseia-se em conhecimentos científicos, técnicos e 

tecnológicos, e é uma fonte de poder de especial importância em organizações complexas, como as 

educativas, onde as interações e o poder são relacionais e os conhecimentos específicos detidos 

por dirigentes e atores pode gerar dominação e influência recíprocas, ou de superior autoridade. Os 
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diretores ao deterem conhecimentos específicos para o exercício da gestão, bem como, meios e 

recursos para a sua aplicação passam a ser possuidores da superioridade técnica e formal que lhes 

permite adquirir, ainda, mais autoridade. Em consequência a limitação e a manipulação dos 

subordinados está mais facilitada ao poder formal que deve ser observado e interpretado no 

contexto dos eventuais conflitos gerados no seio da organização. Por outro lado, outros detentores 

de poder de especialista podem tornar-se influentes em consequência do seu saber limitando o 

poder formal e influenciando a organização em termos de decisão, de acordo com o que lhe é mais 

favorável. Este poder é o poder que a classe profissional dos professores tem e é, sem dúvida 

nenhuma, a sua base de poder nas organizações educativas. Como já se disse este poder é 

geralmente insuficiente para garantir o exercício do poder, visto que o poder autoritativo ou 

autoridade, baseado na autoridade formal que é adquirida pela posição ocupada na estrutura 

organizacional, ou seja, no poder que o cargo atribui, é essencial para assegurar o efetivo poder.  

O poder pessoal, embora tenha um valor de conquista individual, que tem por base os afetos, o 

temperamento e a capacidade de relacionamento de cada indivíduo, tem um papel importante no 

contexto educativo marcado pela diversidade de interesses em jogo, as motivações pessoais e a 

ambiguidade e a responsabilidade inerentes à ação educativa. 

Retomamos o autor com que iniciámos este ponto - Friedberg (1995) - para esclarecer um 

pouco o seu pensamento sobre o poder nas organizações onde o poder individual interage com os 

poderes coletivos, numa estrutura organizada e formal. Como ele afirma, “nenhum actor 

`armazena` o poder mesmo que este exista nas estruturas. Exerce-o sacando os recursos sempre 

assimétricos que as estruturas de um contexto de acção põem à sua disposição”. É no uso desse 

poder por cada ator na sua intervenção no processo conducente a uma tomada de decisão que se 

manifesta a interdependência entre poder e cooperação, entre poder e troca.  

Tendo o poder uma natureza de relação entre indivíduos é inseparável da negociação que 

mobiliza compromisso, para obtenção de resultados concretos (ibid., pp. 116-119). 

Mas, o poder nas organizações é uma ação coletiva e, necessariamente, organizada.  

Assim, a ação coletiva 
 

põe em cena um conjunto interdependente de atores individuais e/ou colectivos, naturais e 
institucionais que estão em concorrência uns com os outros, tanto para a definição dos 
`problemas` para a solução dos quais devem e podem contribuir, como para a elaboração 
das `soluções` que serão dadas a esses problemas (ibid., p.169). 
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Compreender as dinâmicas do poder nas organizações, as estruturas que o sustentam, os 

interesses individuais ou grupais que se afirmam por si, ou através dos seus representantes 

formais, é condição implícita para ler as organizações e perceber os jogos de poder que nela se 

desenvolvem usando os modelos de análise, imagens ou metáforas organizacionais que as teorias 

nos apresentam. Iremos de seguida dar uma perspetiva da possível orientação que a análise da 

realidade em estudo nos suscita. 
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3. OS MODELOS RACIONAIS BUROCRÁTICOS 

 

A compreensão e interpretação das organizações e, nomeadamente, das organizações escolares 

foi durante várias décadas sujeita a análises que tinham como base modelos que a perspetivavam 

com base no pressuposto de que os objetivos organizacionais eram consensuais e os processos e 

as tecnologias claros e estáveis. 

A racionalidade na tomada de decisões, baseada na adoção de procedimentos que traduzem a 

escolha da alternativa que melhor responde aos objetivos e interesses da organização, articula a 

solução ótima entre meios e fins. 

Estes modelos têm por base as grandes linhas concetuais das organizações que Taylor (1982) e 

Weber (1978), no início do século XX, apresentaram para as definir, tradicionalmente designadas 

por mecanicistas e burocráticas e que, de certo modo, representam modelos oficiais da realidade 

social. 

Em conformidade com os conceitos de Taylor, o modelo de organização mecanicista tem por 

base a racionalidade de processos em cadeia e uma organização do trabalho assente na divisão das 

tarefas e em rotinas de produção eficiente, caraterística das organizações “científicas” por ele 

apresentadas.  

Este autor defende um tipo de gestão “científica” do trabalho, baseada nos princípios do 

positivismo, tendo por princípio que “o seu principal objetivo deve ser o de assegurar o máximo de 

prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado” (1982, 

p.29). 

Assim, as teorizações apresentadas pelo autor nos Princípios de Administração Científica, 

identificados como “administração de tarefas” tem por base a racionalidade de processos na cadeia 

e a organização do trabalho apresentada de acordo com: 

i) a hierarquização das tarefas; a administração pensa, define, planeia e manda; o 

trabalhador executa; 

ii) a seleção criteriosa de trabalhadores para cada tarefa; 

iii) o treino para desempenho de tarefas e consequente mecanização, rapidez e eficiência; 

iv) o controlo em função dos objetivos fixados pelo topo; 

v) a avaliação e a remuneração (Taylor, 1982, p.21). 
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Em convergência com esta base de desenvolvimento organizacional, Weber (1978) integra nos 

princípios de gestão “científica” uma outra teoria organizacional mais complexa, caracterizada 

conforme o sentido de autoridade dominante nas organizações, desenvolvendo e teorizando 

globalmente relações, comportamentos e processos numa base de “racionalidade” e “eficiência” e 

considerando-os como construções sociais.  

Na perspetiva de Morgan (1996), Weber analisou e observou as semelhanças entre a 

mecanização industrial e a forma burocrática das organizações caracterizadas como tipos de 

organizações que, através da precisão, do formalismo, das regras e regulamentos, da divisão das 

tarefas, da supervisão hierárquica e da perseguição da eficiência e racionalidade, também podem 

ser perspetivadas como instrumentos de dominação. As preocupações com os aspetos da vida dos 

atores potenciada pelos aspetos enunciados do desenvolvimento organizacional e as consequências 

ao nível da ação intencional e da criatividade individual, e de outras formas de participação, 

autonomia e democratização das instituições foram também aspetos sobre os quais este teórico se 

interessou e que abordou (ibid., pp.26-27).  

Na literatura da Administração Educacional as organizações baseadas nas teorias de Weber são, 

tradicionalmente, denominadas burocracias, tal como ele as definiu. 

As organizações burocráticas, conforme Weber (1978) as carateriza, assentam na reprodução de 

normas e orientações, adotadas ou impostas de cima para baixo, numa estrutura organizacional 

centralizada e hierarquizada que previsivelmente funciona segundo os normativos e, portanto, como 

é esperado. 

Assim, Weber reconhece o carácter racional, burocrático, normativo e formal das organizações. 

Ao afirmar que o “processo administrativo é a busca racional dos interesses – especificados nas 

ordenações da associação – dentro dos limites estabelecidos pelos preceitos legais e segundo 

princípios suscetíveis de formulação geral” (1978. p.16), aceite organizacionalmente, traduz uma 

clara hegemonia e dominação da administração. Por outro lado, ao defender que “a fonte principal 

da superioridade da administração burocrática reside no papel do conhecimento técnico” (ibid., 

p.27), traduz uma hierarquização formal-legal da organização. Nesta mesma perspetiva, considera 

que “o tipo mais puro de exercício da autoridade legal é aquele que emprega um quadro 

administrativo burocrático” (ibid., p.19); em conformidade com o tipo monocrático de burocracia, e 

que a organização “é capaz, numa perspetiva puramente técnica, de atingir o mais alto grau de 

eficiência, e, neste sentido, é, formalmente, o mais racional e conhecido meio de exercer 

dominação sobre os seres humanos” (ibid., p.24). 
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O modelo burocrático de Weber reconhece a burocracia como uma construção ideal na procura 

de eficácia e numa lógica de otimização.  

Como diz Clegg, ao falar da burocracia de Weber, “a presença de um líder e de um corpo 

administrativo, constituía a característica definidora da organização” burocrática. O tipo de 

dominação existente na relação social, mentora da atividade organizacional, em conjunção com a 

racionalidade formal, expressa pela relação entre meios e fins incontornáveis, são caraterísticas que 

fazem da burocracia um modelo organizacional que Weber acreditava conferir-lhe “superioridade 

técnica inigualável” sendo “um instrumento ou uma ferramenta” sem oposição na via produtiva 

(1998, pp.39-43). 

Segundo Weber, citado por Clegg “A principal razão do avanço da organização burocrática foi 

sempre a sua superioridade exclusivamente técnica, sobre qualquer outra forma de organização” 

(ibid.). 

O líder, como defensor dos valores e fins da organização burocrática,  
 

Para exercer o seu poder na prossecução desses valores supremos, […] tem de socorrer -se 
de um corpo administrativo de confiança como instrumento de autoridade. […] Enquanto os 
membros dessa burocracia têm de se afirmar pela atuação imparcial, a liderança política 
consagra-se na competição pelos votos durante as eleições, e em atuações heroicas ao longo 
da legislatura. Destas atuações, resultam os fins últimos e as políticas mais amplas que o 
burocrata tem de servir na definição dos meios calculáveis para a consecução dos fins 
politicamente sancionados. Assim, em termos ideais, a organização burocrática, na sua 
totalidade, é um mero instrumento nas mãos dos líderes políticos (ibid.). 

 
A organização, olhada à luz destes modelos teóricos, é uma organização legalista, atuando 

dentro dos limites fixados pela lei, impessoal, indiferente às realidades do contexto social, 

padronizada por uma hierarquia de autoridade e poder de cima para baixo, portanto subordinada, e 

em que as ações se processam em obediência a regras e regulamentos escritos e aceites por todos 

os membros. 

Dos modelos de análise inspirados na burocracia weberiana, uns acentuam mais “a eficiência e 

a inevitabilidade da burocracia”, outros destacam “as disfunções e as necessidades de ultrapassar 

o próprio modelo”, mas a todos importam os objetivos organizacionais, a racionalidade e os 

processos de tomada de decisão (Lima, 1998, pp.71-72). 

Ainda como diz o mesmo autor, “o modelo burocrático, quando aplicado ao estudo das escolas, 

acentua a importância das normas abstratas e das estratégias formais, os processos de 

planeamento, e a tomada de decisões, a consistência dos objetivos e das tecnologias, a 

estabilidade, o consenso e o carácter preditivo das ações organizacionais” (ibid., p.73). 
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As organizações pensadas à luz destes princípios são por Morgan (1996) associadas à imagem 

de máquinas ao desenvolverem uma atividade “com a precisão de um relógio” (p. 22) que 

funcionam “de maneira rotinizada, eficiente, confiável e previsível” (p.24). Por outro lado, diz-nos 

este investigador que estas organizações estruturadas “como se fossem máquinas são 

comummente chamadas burocracias (ibid.).  

Como consequência da revolução industrial que levou “os donos das fábricas e os seus 

engenheiros” a considerarem que “a operação eficiente das suas novas máquinas, […], requeria 

grandes mudanças no planeamento e controlo do trabalho” nas empresas, a gestão eficiente passa 

pela divisão do trabalho planeado em cadeia de rotinas, posteriormente traduzidas em teorias de 

gestão e administração eficientes (ibid., p.25). 

O foco da análise, segundo esta metáfora, baseia-se nos princípios da administração clássica 

consubstanciados na ideia de que a administração passa por processos de planeamento, 

organização, direção, coordenação e controlo, no pressuposto de que as organizações são sistemas 

racionais que operam de maneira eficiente e em que se verifica a subordinação do indivíduo ao 

interesse geral. Então, toda a administração organizacional se reduz a um problema técnico. 

Comprovadamente estas teorias têm-se confrontado empiricamente com realidades em que as 

máquinas funcionam menos bem. Os ambientes são instáveis, os interesses são divergentes e os 

indivíduos não se comportam sempre conforme a precisão planeada. 

As limitações no funcionamento das organizações segundo estas perspetivas mecanicistas e 

burocráticas decorre das dificuldades de adaptação a mudanças necessárias, quando confrontadas 

com o imprevisto e com a falta de cooperação dos atores que, ou não se identificam com os 

objetivos definidos pelas chefias e se demitem das iniciativas necessárias, ou não dispõem de poder 

de decisão na estrutura hierárquica que lhes permita intervir. 

Numa proximidade com o que temos vindo a expor, os modelos formais de Bush aplicados às 

organizações educativas são perspetivados na centralidade dos objetivos, estrutura, ambiente e 

liderança. Considera este autor, que estes modelos “assume that organizations are hierarchical 

systems in which managers use rational means to pursue agree goals. Heads possess authority 

legitimized by their formal positions within the organization and are accountable to sponsoring 

bodies for the activities of their institutions” (2003, p.37). 

Assim, segundo Bush, estes modelos tem as seguintes caraterísticas principais: 

 Consideram as organizações como sistemas onde os atores estão institucionalmente 

relacionados uns com os outros e com a própria instituição. 
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 A organização está oficialmente estruturada, representada pelo seu organigrama onde estão 

previstas as relações formais entre os seus membros. 

 As estruturas estão hierarquizadas. Os atores respondem pela sua atividade perante o chefe 

do departamento, que por sua vez é controlado pelo diretor da instituição, e este é 

responsável perante alguém acima dele na estrutura. A hierarquização serve como meio de 

controlo estruturado de cima para baixo. 

 As organizações escolares estão comprometidas com os fins oficiais para a obtenção das 

metas definidas que todos os membros perseguem. As metas são os principais objetivos 

gerais das lideranças, traduzindo a sua visão de futuro. 

 As decisões da liderança são resultado de processos racionais em que todas as opções são 

consideradas e avaliadas por forma a que se opte pela alternativa que melhor responda aos 

objetivos da organização. 

 A autoridade dos líderes é resultado da sua posição oficial dentro da organização, e cessa 

quando esta termina. 

 A prestação de contas é altamente valorizada nestes modelos. Seja junto da administração 

central seja junto da direção da escola, que na situação atual se traduz no conselho geral. A 

prestação de contas está na ordem do dia nas nossas escolas (ibid., pp.37-38). 

Nesta linha de pensamento o mesmo autor considera que existem cinco variantes dos modelos 

formais: modelos estruturais, modelos de sistema, modelos burocráticos, modelos racionais e 

modelos hierárquicos. Esta divisão baseia-se no facto de se enfatizar principalmente um ou outro 

aspeto; no entanto, as características centrais enunciadas verificam-se na maior parte destas teorias 

embora, cada uma enfatizando mais um ou outro aspeto. 

Na linha de pensamento que temos estado a desenvolver e, também em consonância com 

Bush, diremos que o modelo burocrático é o mais importante no contexto deste desenvolvimento. 

Este modelo está profundamente ligado às teorizações de Weber e é sustentado por um conjunto 

de pressupostos baseados na hierarquização da estrutura de autoridade, na definição clara de 

objetivos definidos pela sua direção, numa rigorosa divisão do trabalho, na existência de regras e 

regulamentos claros e aceites pela comunidade, na independência e impessoalidade de relações 

entre líderes, atores e utentes e no recrutamento e promoção baseados no mérito. 

A complexidade das organizações educativas é traduzida por Bush do seguinte modo: 

 

Schools and colleges have many bureaucratic features, including a hierarchical structure with 
the headteacher or principal at the apex. Teachers specialise on the basis of expertise in 
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seccondary schools and colleges and, increasingly, in primary schools also. There are many 
rules for pupils and staff, whose working lives are largely dictatid by `the tyranny of 
timetable`. Heads and senior staff are accountable to the governing body and external 
stakeholders for the activities of the school or college. Partly for these reasons, bureaucratic 
theories pervade much of the literature on educational management (2003, p.45).  

 
Isto, por si só, justifica que este modelo de análise das organizações seja frequentemente 

reclamado na compreensão e interpretação das realidades escolares concretas socialmente 

construídas por uma grande multiplicidade de atores. 

A liderança à luz destes modelos é essencialmente “administrativa”. O mesmo autor considera 

que,  

 
Managerial leadership assumes that the focus of leaders ought to be on functions, tasks and 
behaviours and that if these functions are carried out competently the work of others in the 
organisation will be facilitated. Most approaches to managerial leadership also assume that 
the behaviour of organizational members is largely rational. Authority and influence are 
allocated to formal positions in proportion to the status of those positions in the 
organizationalhierarchy (Bush, 2003, p.54).  

 
Isto significa que a liderança baseada na gestão se concentra no sucesso das atividades, numa 

perspetiva de eficiente desenvolvimento do futuro da escola. 

No contexto da administração escolar, a influência destas perspetivas racionais e burocráticas na 

organização da ação educativa escolar pedagógica verifica-se, segundo Martin-Moreno (1989), 

citado por Costa (1996, p. 33), e tendo por base os princípios da teoria da administração científica, 

verifica-se através: “i) da uniformidade curricular; ii) das metodologias dirigidas para o ensino 

coletivo; iii) dos agrupamentos rígidos de alunos; iv) do posicionamento insular dos professores; v) 

da escassez de recursos materiais; vi) da uniformidade na organização dos espaços educativos; vii) 

da uniformidade de horários; viii) da avaliação descontínua; ix) da disciplina formal; x) da direção 

unipessoal; xi) da insuficiente relação com a comunidade”.  

Por outro lado, na senda de Costa, e numa perspetiva mais burocrática de escola, mencionamos 

alguns dos indicadores mais significativos que a caraterizam: a centralização das decisões nos 

órgãos de cúpula do ministério da educação; a regulamentação pormenorizada de todas as 

atividades a partir de uma rigorosa e compartimentada divisão do trabalho; a previsibilidade de 

funcionamento com base numa planificação minuciosa da organização; a formalização, 

hierarquização e centralização da estrutura organizacional dos estabelecimentos de ensino (modelo 

piramidal); a obsessão pelos documentos escritos; a atuação rotineira com base no cumprimento 

de normas escritas e estáveis; a uniformidade e impessoalidade nas relações humanas; a 
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pedagogia uniforme: a mesma organização pedagógica, os mesmos conteúdos disciplinares, as 

mesmas metodologias para todas as situações; a conceção burocrática da função docente (1996, 

p.39). 

As organizações escolares estruturadas segundo estas ideologias organizacionais e 

administrativas têm expressão analítico-interpretativa por via dos modos em que se realiza a ação. 

Como afirma Lima, relativamente a estas teorias,  

 

a sua influência pode ocorrer ou não, pode encontrar-se expressa, ou mesmo ser assumida 
abertamente como forma de clarificação ou legitimação de modelos organizacionais de 
escola em termos de orientação e ação, ou pode encontrar-se apenas implícita, ou oculta, 
podendo ser desocultada e reconhecida através da análise (2001, p. 97). 
 

Verifica-se a mesma influência nas políticas educativas mais gerais expressa em, 
  

certas perspetivas em torno das “escolas eficazes”, bem como a defesa da “gestão centrada 
na escola” e de uma autonomia definida em termos técnico-gestionários, a obsessão 
avaliativa e da qualidade, […], representam, entre outros, elementos integráveis no que venho 
designando por educação contábil, uma definição objetiva e consensual dos objetivos, o 
predomínio das dimensões mensuráveis e comparativas, a perseguição da eficácia e da 
eficiência (Lima, 2001, pp.101-102). 
 

Por outro lado, tendo ainda em conta Costa, “parece ser opinião comum que a administração do 

sistema educativo português tem assumido marcas óbvias deste modelo organizacional”, ou seja, 

do modelo burocrático, embora também se afirme que, no que diz “respeito ao funcionamento das 

organizações escolares concretas, […] parecem, no entanto, não se sujeitar completamente aos 

ditames da racionalidade burocrática” (1996, p.52). 

Os estudos empíricos foram demonstrando que os pressupostos enunciados por Weber na sua 

teoria da burocracia, bem como as teorias desenvolvidas nos mesmos ou em análogos 

pressupostos, não se verificavam com a coerência que a teoria pressupunha. Como nos diz Clegg 

“A racionalidade e a burocratização não formam um pacote sistemático coerente. Ao invés, 

constituem um conjunto de tendências passíveis de acentuação em vários moldes” (1998, p.55). 

Esta constatação levou muitos investigadores a considerar, que, no seu ambiente, as 

organizações sofrem pressões dos mercados e das próprias estruturas organizacionais que afetam 

a sua eficiência, numa vertente de ideias em convergência com as da modernidade, mas 

continuando a ignorar aspetos essenciais da análise organizacional como a ecologia, as instituições 

e o poder.  
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As limitações dos modelos formais na análise das organizações foram também por Bush 

apreciadas. Como modelos normativos, apresentam e impõem regras sobre como os atores se 

devem comportar. As escolas são consideradas como organizações onde alcançar estabilidade e 

metas organizacionais por meios racionais é objetivo estabelecido pelo líder oficial (2003, p.55).  

Assim, existem cinco debilidades nestes modelos formais.  

Por um lado, caraterizar organizações escolares sob o ponto de vista dos objetivos, pela pouca 

relevância que assumem em confronto com a diversidade de objetivos e interesses e recursos dos 

atores e pelo facto de serem definidos ministerialmente ou pelos líderes da organização, é irrealista 

atribuir-lhes um papel central na organização, também decorrente do distanciamento ou 

desconhecimento dos atores.  

Em segundo lugar, considerar processos de decisão racionais nas escolas, onde os principais 

decisores - os professores -, influenciados pela sua natureza humana, tomam, muitas vezes, 

decisões menos racionais, parece pouco razoável. 

Sendo as organizações formais entendidas como aquelas que menos importância atribuem às 

contribuições individuais para o seu desenvolvimento, não considerando as experiências e 

qualidades pessoais dos atores, apesar de as suas atitudes contribuírem para o retrato da 

organização, parece resultar daqui um empobrecimento da sua imagem.  

A atenção exclusiva na estrutura formal não contribui para a perceção das tensões e conflitos 

existentes entre os profissionais e as hierarquias. Nomeadamente, nas organizações educativas, os 

professores e outros profissionais especializados não vêm bem a interferência nas suas ações dos 

líderes escolares, apesar de estes serem responsáveis pela qualidade do ensino. Não ter em 

atenção estas situações na observação e análise é adquirir uma imagem menos precisa da 

organização. 

Finalmente, nestes modelos parte-se do princípio de que as organizações são estáveis. Os 

indivíduos entram e saem nas organizações sem influenciar as estruturas. Este pressuposto é pouco 

aceitável na generalidade, na medida em que o contributo individual implícito ou explícito sempre 

fica marcado (ibid., pp.56-59).  

Em conclusão, dir-se-á que a abordagem burocrática que referimos esquece a importância dos 

conflitos organizacionais, o problema da indefinição ou desconhecimento dos objetivos, as 

estruturas informais, as dificuldades que surgem em função de tecnologias ambíguas, ou seja, “um 

universo não oficial, muitas vezes construído à margem de leis e regulamentos, que o modelo 

burocrático não comtempla” (Lima, 1998, p.76). 
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Por outro lado, há que considerar que as organizações são construções sociais onde as 

interações subjetivas, individuais e grupais se desenvolvem e onde as ações humanas constroem e 

reproduzem a estrutura social. 

Sendo o modelo burocrático um modelo muito usado na análise organizacional, o lado invisível e 

informal das dinâmicas escolares escapam ao olhar analítico por via deste modelo, como salientam 

Crozier e Friedberg (1977, p.45), 

 
Contre les illusions des théoriciens de la domination et du conditionnement, mais aussi contre 
les fantasmes de toute-pouissances et de simplification qui surgissent constamment chez les 
hommes d‘action, il faut donc affirmer avec force que la conduite humaine ne saurait être 
assimilée en aucun cas au produit mécanique de l‘ obéissance ou de la pression des données 
structurelles. 

 
A análise organizacional passa, então, por desocultar a realidade social que a abordagem 

empírica nos fornece, de acordo com os objetos em estudo, pelo que no próximo ponto nos 

dedicaremos a apresentar alguns aspetos de modelos mais abrangentes em termos de apreciação 

das organizações. 
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4. OS MODELOS PÓS-BUROCRÁTICOS 

 

Os modelos burocráticos limitam a compreensão de aspetos que passaram a ser considerados 

essenciais na análise das organizações, pela influência que introduzem nas decisões e ações que se 

desenvolvem no ambiente que as carateriza e envolve, e onde os atores têm um papel fundamental 

na sua definição e desenvolvimento. 

São os agentes internos das organizações que aplicam as normas, que as interpretam em 

conformidade com as suas representações, que as reproduzem e as transformam nas suas práticas 

e que fazem divergir as intenções das ações - o que faz com que a análise das organizações com 

base nestes modelos mostre fragilidades e incongruências dando uma imagem parcial da realidade 

existente. 

A abordagem burocrática das organizações que referimos anteriormente esquece a importância 

dos conflitos organizacionais, o problema da indefinição ou desconhecimento dos objetivos, as 

estruturas informais, as dificuldades que surgem em função de tecnologias ambíguas, ou seja, “um 

universo não oficial, muitas vezes construído à margem de leis e regulamentos” (Lima, 1998, p.76). 

Então, os modelos pós-burocráticos, “recusam as teorias tradicionais do consenso, da conexão e 

da decisão racional” (Costa, 2009, p. 3), tendo por base a ideia de que os atores, individual ou 

coletivamente, nas margens de liberdade de que dispõem nas organizações, desenvolvem relações 

de poder, perseguindo os seus interesses, que, frequentemente, são divergentes dos da 

organização (Crozier & Friedberg, 1977). 

A propósito das escolas, Bush (2003), ao longo do desenvolvimento do texto, vai-nos dando a 

ideia da particularidade das organizações escolares quando afirma: que a escola é uma organização 

complexa e multifacetada; que é socialmente construída por uma diversidade de atores com 

formação, percursos e perspetivas educativas diferentes; que o trabalho da organização, ao visar a 

educação dos adolescentes e jovens, torna os processos e produtos ambíguos e impossíveis de 

avaliar; que os dirigentes e os professores têm o mesmo tipo de formação profissional, o que torna 

o exercício do poder mais complexo; que os objetivos da organização são difíceis de definir, não são 

consensuais e são valorizados de modo diferente conforme os atores.  

Assim, um olhar sobre a organização escolar segundo estas possíveis vertentes de observação e 

análise, que se enquadram em perspetivas teóricas alternativas aos modelos formais e que nos 

encaminharão para outros focos de observação da vida organizacional, complementares a estes, 
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são o nosso objetivo sem contudo termos a ilusão de poder abarcar toda a dinâmica social, explícita 

ou implícita, que envolve a escola. 

 

4.1. O modelo político 

 

A análise das organizações, do ponto de vista do modelo político, tem que ter em conta que 

estas são constituídas por atores que interagem, têm ideologias, valores, crenças e interesses 

diversos e, portanto, a sua ação tem influência, explícita ou implícita, no contexto do funcionamento 

da organização. 

Neste pressuposto, a interpretação e compreensão das organizações, na perspetiva dos modelos 

de análise política, onde os atores sociais, com os seus interesses pessoais e profissionais 

divergentes e em possível conflito, impõem lógicas de negociação e compromisso entre coligações 

de indivíduos para influenciar decisões e ações a concretizar pelo poder formal, tem que ter em 

conta todos estes fatores.  

As organizações, como sistemas políticos, podem considerar-se sistemas de governo, 

independentemente dos princípios e estruturas que as caraterizam, onde, “devem ser encontradas 

formas de criar ordem e direção entre as pessoas […]; muito pode ser apreendido sobre os 

problemas e a legitimidade da administração […] e sobre a relação entre organização e sociedade”, 

cabendo à política da instituição oferecer meios aos atores de “conciliarem as suas diferenças 

através da consulta e da negociação” (Morgan, 1996, p.146). 

Os sistemas de governo podem ser distintos, em função dos princípios que os regem. Por um 

lado, ao basear-se no poder de uma pessoa que dita e impõe regras absolutas, assume uma forma 

autocrática em oposição a outras formas em que os atores têm o poder de contribuir para a decisão 

de estabelecer formalmente as regras organizacionais. De qualquer modo, seja qual for o sistema 

de governo, a organização está sujeita à política formalmente legitimada ou não na estrutura 

organizacional. 

A metáfora política permite esclarecer a vida do dia-a-dia, onde as pessoas estão cercadas por 

regras e regulamentos que publicamente não põem em causa, por ser genericamente aceite que as 

organizações funcionam racionalmente e atuam em torno de objetivos comuns, do que resulta que 

a discussão política é mal vista e não assumida. 
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Em consequência, nas organizações, a política e o jogo político, intrínseco no desenrolar do dia-

a-dia, encontra-se ocultado essencialmente na estrutura informal onde a política se desenrola, 

provocando tensões e desvios no fluxo da atividade organizacional. 

No modelo político de análise, a política não é transparente e, nas palavras de Lima (1998), 

encontra-se escondida na “cripto-estrutura” organizacional.  

A atividade política nas organizações complexas, entendidas como “sistemas políticos em 

miniatura” (Baldridge, 1971), onde existem grupos de interesse ativos e conflitos a necessitar de 

negociação e compromisso do poder, como na sociedade em geral, é ocultada e dissimulada pelos 

indivíduos nas suas estratégias de influência do poder. 

A ação coletiva desenrola-se como um jogo em que os indivíduos ou os grupos, mobilizando as 

fontes de incerteza e nas margens de liberdade de que dispõem, a utilizam para, como dizem 

Crozier e Friedberg, “battre le système” (1997, p.42). 

Os estudos de Baldridge (1971) sobre a política nas escolas universitárias dos Estados Unidos 

levam-no a concluir que nas organizações escolares os mecanismos de funcionamento não são 

meramente burocráticos mas também políticos, e que o modelo político é o mais apropriado para 

“captar a realidade da educação superior” (citado por Bush, 2003, p.91). 

O mesmo autor, citado por Bush, afirma que  
 

When we look at the complex and dynamic processes that explode on the modern campus 
today, we see neither the rigid, formal aspects of bureaucracy nor the calm concensus-
directed elements of an academic collegium. On the contrary … [interest groups] emerge…. 
These groups articulate their interests in many diferente ways, bringing pressure on the 
decision-making process from any number of angles…. Power and influence, once articulated, 
go through a complex process until policies are shaped, reshaped andforged out of the 
competingclaims of multiple groups (ibid.) 

 
O modelo político de Baldridge assenta em conceitos políticos básicos e inclui cinco focos de 

análise: i) a estrutura social, ii) a articulação de interesses, iii) a fase legislativa, iv) formulação de 

políticas, v) execução de políticas.  

A estrutura social diz respeito “à definição de grupos sociais com valores e objectivos 

específicos”; a articulação de interesses representa um processo de tradução dos interesses sob a 

“forma de influência e pressão concretas e adequadas”. A negociação faz parte da fase legislativa, 

onde “os interesses são jogados uns contra os outros”; e concretiza-se através da formulação de 

políticas específicas resultantes do compromisso obtido na fase anterior (Afonso, 1995, pp. 57-58). 

Num sentido convergente, os modelos políticos, para Bush, são definidos como modelos em que 

“os processos de decisão se caraterizam como processos de regateio”, em que “o conflito é olhado 
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como intrínseco às organizações e o governo é dirigido para a regulação do comportamento 

político”, ao mesmo tempo que os “interesses grupais desenvolvem e formam alianças perseguindo 

objetivos políticos particulares” (2003, 2006 p.10).  

A análise, neste modelo, centra-se prioritariamente em grupo(s) de interesse(s) e nas interações 

entre eles. Estes grupos, estruturados formal ou informalmente, com diversidade de interesses 

individuais ou grupais e ideologias contraditórias, originam conflitos no seio das organizações. Os 

interesses dos grupo(s) podem colidir com os objetivos e metas organizacionais, e, neste sentido, 

poder-se-á dizer que estes são instáveis, ambíguos e alvo de contestação, podendo “as metas ser 

disputadas e depois tornarem-se elementos significativos no conflito entre grupos”. As decisões na 

arena política são consequência “de complexos processos de regateio e negociação”, onde 

emergem os jogos de poder organizacional (Bush, 2003, pp.91-94). 

Como nos diz Hoyle, ao invés das teorias que concentram a análise das organizações na 

estrutura associada ao poder de decisão exercido pelas lideranças, a perspetiva micropolítica 

considera que “the space between structures is occupied by something other then individuals and 

their motives. This `other`consists of micropolitical structures and processes”. Para este autor, a 

diversidade de interesses determina os atores a disputar o poder valendo-se de estratégias de ação 

que atravessam as dinâmicas organizacionais – o que consubstancia atividade política (1988, 

p.257). 

Assim, em contraste com os modelos formais, nos modelos políticos verificam-se “desvios em 

relação ao curso racional da ação” (Lima, 2001, p. 21), passando a racionalidade a não ser 

absoluta, mas antes uma “racionalidade política” (ibid., p.17) decorrente da interação das lógicas 

que os atores mobilizam no contexto da sua ação. 

Seguindo a perspetiva de vários autores, Silva (2011, p.77) diz que,  
 

à luz da perspectiva política, as organizações são encaradas como coligações de indivíduos e 
grupos de interesses, que diferem entre si quanto aos valores, preferências, interesses, 
crenças e percepções da realidade, o que torna o processo de decisão resultado de 
negociações geradas a partir de situações de conflito. 
 

Numa perspetiva mais focada na estrutura organizacional, também Sá refere que “como os 

objetivos e a decisão organizacional, a estrutura é também produto do processo de lutas e 

negociações permanentes entre indivíduos e grupos portadores de projetos particulares, sujeita, por 

isso, a remodelações frequentes consoante a correlação de forças em vigor” (1997, p.145). 
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A imagem política das organizações educativas, conforme Bacharach (1988, pp.282-285), 

decorre do seguinte: 

- da existência de lutas táticas entre os atores pelo controlo do poder e de recursos reais ou 

simbólicos; 

- de os participantes poderem ser concebidos como atores políticos, com os seus interesses 

específicos e estratégias, que atuam no sentido de alcançar os seus objetivos; 

- de o processo de decisão decorrer numa arena política onde os conflitos levam cada grupo de 

interesses a esforçar-se por influenciar as decisões e ver os seus interesses nelas refletidos;  

- de os atores e grupos de atores isolados, pela dificuldade de verem os seus interesses satisfeitos, 

se organizarem em coligações que atuam e gerem estratégias para alcançar objetivos coletivos; 

- de cada coligação de atores atuar segundo as suas lógicas e naturalmente surgirem coligações 

dominantes que passam a impor os seus pontos de vista, provocando novos conflitos que 

favorecem novas coligações de atores. 

Na apresentação do modelo político como metáfora arena política, Costa considera a escola 

como uma miniatura dos sistemas políticos, manifestando “realidades sociais complexas onde os 

actores […] estabelecem estratégias, mobilizam poderes e influências, desencadeiam situações de 

conflito, de coligação e de negociação” (1996, p.78), tendo em vista os seus interesses pessoais ou 

grupais. Este investigador esclarece a sua ideia acrescentando que a análise neste modelo é 

micropolítica e, citando Baldridge, diz que “o modelo político parte do pressuposto que as 

organizações complexas podem ser estudadas como sistemas políticos em miniatura, com conflitos 

e dinâmicas de grupos de interesses semelhantes aos encontrados, na cidade, no estado e noutras 

situações políticas” (ibid.).  

As razões pelas quais Costa, baseando-se nas teorizações de Hoyle, considera que as 

organizações escolares são propensas à atividade micropolítica são:  

 

a primeira, no que concerne ao funcionamento debilmente articulado (loosely coupled) de 
diversas áreas da sua actividade; a segunda, devido ao carácter competitivo e conflitual da 
tomada de decisões, em especial a coligação entre a legitimidade formal dos responsáveis 
escolares (directores, gestores) e as formas democráticas e profissionais percepcionadas 
como as mais apropriadas para o funcionamento dos estabelecimentos de ensino (1996, 
p.80). 

 
As principais razões que fazem das escolas arenas políticas são para Costa, a escassez de 

recursos, a diversidade ideológica, a conflitualidade de interesses e as diferenças de personalidade. 

Baseia a motivação nos recursos na dificuldade que os diferentes grupos têm de se identificarem 
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com a quantidade e a eficiência dos recursos disponíveis. A diversidade ideológica assenta nas 

distintas conceções e pontos de vista acerca da realidade escolar e dos objetivos pedagógicos. Os 

diferentes grupos existentes nas escolas, com os seus interesses, diversificação profissional e 

expectativas, divergem em objetivos que potenciam conflitualidade. O modo de identificação de 

cada indivíduo com o espaço social e as suas visões do mundo promovem estilos e 

comportamentos sem uniformidade que tendem a criar confronto de ideias (1996, p.80). 

Estas divergências têm que ser resolvidas no espaço social por via da negociação e do poder. 

O conceito de poder é central nas perspetivas dos modelos políticos, como gestor de interesses, 

individuais ou grupais, em conflito, negociados no jogo político intrínseco a qualquer organização de 

atores capazes de influenciar o curso dos acontecimentos. Então, o poder como fonte e recurso da 

ação concreta nas organizações é ”a capacidade de um actor estruturar processos de troca mais ou 

menos duráveis a seu favor, explorando os constrangimentos e oportunidades da situação para 

impor os termos da troca favoráveis aos seus interesses” (Friedberg, 1995, pp.119-120). 

Nesta ordem de ideias, cada ator individual ou coletivo, nas interações, nas margens de 

liberdade de que dispõe e nas zonas de incerteza é capaz de manipular o comportamento de outros 

garantindo a possibilidade de sucesso das suas estratégias de ação.  

Neste contexto teórico a escola é encarada como espaço de confronto, onde os atores exploram, 

nas margens de indefinição e incerteza, a possibilidade de concretização das suas ideologias, 

crenças e objetivos, utilizando o seu poder individual ou grupal, numa perspetiva de troca negociada 

entre as partes envolvidas.  

Segundo Morgan, “a política de uma organização é mais claramente manifesta nos conflitos e 

jogos de poder […], bem como nas incontáveis intrigas interpessoais que promovem desvios no 

fluxo da atividade organizacional” (1996, p.152).  

A análise da escola como organização, segundo o modelo político, privilegia a luta dos atores e 

grupos pelo controlo do poder de influência, o confronto dos objetivos sempre em questão e a 

procura do domínio do poder de decisão política formal, para fazer prevalecer os seus interesses. 

Assim, a escola é uma arena política, onde os interesses divergentes, em conflito, determinam a 

ação política na resolução dos conflitos. A negociação e a procura de decisões de consenso são 

essenciais para dar equilíbrio à estrutura organizacional.   

Este modelo permite desvendar e compreender as tensões e as contradições no seio da 

organização escolar, perceber as motivações, as dinâmicas de mudança, os interesses dominantes, 

os interesses e as coligações de interesses, os objetivos organizacionais, a estrutura organizacional 
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e de poder e as relações sociais num contexto mais vasto de influência política e social, ou seja, 

compreender a escola do ponto de vista micropolítico no sentido em que Baldridge (1971) o define.  

Uma última referência para uma questão que não pode ser esquecida nas organizações 

educativas quando observadas à luz da perspetiva de arena política que é, a liderança.  

O diretor é um participante no processo de regateio e negociação. Os diretores são indivíduos 

com interesses pessoais e institucionais a quem a posição que ocupam na hierarquia interna 

fornece poder de desenvolver e suportar coligações de interesses formais ou informais, em 

congruência com os seus próprios valores e objetivos políticos. Deste modo, a sua influência nos 

processos e decisões gera controlo dos procedimentos e decisões dos grupos internos e da 

comunidade. As estratégias diversas que desenvolvem, consubstanciadas na determinação da 

agenda, no controlo dos conteúdos em discussão e na promoção e responsabilização dos que 

partilham os seus valores, permitem aos líderes ter o privilégio de influenciar, significativamente, as 

decisões. Refira-se, que o poder do líder lhe é conferido, também, pela capacidade de determinar o 

comportamento dos membros da organização através dos meios de troca ao seu dispor, sejam 

baseadas em caraterísticas pessoais decorrentes da especialização e do carisma, ou da natureza 

das competências que detém, a posição, o controlo de recompensas e de recursos e o poder 

coercivo. Um outro aspeto a considerar advém da sua responsabilidade de sustentar e viabilizar a 

instituição e promover o trabalho, daí resultando a definição de medidas e orientações diversas 

dirigidas para o desenvolvimento implícito ou explicito da manipulação das decisões (Bush, 2003, 

pp.105-106).   

Tendo a ideia de que a política e todos os aspetos que ela envolve, na generalidade das 

organizações, ocorre, “quase sempre de um modo que é invisível a todos, excepto aos diretamente 

envolvidos” (Morgan, 1996, p.152), analisá-la nas organizações requer, para além da observação 

das interações e jogos de poder em confronto, uma focalização precisa na perceção dos interesses, 

na origem e predisposição para os conflitos, na incerteza das negociações e nas fontes e relações 

de poder. 

 

4.1.1. INTERESSES CONFLITO E PODER 

 

Os interesses para Morgan são “um conjunto complexo de predisposições que envolvem 

objectivos, valores, desejos, expectativas e outras orientações e inclinações que levam a pessoa a 

agir em uma e não em outra direcção” (1996, p.153). 
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No entanto, os interesses, na perspetiva de Morgan, são associados à ideia de aspetos a 

conservar, a ampliar ou a alcançar numa relação social organizacional e podem ser individuais ou 

grupais. Na política organizacional, estes interesses podem dispersar-se por três domínios, “tarefas, 

carreira e vida pessoal de alguém na organização”. Do trabalho que se desempenha numa 

organização decorre o interesse de tarefa que é associado ao alcance eficiente de resultados que 

permitem satisfazer expectativas e aspirações em termos de progressão na carreira ou alcance de 

outras tarefas mais equiparadas à visão do mundo de cada ator, traduzindo-se esta perspetiva no 

interesse de carreira. Mas este tipo de interesse pode ser assumido numa vertente mais ligada ao 

exterior da organização, expressando um “comprometimento com o mundo exterior” e configura “a 

forma de agir tanto em relação ao cargo, quanto à tarefa”, que o autor denomina por interesses 

extra-muros (ibid.). 

Estes interesses, ao interagirem uns com os outros, podem provocar um equilíbrio instável, 

provocar tensões que se refletem na atividade política da organização. Os comportamentos pessoais 

ficam afetados por estas tensões e “tornam a sua relação com o trabalho inerentemente `política`” 

(ibid., p.155). 

Os atores no meio social atuam segundo jogos de poder e influência, calculando procedimentos 

que lhes permitam realizar objetivos de ordem diversa, aí se incluindo, os objetivos pessoais, 

profissionais e políticos, não podendo ser dissociados uns dos outros quando falamos de 

professores (Hoyle,1988, p.257).  

Aceitando que a realização de interesses individuais é mais eficaz quando os indivíduos 

procuram atuar em coligações de interesses, para com mais facilidade atingirem os seus objetivos, 

conforme defende Bscharach (1988, p.284), então os objetivos da organização são ambíguos e 

instáveis dependendo a cada momento da coligação de forças que domina a organização, passando 

esta “a dominar a tomada de decisão nas organizações escolares” (Costa, 1996, p.82). 

Nas organizações educativas, as divisões funcionais, a especificidade de formações científicas e 

outras características da didática e da pedagogia da prática educativa, fragmentam os interesses de 

cada coligação de atores propiciando, por parte dos executivos, a promoção de “pessoas a 

posições-chave em que possam servi-los como escudeiros leais” (Morgan, 1996, p.159). 

O espoletar de conflitos decorre das estratégias planeadas pelos diferentes grupos de interesses 

e da tomada de decisões, momento em que se manifesta, de forma explícita ou implícita, a 

divergência de interesses. 
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Tendo em conta que o conflito “aparece sempre que os interesses colidem” (Morgan, 1996, 

p.158), que “surge como algo natural e inevitável […] enquanto uma parte e um momento do 

processo global de funcionamento da organização” (Costa, 1996, p.82), é por muitos considerado 

como podendo ser um “benefício para o desenvolvimento de uma saudável mudança 

organizacional” (ibid.). 

Também Ball (1989) considera os conflitos como sendo um dos fatores essenciais do 

desenvolvimento da micropolítica organizacional escolar. Diz este autor: “ Considero las escuelas, al 

igual que prácticamente todas las otras organizaciones sociales, campos de lucha, divididas por 

conflictos en curso e potenciales entre sus membros, pobremente coordenadas e ideologicamente 

diversas” (1989, p.35). 

Então, para compreender os conflitos que se produzem nas estruturas da escola, muitas vezes 

por via das interdependências entre os interesses particulares e a formulação de políticas escolares, 

é preciso conhecer as bases em que os mesmos assentam. Essas bases também condicionam a 

não existência de conflitos, a política pela não-política ativa nas organizações. 

 Como se sabe, as organizações educativas, pelas suas caraterísticas de trabalho, muito 

direcionado para a ação pedagógica, pelas rotinas do dia-a-dia e pela estrutura organizativa e 

comunicacional, favorecem as opções pela não participação ativa na definição das políticas 

educativas internas. Este aspeto e as suas motivações devem ser tidos em atenção na análise da 

vida organizacional.   

É de lembrar mais uma vez que o conflito não é necessariamente prejudicial ao funcionamento 

organizacional. Também na opinião de Baldridge, citado por vários autores9, o conflito pode ser, e 

frequentemente é, salutar, e pode revitalizar um sistema que, de contrário, estagnaria.  

Se, por um lado, o conflito se verifica mais na estrutura hierárquica das escolas competitivas, 

também está presente nas relações entre grupos de especialistas. A valorização das realizações e 

responsabilidades de cada ator é motivo de choque de interesses, nomeadamente quando a 

recompensa pelo desempenho está em jogo. 

A complexa política nas escolas, onde os choques de personalidades e diferentes perceções do 

mundo podem, em situações de conflito de interesses, desencadear disputas pelo controlo do 

poder, torna visíveis forças poderosas do governo da organização. 

Os conflitos nas organizações não poucas vezes são condicionados pelo ambiente. As políticas 

educativas introduzem tensões e instabilidade nas estruturas e dinâmicas organizacionais que 

                                                     
9 Ball (1989), Morgan (1996), Costa (1996) 
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provocam profundos confrontos, por via das mudanças impostas, em cujo âmbito as coligações 

passam a ter palco para manifestarem, e onde a negociação é imposta taco a taco, até à decisão 

que não resolve as diferenças, só adia os novos ciclos de confronto.  

Na perspetiva de Costa a decisão na arena política não surge em consequência de um processo 

racional nem a partir do desenvolvimento de consensos mas, “de complexos processos de 

negociação e compromisso que, não conseguindo satisfazer completamente as preferências dos 

vários sub-grupos ou indivíduos, traduzem as preferências daqueles que detêm maior poder e/ou 

influência” (1996, p.84). 

Estes complexos processos de negociação são traduzidos por Friedberg por processos de troca 

negociada, que garantem aos participantes o que lhes é favorável, e onde os jogos de poder e as 

suas regras permitem transações e compromissos na dualidade e interdependência de poderes. 

Nesta troca, todos os atores ganham alguma coisa, apesar de, na dinâmica e nos contextos da 

ação, uns ganharem mais que outros. Podemos concluir, que cada grupo tem o poder de influenciar 

a ação nas margens de liberdade que tem, no respeito pelas regras do jogo de influência que estão 

ao seu alcance no contexto que em cada momento lhe é favorável (1995, pp.132-134).  

À luz do que temos vindo a expor, a imagem das organizações é identificada, por Morgan, como 

uma instituição pluralista na medida em que assenta na ideia da “pluralidade de interesses, 

conflitos e fontes de poder”. Como nos diz este autor, a visão pluralista de uma organização social é 

consubstanciada no pressuposto de que os “diferentes grupos negoceiam e competem por uma 

participação no equilíbrio do poder e usam a sua influência para realizar o ideal aristotélico da 

política: uma ordem negociada que cria a unidade a partir da diversidade” (1996, pp.191-192). 

Nesta perspetiva, os interesses dos grupos são diversos, provocam conflitos inevitáveis e 

transformam a organização numa instituição em que os objetivos formais estão em constante 

definição. Os poderes transformam-se assim, num processo fundamental de compatibilização e 

superação das diferenças dos detentores do poder obtido na pluralidade de fontes existentes. O 

dirigente aceita este quadro organizacional reconhecendo o conflito e os jogos de poder favoráveis 

ao funcionamento e cabendo-lhe essencialmente geri-los numa perspetiva dos seus interesses na 

organização. 

Como já dissemos, não raras vezes é considerado que o conflito é benéfico ao funcionamento 

organizacional sendo o meio de contrariar a “letargia”, o “ranço”, a “obediência atípica” que é 

considerada perigosa para o desenvolvimento da organização (Morgan, 1996, pp.195-196). 
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Os conflitos podem ser considerados de variados tipos e provocar dificuldades ou serem motores 

de inovação e mudança. Podem favorecer a qualidade das decisões quando existem num nível de 

intensidade adequado. Em congruência com isto, cabe ao dirigente um papel de controlo e 

resolução ou reorientação na direção certa, que será, do seu ponto de vista, a da organização ou a 

do seu próprio interesse (ibid.).  

Dedicámos o ponto dois deste capítulo à apresentação de algumas teorias desenvolvidas em 

torno do poder nas organizações. Este tema, não sendo abordado numa perspetiva uniforme nem 

correspondendo a sua definição a princípios absolutos, é, no entanto, central nas abordagens 

organizacionais, do ponto de vista dos sistemas políticos. 

Na senda de Ball, quando este fala das escolas e da micropolítica que nelas se desenvolve em 

torno da figura do diretor, ele considera que o poder vai muito para além da autoridade, e que esta, 

como decorrente da estrutura formal, deforma a realidade.  

Ao considerar-se o poder como sinónimo de autoridade, apoia-se a ideia de legitimidade e 

consenso, onde o conflito existente é ignorado e considerado inaceitável. Assim, defende este autor 

um conceito de poder mais abrangente que sustenta numa citação de Hindess: 

 

El ejercicio del control, la realización de la voluntad o los objectivos próprios, la protección de 
los interesses o qualquer cosa que sea, suponen sempre el despliegue de médios definidos 
de acción en situaciones particulares, que estos médios de acción mismo dependen de 
condiciones definidas y que su despliegue permite enfrentar obstáculos entre los que se 
cuentan las acciones de otros (1989, p.41). 

  
Nesta definição de poder, no que às escolas diz respeito, sustenta-se que o exercício do diretor 

de cada escola no cumprimento dos objetivos definidos como resultado das lutas, é condicionado 

pela diversidade de condições e de meios de ação disponibilizados no tempo, e definidos pelo 

resultado do confronto com eventuais oposições que possam existir. 

Como já, noutros momentos, referimos qualquer modelo tem limitações na análise das 

organizações. Os modelos políticos enfatizam o poder, o conflito e a manipulação, negligenciando 

aspetos decorrentes do funcionamento rotineiro das organizações que decorre segundo as regras 

formais ou informais aplicáveis. Outro aspeto a destacar é a ideia que este modelo dá de 

fragmentação da organização em função dos grupos de interesses o que em termos funcionais 

pode não ser exatamente assim. Um terceiro aspeto a indicar é a da existência em termos práticos 

da colaboração e harmonia no funcionamento institucional que este modelo ignora. Finalmente, 

estes modelos são especialmente explicativos dos processos de tomada de decisões. A 
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generalidade dos atores educativos não chega a envolver-se nestes processos e não persegue 

incessantemente os seus interesses, traduzindo-se estas análises no ignorar desta realidade (Bush, 

2006, p.12).      

Neste enquadramento concetual e prosseguindo numa vertente de exercício da política numa 

perspetiva mais sistémica, onde o ambiente é fio condutor da política e da ação praticada, 

abordaremos um outro modelo teórico que nos parece ter várias potencialidades nos aspetos da 

análise que pretendemos efetuar.  

 

4.2. A hipocrisia organizada 

 

Este modelo de análise das organizações insere-se no conjunto de alternativas aos modelos 

tradicionais de análise organizacional e representa uma das correntes que põem em causa a ideia 

de que nas organizações as decisões são racionais e a influência do ambiente não é fator 

determinante na ação coletiva. 

As organizações dependem dos estados de turbulência dos seus ambientes, que as sujeitam a 

elevados níveis de incerteza, que se refletem em instabilidade e desarticulação, que lhes impõem 

redefinições frequentes, onde os atores dispõem de um “papel estratégico no seu desenvolvimento 

que é marcado por conflitos, poderes e processos de influência dificilmente conciliáveis com a 

ordem que tradicionalmente lhes é atribuída” (Costa & Castanheira, 2015, p.23) 

O modelo da hipocrisia organizada, como diz Lima no prefácio do livro de Brunsson (2006), 

representa “um esforço de compreensão e análise das organizações e da administração púb lica, a 

partir de uma abordagem polifacetada, isto é, assente num certo pluralismo teorético que marca 

algumas abordagens (neo)institucionais” (2006, pp.3-4). Assim, e expondo um pouco o foco desta 

abordagem, diremos que na atualidade as teorias (neo)institucionais se centram na dependência 

entre a “organização e o seu ambiente cultural e social” (Sá, 1997, p.163).  

Nesta ordem de ideias, tendo por base a consideração da relevância que os ambientes 

institucionais têm pelo “conjunto de normas e requisitos com que as organizações individuais têm 

de se confrontar para receber apoio e legitimidade” (Scott & Meyer, citado por Clegg, 1998, p.94), 

que impõe respostas e opções organizacionais às exigências inconsistentes do ambiente 

institucional e às pressões, eventualmente contraditórias, este modelo consubstancia um olhar 

plurifocalizado sobre as organizações. 

Na senda de Sá, e relativamente à perspetiva institucional quando focalizada na estrutura, diz o 
autor que 
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a estrutura não é tanto (ou pelo menos não é só) determinada pelas exigências técnicas de 
produzir resultados de modo eficiente, mas também pela necessidade de refletir `sistemas 
normativos e cognitivos` de regras e símbolos que se encontram ampla e profundamente 
implantados (institucionalizados) e que funcionam como `mitos altamente racionalizados`, 
determinando a forma correta de fazer as coisas” (1997, p.163). 

 
Como refere Lima, “Nils Brunsson adopta uma perspetiva (neo)institucional que integra as 

contribuições dos modelos de análise da ambiguidade e também alguns elementos associados aos 

modelos políticos, de que resulta uma contribuição complexa e inovadora” (2006, p.7). 

Neste contexto e na perspetiva de Brunsson, a hipocrisia não tem o significado que 

correntemente lhe é atribuído de atitude moralmente condenável mas, ao invés, “é vista como uma 

solução” com “algumas vantagens morais e muitas vezes é quase impossível evitá-la”. A hipocrisia 

consubstancia a resposta a um “mundo em que os valores, as ideias e as pessoas estão em conflito 

uns com os outros” por via das exigências, consistentes ou inconsistentes, que esse mundo lhes 

impõe e que estas têm que incorporar para concretizar os seus objetivos. As exigências impostas às 

organizações modernas, para além de passarem pela coordenação das ações, também abrangem 

os resultados e a forma como são obtidos, introduzem conflitos e contradições que afetam as 

estruturas, os processos e as ideologias organizacionais (2006, pp.15-17). 

O conceito de hipocrisia, do ponto de vista que aqui nos interessa, focado nas organizações, 

traduz, segundo o autor, “uma diferença entre palavras e acções, a eventualidade de as 

organizações poderem falar num sentido, decidir noutro e actuar num terceiro nível” (ibid., p.18). 

Então, a falta de coerência e a desconexão entre estes elementos presentes no funcionamento 

organizacional, ou seja, discursos, decisões e ações, em eventual conflito e incorporadas no seio da 

organização, definem a hipocrisia organizada. 

Na perspetiva deste autor, “o modo como as organizações produzem ideologia, e como a 

ideologia e a acção podem estar sistematicamente em conflito para benefício da legitimidade e 

sobrevivência organizacionais” são as questões centrais do enfoque teórico neste modelo ( ibid., 

p.9). 

Nesta vertente de análise das organizações, pela ênfase que se atribui à influência do ambiente 

exercido, em termos de pressões e exigências, traduzida nas normas e rituais que lhe conferem 

legitimidade institucional, a par do destaque que se dá aos conflitos, que têm aqui o interesse de 

“ser mantidos vivos”, não só para a “legitimidade da organização, mas também para a própria 
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legitimidade dos membros individuais”, representa uma combinação que se nos afigura de grandes 

possibilidades heurísticas, no contexto desta investigação (Brunsson, 2006, p.43). 

Quanto ao conflito, é encarado numa perspetiva diversa da que lhe é dada nos modelos de 

sistema político, que lhe atribuem um papel decorrente da falta de partilha de interesses pessoais e 

objetivos institucionais mas, na perspetiva de o resolver e de obter no final uma ação eficiente. É 

aqui sugerido que “pode ser útil a uma organização cultivar ou demonstrar os seus conflitos”, em 

oposição ao que muitos investigadores aconselham: “ evitar o conflito sempre que possível, 

tentando suavizá-lo em caso de ocorrência ou, pelo menos, escondê-lo do resto do mundo” (ibid., 

p.32). 

Então, a atuação na organização configura “uma reacção ao conflito dentro ou fora da 

organização” decorrente das exigências e das normas sociais que lhe são impostas, traduzida de 

formas diversas e orientando para uma ação eventualmente contraditória. Os discursos e as 

decisões orientados num sentido de causalidade são traduzidos por ações que podem ser 

desarticuladas e, eventualmente, até orientarem em direções diferentes das estabelecidas (ibid., 

pp.18-19). 

Fica, portanto, em causa a harmonia entre discursos, decisões e ações. A organização diverge 

decidindo num sentido e falando noutro. Os discursos são incoerentes com as decisões, o saber 

administrativo afasta-se das decisões de gestão e da ação correspondente, ou seja, “o discurso e as 

decisões para um único objectivo não incentivam acções para esse objetivo; pelo contrário, 

compensam acções na direcção oposta, tal como as acções numa direcção compensam o discurso 

e as decisões orientados para uma direcção diferente” (ibid.). 

Tal como nas teorias clássicas de administração, as organizações que se enquadram neste 

modelo têm que ter por base a convicção de que o que se diz e decide na organização é 

importante. 

Sendo certo que, no contexto social onde se tem instalado o conflito e a hipocrisia, aos quais as 

organizações têm que dar respostas eficazes, o fenómeno da hipocrisia organizada é problemático e 

disfuncional. A necessidade de sobrevivência das organizações inevitavelmente as compele a aceitar 

este modelo de funcionamento. 

É nestas tensões introduzidas pela necessidade da ação organizada e pela resposta favorável às 

exigências, às pressões e às normas, eventualmente inconsistentes, impostas pelo ambiente que se 

enquadram os dois “tipos ideais” de funcionamento das organizações que Brunsson apelida de 

“organização para a acção” e “organização política” (2006, p.36).  
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As organizações na procura da legitimidade e apoio dentro do seu ambiente para além da 

preocupação com a fabricação e aceitação dos seus produtos estão, atualmente, envolvidas na 

criação, transmissão e aplicação de regras e normas que introduzem “exigências frequentemente 

contraditórias” (ibid., p. 23). 

Tradicionalmente, a ação numa organização deve traduzir-se num produto resultante da ação 

coletiva coordenada dos atores. Nesta perspetiva, há organizações que, pelas suas caraterísticas 

específicas, não obedecem a esta regra; a ação não é coordenada ou os produtos não têm uma 

dimensão de fácil caraterização. 

As organizações escolares incluem-se neste último grupo de organizações.  

Como nos diz Brunsson, ”O acto de ensinar é normalmente uma actividade privada realizada por 

professores individuais e raramente, ou nunca, é uma acção coordenada”. Por outro lado, cabendo 

à escola a ação de ensinar, esse é o seu produto, e “é difícil provar que as escolas alcançam, de 

facto, esse objectivo”.  

 Mas as escolas precisam do apoio do seu ambiente e de dele atrair recursos. Assim, a sua 

forma de obter apoios externos passa pelas estruturas, os processos e as ideologias como 

alternativa aos produtos de natureza tradicional para responder às exigências do ambiente.  

A estrutura organizacional, concebida de forma eficiente, justa, racional e, quando necessário, 

em conformidade com a lei, permite expressar as normas do seu ambiente, e, por esta via, obter a 

sua compreensão e apoio. As escolas, como estruturas especiais, têm que apresentar-se e 

responder às exigências, por vezes contraditórias, do seu ambiente, e, nessas estruturas, refletir as 

normas aplicadas, sem o que a sua sobrevivência está em risco.  

Os processos obedecem a normas que as organizações devem aplicar. As instituições e os seus 

atores estão sujeitos a normas cada vez mais específicas impostas pelos seus ambientes internos e 

externos. A sua satisfação é um pressuposto para inspirar confiança no seu ambiente. A aceitação e 

a legitimidade de uma organização passa pela transmissão eficaz das suas ideologias, ou seja, dos 

“tipos de visão que […] anuncia”, das quais depende o apoio externo. 

Então, “As estruturas, os processos e as ideologias são, portanto, mais do que simples formas 

de coordenar a acção”. 

Outrossim, as organizações podem influenciar as normas ambientais adequando-as aos seus 

interesses de desenvolvimento organizacional. Não sendo esta situação a mais frequente, visto que 

o ambiente institucional reflete e reproduz, quase sempre, a totalidade das normas ambientais, ao 

invés de produzir mecanismos para o influenciar (Brunsson, 2006, pp.26-28). 
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Em termos ideais, as normas organizacionais preveem a eficiência. No entanto, as exigências do 

ambiente institucional nem sempre dão garantia de uma eficaz ação coordenada, pelo que o 

aparecimento de duas estruturas e processos coordenados potenciam a resposta aos dois tipos de 

exigências ambientais. A organização formal e a organização informal marcham em paralelo. Na 

realidade, só uma estrutura e os processos a ela associados geram ação. A estrutura formal 

pertence ao organigrama e dá visibilidade às normas do ambiente externo. Nas palavras de 

Brunsson,  

 
A separação das organizações formais e informais, os rituais e as conversas duplas são 
normalmente importantes e, até mesmo, ingredientes necessários em qualquer organização 
moderna que pretenda agir de acordo com as actuais exigências de racionalidade, decência e 
justiça, permitindo ao mesmo tempo a gestão eficaz da ação coordenada” (ibid., p.30). 

 
Se, por um lado, os ambientes institucionais manifestam inconsistências e incoerências entre 

estruturas, processos e ações que se traduzem internamente na sua duplicidade, nos rituais e nos 

discursos duplos, por outro lado, em si mesmos, as estruturas, os processos e as ideologias podem 

ser inconsistentes e conflituais. 

Perante isto, torna-se clara e necessária a existência de duas estruturas institucionais paralelas 

que respondam: uma, às solicitações e pressões do ambiente externo, através de estruturas, 

processos e ideologias; a outra, às exigências do ambiente interno por meio de outras estruturas, 

processos e ideologias.  

Enquanto, que, no primeiro caso, temos uma estrutura institucional eficiente, no segundo caso, 

a eficiência pode estar em risco. Os processos diferenciam-se, sendo que um orienta para a ação, o 

outro apoia a atividade interna e legitima a organização perante a sua comunidade. Os valores e as 

ideologias expressam-se diferentemente em função dos dois ambientes, nos discursos e nas ações 

apresentados aos dois ambientes. 

Os diversos interesses dos vários grupos profissionais diferem na forma e nas soluções de 

concretização. Deste modo, as exigências impostas são diferentes e podem ser difíceis de 

compatibilizar, por serem contraditórias ou inconsistentes. Em consequência disto, exigem 

estruturas, processos e produtos compatíveis com as exigências do seu ambiente. 

Na perspetiva de Brunsson,  
 

As normas inconsistentes são difíceis de gerir, difíceis de refletir simultaneamente e, ao 
mesmo tempo, difíceis de combinar com a acção organizacional que está bastante 
dependente da consistência. Muitas organizações tentam evitar o tipo de situação que as 
possa expor a exigências conflituosas. Por isso, tentam especializar-se. Procuram nichos no 
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ambiente onde as normas relativamente consistentes prevaleçam. Satisfazendo as exigências 
desse nicho, esperam obter o apoio e os recursos necessários à sua sobrevivência (ibid., 
pp.30-31). 

  
Assim, a gestão das normas inconsistentes no seio da organização e a forma como isso se 

reflete no seu comportamento e desenvolvimento é a questão essencial que atravessa esta 

abordagem analítica.  

A compreensão da realidade nas organizações passa por escolher caminhos alternativos que 

permitam um outro olhar que vá além do coerente e previsível, que é insuficiente para abarcar as 

dinâmicas organizacionais. 

Neste contexto, iremos agora observar os pressupostos mais específicos desta teoria 

organizacional enquadrada nos dois “tipos ideais” de funcionamento das organizações a que já 

aludimos anteriormente: a “organização para a acção” e “organização política” (ibid., p.36). 

 

4.2.1. OS TIPOS IDEAIS DA ORGANIZAÇÃO DA HIPOCRISIA 

 

O objetivo deste ponto é o de saber como é que as organizações reagem perante a diversidade 

de contradições e inconsistências do seu próprio ambiente e, ao mesmo tempo, como é que as 

tornam percetíveis ao olhar externo. 

Dependendo as organizações no seu funcionamento da ação organizada, e porque as exigências, 

inconsistentes e/ou contraditórias, do seu próprio ambiente se expressam nas estruturas e nos 

processos, a ação gerada é afetada por essas mesmas exigências.  

Interessa aqui saber como é que a organização lida com essa multiplicidade de tensões 

produtoras de conflito. 

Se as organizações têm que gozar da legitimidade conferida pelos seus ambientes, traduzida 

pelos apoios em forma de recursos, então a sua existência e sobrevivência dependem, também, 

desse apoio. 

Neste pressuposto, a legitimidade de uma organização depende, por um lado, da “troca de 

recursos com o seu ambiente” e, por outro, “da capacidade de refletir e criar um acordo simbólico 

com o seu ambiente” (Brunsson, 2006, p.36). 

Dentro deste quadro, focaremos a nossa atenção nos dois tipos ideais de organização, a 

“organização para a acção” e a “organização política”, no pressuposto de que a produção da ação 

é o pilar básico que suporta a existência de qualquer organização, embora com importância variável 

consoante as organizações. 
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Neste contexto Brunsson enuncia um conjunto de caraterísticas a que obedece o tipo ideal de 

“organização para a acção”.  

Uma dessas caraterísticas prende-se com aquilo a que o autor chama o “princípio do acordo” 

que consubstancia a partilha dos “objetivos e propósitos gerais da organização e da sua gestão”, 

valor inquestionável para o recrutamento de pessoas. Este implícito acordo tem consequências no 

trabalho e na concordância dos sentidos da ação. A organização controla o conflito, evitando-o ou 

resolvendo-o a priori. O conflitoestá controlado ou é contido, mesmo que sejaà custa da decisão 

hierárquica do ”que está certo” e do que “os outros devem fazer” (ibid., p.37). 

A ideologia organizacional, expressa nos valores e nas regras comportamentais partilhados pelos 

seus membros, introduz um elevado grau de consistência interna num ambiente variável e 

imprevisível. As regras concretas aplicáveis em situações previstas ou imprevistas, orientam para a 

uniformidade de comportamentos, limitam conflitos e incertezas, e restringem a liberdade dos 

membros da organização. Por consequência, a “organização para a acção” assenta na 

concordância e numa ideologia concreta e forte, base da ação coordenada da organização (ibid., 

pp.37-38). 

Nesta perspetiva, dada a consistência da ideologia organizacional orientada para a ação, 

qualquer tomada de decisão passa mais pela reafirmação da vontade de agir num determinado 

sentido e pela legitimação da ação. A decisão tem mais um sentido de imagem de unidade social 

do que o de uma escolha efetiva por uma alternativa de ação organizada. 

A ideologia coordena a ação. A organização “faz o que diz” (ibid., p.39). 

As ideologias organizacionais nas “organizações para a acção” são precisas e consistentes, são 

direcionadas para soluções compatíveis com a ideia de funcionamento do seu ambiente e 

orientadas para ações bem determinadas. 

A “organização política” remete-nos para um funcionamento oposto ao anterior. 

A ação coordenada não é um imperativo. A legitimidade organizacional advém da expressão nas 

estruturas, nos processos e nas ações, das normas inconsistentes do seu ambiente. Em vez de 

acordo, temos conflito. A “organização política reflete uma variedade de ideias e exigências e 

satisfaz igualmente as expectativas de outros grupos” (ibid., p.42).  

O recrutamento dos membros da organização faz-se em função da representação de grupos 

diferentes e obedece ao princípio do conflito; os membros da organização não partilham entre si a 

ideia de como a organização deve ser. A legitimidade da organização passa pelo conflito sustentado 

pelas perspetivas divergentes de desenvolvimento adotadas pelos representantes de grupos 
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diferentes, pelas distintas ideologias demonstradas e pelas técnicas postas a favor desta diversidade 

do seu ambiente. 

Como Brunsson diz: 
 

 A organização política é multi-ideológica; inclui muitas ideias sobre a natureza da 
organização e o seu ambiente, e ainda sobre o que a organização deve fazer. A organização 
reflete um ambiente complexo recheado de ideias inconsistentes integradas numa série de 
ideologias que, por seu turno, também são inconsistentes (2006, p. 43). 
 

Para as suas estruturas, a organização política, recruta membros de grupos distintos do seu 

ambiente ou da organização que não partilhem entre si perspetivas de ação comuns. As diversas 

ideologias em confronto têm que ser demonstradas no ambiente, como atributos significativos da 

“organização política” (ibid., p.42). 

Ao conceber a organização como política, Brunsson considera-a como “intelectual”. Este 

conceito radica-se na ideia de que a diversidade de ideologias permite uma maior possibilidade de 

abordagens e hipóteses de decisão dada a inexistência de uma forma única e óbvia de pensar e 

agir. Por outro lado, sendo uma “organização política” preocupada com os problemas, estes 

“podem ser infindavelmente discutidos, de todo o tipo de ângulos sem que se chegue a uma 

conclusão”. São problemas que pelas suas caraterísticas de dificuldade e por traduzirem conflito de 

interesses, se tornam insolúveis na “organização política” (ibid., pp.44-45). 

No entanto, a organização “irá procurar activamente incorporar as ideias do ambiente” quando 

for do seu interesse crescer, refletindo as suas ideias e mais inconsistências, contribuindo assim, 

para se legitimar no seu ambiente (ibid., p.46). 

A “organização política” tem especial interesse em demonstrar ao seu ambiente a forma e 

capacidade de gerir as exigências e inconsistências no seu contexto. Gerir exigências e não gerar 

resultados. 

As organizações políticas podem não gerar produtos físicos, mas podem gerar ideologias. Como 

diz Sá, os produtos na “organização política” são “sobretudo ideologias e decisões. Os discursos 

(talk) constituem uma das variantes fundamentais da ideologia que a organização produz, quer para 

consumo interno, quer sobretudo para consumo externo (2004, p.232).   

As decisões são produtos essenciais nesta organização. São uma forma de discurso dirigido 

principalmente para o exterior e uma forma de refletir as normas inconsistentes do seu ambiente 

(Brunsson, 2006, p.48). Então, “o discurso, as decisões e os produtos são instrumentos 
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mutuamente independentes utilizados pela organização política para obter a legitimidade e o apoio 

do ambiente envolvente” (ibid., p.49). 

Em conclusão, usando as palavras do mesmo autor, diremos: “A hipocrisia é um tipo de 

comportamento fundamental na organização política: discursar de forma a satisfazer uma exigência, 

decidir de forma a satisfazer outra e fornecer os produtos que permitem ainda satisfazer uma 

terceira exigência”; isto representa a desarticulação entre discursos, decisões e produtos e a forma 

de refletir as inconsistências em função dos ambientes a que se dirige (ibid.).  

Na realidade as organizações não funcionam exatamente de uma ou de outra forma. As 

situações de coordenação e coerência entre discursos, decisões e ações são próprias da 

“organização para a ação” e são a resposta formal às exigências do ambiente que se traduzem do 

mesmo modo nas estruturas, nos processos e nas ideologias. Pelo contrário, a “organização 

política” traduz-se na diversidade das estruturas, dos processos e das ideologias que adaptam 

discursos e decisões diferentes conforme as solicitações do seu ambiente.  

O autor chama ao primeiro modelo de apresentação e à “organização política” modelo de 

resultados. Desta forma, é importante perceber como é que dois modelos que assentam em bases 

contraditórias podem ser indispensáveis para a compreensão e legitimação de uma dada 

organização (ibid., p.232). 

 

4.2.2. A HIPOCRISIA E AS ORGANIZAÇÕES NO MUNDO REAL 

 

O funcionamento organizacional precisa de ação e de política. Na realidade, as organizações 

estruturam-se em torno destes dois “tipos ideais” de funcionamento. Já dissemos anteriormente 

que Brunsson considera necessário que as organizações respondam às pressões do seu ambiente 

segundo estas duas vertentes. A sua sobrevivência depende disso, tornando-se, assim, a resposta 

necessária e óbvia às exigências inconsistentes do seu ambiente. 

Então, a política e a ação são faces da mesma organização. A política reflete “uma variedade de 

valores” que eventualmente dirigem operações eficientes. 

Tendo em conta que, por um lado, as organizações têm que refletir as normas inconsistentes 

impostas pelo seu ambiente e ao mesmo tempo têm que produzir ação, então esta dupla exigência 

introduz dilemas e conflitos, considerando que são duas estruturas diferentes que respondem a 

estes objetivos. Estamos em presença de uma contradição: “A exigência de ação requer uma 

estrutura integrada, a exigência da política requer uma dissolução”, sem solução e cuja gestão é 
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separada em função de unidades organizacionais, de ambientes diferentes, do tempo e dos 

assuntos (Brunsson, 2006, pp.54-56).  

Nesta perspetiva, a separação entre “organização para a acção” e “organização política” no 

funcionamento da organização decorre segundo estes pressupostos, ou seja: i) algumas unidades 

podem responder a exigências políticas, enquanto que outras unidades podem responder a 

imposições da ação; ii) conforme os ambientes com quem se relaciona, pode optar pela ação ou 

pela política; iii) em determinadas fases de desenvolvimento, responde às exigências da política, 

noutros períodos a consistência da ação é mais importante; iv) A diversidade dos temas, uns no 

sentido do governo e da orientação, outros no sentido da própria ação, encaminha e facilita a opção 

(ibid., pp.56-59). 

As organizações educativas, dadas as suas características de organizações em que ocorre a 

ambiguidade dos objetivos organizacionais, a insuficiente participação democrática, a desarticulação 

entre a intenção e a ação e os meios e os fins, e dada também a sua dependência da 

administração educativa centralizada, que normatiza e regula o trabalho, são palco privilegiado onde 

o funcionamento segundo esta dupla face as legitima nos seus ambientes educativos. 

Se, por um lado, o modelo de ação ajuda a melhor compreender o comportamento dos atores 

individuais, por outro, o modelo político ajuda a compreender por que é que as organizações não 

conseguem atingir o que é prescrito pelo modelo de ação e agem através de discursos, decisões e 

ações inconsistentes. 

Neste sentido, Brunsson diz que “o modelo de acção pode até ser descrito como uma condição 

para o funcionamento eficaz do modelo político” (2006, p. 232) que, por sua vez, se encontra 

sempre subordinado a objetivos de sobrevivência institucional. 

Uma última palavra no caminho de desvendar um pouco a nossa ideia relativamente ao nosso 

objeto de investigação, a escola, no enfoque que definimos. 

Na abordagem com base na “organização da hipocrisia”, o nosso foco de observação, o projeto 

educativo da escola, o projeto de intervenção do diretor e as suas possíveis, relações, dependências 

e contradições, inserem-se na ideia de que são normativamente impostos e, portanto, a sua 

elaboração e apresentação responde, entre outras, às exigências e pressões do seu ambiente 

externo e pressupõem-se meios de sobrevivência e de legitimidade. O ambiente externo integra, por 

um lado, o poder hierárquico do Ministério da Educação, ao qual a escola tem que responder 

consistentemente; por outro, uma parte da sua comunidade educativa, constituída por alunos, pais 
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e outras instituições locais, à qual tem que demonstrar articuladamente as suas intenções, 

processos e ações de desenvolvimento. 

O discurso do PEE entende-se como a expressão das ideologias em presença no ambiente 

interno e externo da escola, definindo decisões estratégias de articulação da ação organizacional. É, 

também, tradutor das expectativas e exigências implícitas ou explicitas que o ambiente externo 

deposita na instituição. Não podemos esquecer que a existência e a sobrevivência da instituição 

depende da obtenção do apoio e dos recursos do ambiente, em função da satisfação dos seus 

valores e normas, eventualmente inconsistentes. 

Noutra vertente de análise, diremos que o projeto educativo também é expressão das ideologias 

e das estratégias de desenvolvimento que as estruturas e forças internas definem, por processos 

eventualmente conflituais e tradutores do confronto das várias visões individuais.  

O projeto de intervenção do diretor traduz uma visão individual do desenvolvimento 

organizacional, ancorado no projeto educativo, com uma componente que traduzirá as opções 

pessoais para as necessidades e interesses conflituantesda comunidade interna e refletirá as 

intenções, ideologias e interesses individuais do diretor, porventura conflituantes com os 

institucionais. 

Estes documentos implicam processos, opções e decisões das estruturas organizacionais, o 

conselho pedagógico e o conselho geral, onde interagem indivíduos com expectativas e interesses 

divergentes e onde o conflito explícito ou implícito se declara nas orientações, decisões e ações.  

Em princípio o conselho pedagógico e o conselho geral respondem a exigências organizacionais 

distintas. O conselho pedagógico responde pelas exigências da ação e o conselho geral, 

primordialmente, pelas exigências da política (Brunsson, 2006, p.59). 

A separação da política e da ação por unidades organizacionais não é, necessariamente, 

exclusiva. Naturalmente nas escolas a gestão, o diretor, acumula funções da política e 

competências da ação. O projeto de intervenção do diretor enquadra-se no domínio da política 

(ibid.,p.60). 

Se a legitimidade da escola passa pela existência de discursos e decisões que produz em função 

das solicitações e exigências dos ambientes, traduzidos nos documentos supracitados, também os 

constrangimentos e o conflito que esta dupla exigência interna e externa a que a organização está 

sujeita provoca instabilidade e ambiguidade nos processos e na ação. 

O conselho geral como estrutura organizacional representativa do ambiente institucional tem 

períodos em que a conciliação e a construção de “consensos constituem procedimentos comuns” 
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e, outros, em que a política substitui a ação e onde os diferentes grupos de interesses expressam e 

confrontam as suas ideologias (Sá, 2004, pp.234-235). Referimo-nos as períodos eleitorais e aos 

tempos da decisão estratégica. A pluralidade de interesses em confronto decorrente da sua 

constituição alicerçada na representação dos vários grupos sociais potencia a desarticulação e a 

uniformidade na ação. 

Neste clima, será expectável a desarticulação entre decisões e ações, ideologias e discursos, 

normas e processos, que as estruturas refletem num processo de legitimação da instituição nos 

seus ambientes conflituantes, institucional e externo. 

No entanto, as instituições no mundo real não podem perder de vista que “têm que ser boas a 

produzir acções e, ao mesmo tempo, a refletir as inconsistências” para alcançar apoio e recursos 

no seu ambiente (Brunsson, 2006, p.36). 

Numa outra direção de exploração da realidade organizacional, Brunsson entende que os 

projetos nas organizações são consequência da sua abertura ao exterior como respostas aos seus 

interesses e exigências e que servem como meio de obtenção de novos produtos, por via de 

estratégias e atividades diversas:  

 

Hoje em dia, as grandes organizações trabalham muitas vezes através de `organizações de 
projectos`, i.e., estabelecem unidades especiais dentro da organização principal para 
concretizar novas actividades, tais como desenvolver novos produtos. Este tipo de projectos 
pode ser organizado com base em princípios de acção; é possível focar a atenção em acções 
eficazes, desde que a organização-mãe possa tomar conta do aspecto político (ibid., p.182). 

 
É neste contexto que se inserem os PEE e PI que ao mesmo tempo são concebidos segundo as 

estruturas e relação funcional prevista nos normativos de administração educativa, adaptando-se às 

especificidades internas, valores e regras impostas pelas opções e pela política. 

Dadas as tensões emergentes, as lógicas de ação esperadas racionais, não poucas vezes 

resultam em ambiguidade de objetivos e de tecnologias, e no insuficiente envolvimento democrático 

dos atores educativos. Daí decorre que a simbologia que os referidos documentos refletem para o 

exterior, pela sua legitimidade técnica, não corresponda internamente a coesão forte e intencional e 

em que a ação eficiente necessária à organização não se concretiza nas ações, nos discursos e nos 

resultados. 

Assim, esta dupla face no funcionamento da organização, onde a separação entre intenções, 

decisões e ações e a coerência entre estruturas, processos e resultados necessariamente falham, 

torna-se imprescindível à sua sobrevivência e legitimação (Costa, 2006, p.104-106).  
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Ainda na senda de Costa, quando este fala dos projetos curriculares de turma no contexto da 

hipocrisia organizada, ao realçar a sua importância na dimensão da organização para a ação, 

parece-nos ser possível fazer um paralelo com o nosso caso e, nomeadamente, com o projeto de 

intervenção do diretor. Ou seja, o PI surge como imposição legal e, dado o seu enquadramento nas 

organizações, traduz-se, de facto, num discurso político-normativo, realça valores e regras, indica 

intenções, define estratégias de ação, numa perspetiva enquadradora de estruturas e processos 

existentes, mas no qual a “organização política encontra estratégias que permitem aos atores 

continuar a proceder numa lógica funcional” (ibid., p. 108). 

Queremos com isto dizer que o PI pode não passar de um mero artifício, ou seja, não ter 

qualquer consequência no funcionamento e na ação desenvolvida na organização. 

A organização educativa, ao enfatizar o PEE e o PI como documentos estratégicos de ação nas 

escolas, cujas consequências se traduzem em etapas superiores de desenvolvimento organizacional 

- os contratos de autonomia – abre, por um lado, uma porta para um caminho de ação no sentido 

da mudança e inovação, mas, por outro, legisla legitimando a figura do diretor tecnicamente, 

abrindo espaço à hierarquização escolar interna, claramente a favor do diretor.  

Poderemos, então, situar-nos perante o facto de que o PEE e o PI se transformam em meros 

documentos para apresentar na vitrina da escola. 

Neste contexto teórico-concetual, as ambivalências dos modelos burocráticos e dos modelos 

políticos, a par da dos modelos da hipocrisia como “organização para a acção” e da hipocrisia 

como “organização política”, oferecem-nos um quadro com potencialidades para observar e 

compreender as dinâmicas organizacionais no enfoque que lhes pretendemos dar do estudo das 

(inter)dependências entre o projeto educativo e o projeto de intervenção do diretor, como 

documentos hierarquicamente impostos, com as contradições que encerram, com as exigências a 

que respondem, o seu efeito nas estruturas, nos processos e nas decisões, a par da influência das 

ideologias no contexto da orientações para a ação. 

É de referir que, de certa maneira, os modelos burocráticos e da hipocrisia como “organização 

para a acção” nos orientam para a coesão, a conformidade, a consistência e a estabilidade, 

enquanto, que os modelos políticos e o da hipocrisia como “organização política” nos encaminham 

para a imprevisibilidade, a ambiguidade, a incerteza e a inconsistência.  

O quadro referencial proposto permite-nos então, dar corpo ao desenvolvimento do trabalho 

empírico que pretendemos realizar e que apresentaremos no próximo capítulo. Apoiados, por um 

lado, na perceção que temos da realidade organizacional das nossas escolas, pelo conhecimento 
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empírico acumulado, e, por outro, na revisão de alguma literatura que encetámos para 

encaminharmos o nosso trabalho, procederemos de seguida à apresentação das opções 

metodológicas escolhidas.  
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1. PERGUNTA E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Tomando como referência as indicações de Quivy e Campenhoudt, o investigador deve ser 

“capaz de conceber e de pôr em prática um dispositivo para a elucidação do real” (2013, p.15). 

Assim, no contexto dos aspetos que elegemos para a abordagem da escola e que ao longo dos 

capítulos anteriores enquadramos do ponto de vista teórico-concetual focar-nos-emos, agora, na 

definição do nosso problema de investigação para de seguida expormos as nossas opções 

metodológicas, terminando com a caraterização da escola onde realizamos o nosso estudo e dos 

seus respetivos órgãos de direção e gestão.  

A construção do problema da investigação depende muito das opções feitas por quem investiga, 

pelas escolhas do quadro teórico, pela direção em que a análise é encaminhada, pelos modelos 

concetuais, imagens ou metáforas escolhidos; em suma, por todo um conjunto de escolhas feitas 

com base na sua visão do mundo e na sua ideologia (Lima, 2010, pp.10-11). 

Ao longo da nossa exposição fomos tentando desvendar onde estava situado o nosso interesse. 

Ele situa-se, por um lado, na procura das (des)conexões entre o projeto educativo da escola e o 

projeto de intervenção do diretor e, por outro, na tentativa de perceber como é que eles são 

construídos e percecionados, em termos gerais, pelos atores responsáveis pela direção e pela 

gestão da escola. A par disto, na identificação de processos e estratégias de orientação para a ação 

neles inscritos e nas (in)congruências, consideradas como respostas ao seu ambiente interno e 

externo. Uma outra questão que consideramos traduzir um significado relevante, no atual 

enquadramento político-normativo do regime de administração e gestão das escolas, é a de saber 

que pressupostos e processos orientaram os atores do conselho geral na eleição do diretor e/ou na 

sua recondução. Transversalmente, importa apreciar as relações entre estes dois órgãos e a 

perceção destes atores relativamente aos processos de construção da autonomia da escola na qual 

se enquadram os documentos PEE e PI. 

Na perspetiva de Quivy e Campenhoudt (2013, p.44) uma boa pergunta de partida para uma 

investigação deve ser clara, exequível e pertinente. Assim, depois de procedermos a um 

levantamento de várias alternativas fixamo-nos naquela que nos pareceu melhor poder representar 

o nosso foco de interesse e que traduz, no nosso entender, no essencial os objetos e os fenómenos 

a observar. 

Considerando os pressupostos anteriores, formulámos a seguinte pergunta de partida: 
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- Como se configuram as relações de (inter)dependência entre o Projeto Educativo da escola 

e o Projeto de Intervenção do diretor, enquanto instrumentos de orientação para a ação em 

contexto educativo?  

Deste ponto de vista, o nosso projeto de estudo só verá clarificada a linha de investigação que 

traçámos com esta pergunta com a complementaridade da orientação dada ao percurso 

investigativo que traduziremos através das seguintes hipóteses de investigação, aliás, seguindo a 

opinião dos mesmos autores que consideram que a formalização de hipóteses permite ao 

investigador uma melhor “compreensão dos fenómenos observáveis” (2013, p.120) e, como dizem 

Torres e Palhares, a “formulação das hipóteses constitui uma etapa crucial, na medida em que 

representa simultaneamente um ponto de chegada (resultante da exigência da travessia teórica) e 

um ponto de partida (abrindo o percurso metodológico)” (2014, p.24): 

H1: O Projeto de Intervenção do diretor apresenta uma relativa desarticulação com o Projeto 

Educativo da escola. 

H2: O Projeto Educativo da escola teve relevância marginal para a escolha do diretor. 

Na perspetiva de sistematizar o que temos vindo a apresentar, indicaremos de seguida alguns 

dos objetivos do nosso estudo empírico, aquilo que verdadeiramente se quer saber através da 

investigação.  

Tais objetivos são os seguintes: 

 Identificar as (in)congruências entre o PEE e o PI; 

 Identificar os princípios e as finalidades do PEE inscritos no PI; 

 Verificar a forma como o PEE e o PI reproduzem e ou recriam as lógicas políticas 

dominantes; 

 Identificar os pressupostos que levaram à eleição do diretor; 

 Verificar de que a forma o PEE e o PI conciliam os interesses dos diferentes grupos 

existentes na escola; 

 Compreender as relações de poder na prática entre o CG e o diretor. 

Delineado este quadro diretor da investigação, focar-nos-emos de seguida nas grandes linhas 

metodológicas que irão orientar o seu percurso considerando que as perguntas de investigação, só 

por si, não definem o paradigma a utilizar (Yin, 2003, p.5). 
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2. NATUREZA DO ESTUDO 

 

Para proceder à análise da realidade dentro dos pressupostos antes descritos, centraremos este 

estudo num caso específico de uma escola urbana do ensino secundário sobre a qual pretendemos 

desenvolver uma abordagem o mais aprofundada possível, com a intenção de compreender e 

interpretar a problemática apresentada, para a qual iremos utilizar uma metodologia de índole 

qualitativa. 

Na senda de Yin, consideramos que um projeto de pesquisa “constitui a lógica que une os dados 

a serem coligidos (e as conclusões a serem tiradas) às questões iniciais de um estudo. Cada estudo 

empírico possui um projeto de pesquisa implícito, se não explícito” (2003, p.39). A sequência lógica 

entre as questões de pesquisa, os dados a recolher, a análise dos dados relevantes até ao conjunto 

de respostas (conclusões), faz parte das etapas fundamentais em qualquer projeto de pesquisa 

(ibid, p.41). 

A escolha da metodologia qualitativa para a abordagem empírica nesta investigação tem a ver 

com o problema e com as interações e perceções que pretendemos identificar e analisar para a 

compreensão da realidade, entendida como um conjunto de significados construídos através das 

interações regulares dos atores que partilham experiências e passados comuns, mas em que o 

consenso pode não existir (Bogdan & Biklen, 1994, p.55-56). Por outro lado, as questões a 

investigar foram formuladas com o “objetivo de investigar os fenómenos em toda a sua 

complexidade e em contexto natural” (ibid, p.16), sem contudo, esquecer a ideia de que nos 

contextos sociais o acesso à informação é marcado pela interação e pela subjetividade dos 

participantes. 

Com efeito, dada a natureza do tema, julgamos que uma metodologia de tipo qualitativo, em que 

os dados recolhidos sejam predominantemente “ricos em pormenores descritivos relativamente a 

pessoas, locais e conversas”, constituir-se-á como a forma mais adequada para permitir a 

“compreensão dos comportamentos a partir da perspetiva dos sujeitos da investigação” ( ibid., 

p.16). 

Para estes autores, a investigação, ao ser caraterizada como qualitativa, obedece, se não a 

todos, pelo menos a alguns, dos pressupostos seguintes: a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal que recolhe diretamente os dados; a 

investigação qualitativa é descritiva, considerando que os dados recolhidos e os resultados da 
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investigação têm, normalmente, a forma de palavras ou imagens; ao investigador qualitativo 

interessa mais o processo que o produto; os dados são analisados de forma indutiva, ou seja, o 

investigador organiza os dados num processo de baixo para cima, recolhendo as questões mais 

importantes “num processo de análise […] como um funíl”; os investigadores preocupam-se com o 

significado e a perspetiva dos participantes (Bogdan & Biklen, 1994, p.47-51). 

Como referem Quivy e Campenhoudt, “para levar a bom termo o trabalho de observação é 

preciso poder responder às três seguintes perguntas: observar o quê? em quem? como?” (2013, 

p.155).  

Com a pesquisa empírica, procuramos compreender e desocultar uma parte das lógicas 

organizacionais que se desenvolvem no atual enquadramento político, social e normativo, 

nomeadamente, as relacionadas com o PEE e a sua relação com o PI do diretor, as atinentes aos 

processos que envolveram a eleição do diretor e/ou a sua recondução e as relacionadas com as 

opções que presidiram à elaboração do PI e as estratégias que foram eleitas para lhes dar resposta. 

Seguindo os mesmos autores, considera-se essencial “circunscrever o campo das análises 

empíricas no espaço geográfico e social e no tempo” (2013, p.157). O estudo circunscrever -se-á à 

observação de uma escola secundária, situada na zona norte, durante o ano letivo 2015-2016. Por 

outro lado, o foco de análise situar-se-á no diretor e nos elementos do conselho geral, como 

elementos fundamentais no desenvolvimento organizacional e na aplicação das grandes linhas de 

atuação consagradas. Para obter informação mais precisa sobre o PEE, poderemos recorrer a 

elementos do conselho pedagógico, considerando que é este órgão o responsável pela sua 

elaboração. A nossa atenção incidirá, também, na análise dos documentos que temos vindo a 

referir, o projeto educativo da escola e o projeto de intervenção do diretor e, eventualmente, noutros 

documentos, nomeadamente, o regulamento interno, a carta de missão do diretor, legislação e atas 

do conselho geral que se considerem importantes e necessárias à investigação. 

Não podemos, ainda, deixar de referir que só utilizando uma investigação qualitativa poderemos 

observar eventuais aspetos relacionados com o nosso problema que, eventualmente, não tenhamos 

previsto e nos surjam durante o percurso. Como nos dizem Bogdan e Biklen acerca deste tipo de 

investigação, “Os planos evoluem à medida que se familiarizam com o ambiente, pessoas e outras 

fontes de dados” (1994, p.83), daí decorrendo que por vezes é preciso ajustar percursos e/ou 

delinear novas ações.  

Uma questão subjacente à abordagem qualitativa prende-se com o facto de os investigadores em 

educação, questionarem, de forma constante, os sujeitos da investigação, com o propósito de 
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entender a sua realidade, a forma como estes interpretam as suas experiências e, igualmente, o 

modo como estruturam o mundo social em que vivem, refletindo-se, assim, numa espécie de 

diálogo entre o investigador e os sujeitos do estudo (Bogdan & Biklen, 1994, p.51). 

Na perspetiva de Maroy, 
  

Este trabalho indutivo, o vaivém constante entre as hipóteses de partida, a recolha e o 
tratamento dos dados são particularmente importantes quando se encara a análise qualitativa 
numa lógica exploratória, como um meio de descoberta e de construção de um esquema 
teórico de inteligibilidade, e não tanto numa óptica de verificação ou de teste de uma teoria 
ou de hipóteses preexistentes (1995, p. 117). 

 
Assim, não obstante os limites temporais para a realização deste projeto, vamos recorrer a uma 

metodologia qualitativa, mais especificamente ao estudo de um caso, para estudarmos a 

particularidade e complexidade do caso específico desta escola (Stake, 2007, p.18). 

Uma outra questão que se levanta prende-se com a generalização dos resultados da investigação 

qualitativa. Serão estes generalizáveis? Quando falamos em generalização, estamos a referir-nos ao 

facto de os resultados de um estudo serem aplicáveis a locais e sujeitos diferentes. Ora, de acordo 

com Bogdan e Biklen, nem todos os investigadores encaram a generalização da mesma forma, 

sendo que alguns não pensam a questão da generalização em termos convencionais, mas 

interessam-se, sim, por estabelecer afirmações universais relativas a processos sociais gerais, 

enquanto outros podem pensar esta questão encarando que o seu trabalho pressupõe documentar 

de forma aprofundada um determinado contexto ou grupo de sujeitos, e que cabe a outros 

analisarem de que modo isso se poderá articular com o quadro geral (1994, p.65-67). 

Quando estes autores nos alertam para o risco da subjetividade do investigador ao interrogarem-

se sobre se “será que o observador se limita a registar aquilo que pretende ver e não o que de facto 

se passa?” (Bogdan & Biklen, 1994, p.67), remetem-nos para a possibilidade de os dados, em 

algumas situações, serem processados pelo investigador antes de serem transcritos para o papel e 

para os riscos da falta de objetividade em tais circunstâncias. 

Neste enquadramento, a investigação qualitativa, aplicada em várias disciplinas, adquiriu longa 

tradição e incentiva cada investigador a desenvolver, em função do seu objetivo de investigação e 

dos pressupostos teóricos, o seu próprio método de trabalho de campo, na observância dos 

princípios e sugestões que os diversos autores teorizam. 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO  

 

3.1. O estudo de caso 

 

Nesta investigação qualitativa e de entre as várias possibilidades inerentes ao desenvolvimento 

da metodologia de tipo qualitativo, utilizaremos um estudo de caso (ou abordagem intensiva), como 

suporte metodológico do trabalho, valorizando, essencialmente, a análise em profundidade de 

contextos educacionais bem definidos, em detrimento de uma abordagem de grande número, de 

cariz mais extensivo. 

Esta escolha deve-se ao facto de o considerarmos mais adequado à obtenção de respostas à 

nossa pergunta de partida e aos objetivos enunciados, por permitir uma maior proximidade com os 

fatores que influenciam as ações nas organizações escolares, por ser uma investigação individual e 

pelo tempo de que dispomos para a realização deste estudo.  

A vantagem do estudo de caso prende-se com a capacidade que dá ao investigador de se centrar 

numa situação específica para identificar ou tentar identificar os diversos processos interativos que 

estão a decorrer (Bell, 2004, p.23). 

Os autores Bogdan e Biklen, na esteira de Merriam (1988), definem estudo de caso como, “a 

observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um 

acontecimento específico” (1994, p.89). 

Este método, estudo de caso, tem sido muito utilizado nas Ciências Sociais, pois permite 

analisar em profundidade casos específicos uma vez que o que se pretende é recolher informação 

de forma sistemática e em profundidade sobre cada caso em estudo, e são vários os autores que se 

têm debruçado sobre ele. De entre outros, destacamos Yin (2003) e Stake (2007). 

Para Yin “o estudo de caso é uma das muitas maneiras de fazer pesquisa em ciências sociais”. 

Apresenta vantagens e desvantagens mas, está especialmente indicado para os casos em que “se 

colocam questões do tipo `como` e `por que`”, quando o investigador não controla os 

acontecimentos e quando o estudo incide em fenómenos num contexto social (2003, p.19). 

Este autor considera ainda que os estudos de caso são a estratégia de investigação mais 

utilizada numa “investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu 

contexto natural da vida real”, e quando o investigador tem pouco controlo sobre os acontecimentos 

dentro dos contextos definidos (Yin, 2003, p.32). 
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Nesta linha de pensamento, Stake diz-nos que este método vai permitir um estudo aprofundado 

e detalhado do contexto selecionado, preservando “as múltiplas realidades, as perspectivas 

diferentes e até contraditórias do que está a acontecer” e as orientações descontextualizadas da 

ação (Stake, 2007, p.26). 

Como já anteriormente referimos, Bogdan e Biklen dizem que “o plano geral do estudo de caso 

pode ser representado como um funil”, começando-se o estudo pela sua parte mais larga e 

seguindo-se a procura, por parte do investigador, dos objetos de estudo ou fontes de dados, 

explorando, tomando decisões e ajustando, abandonando ou abrindo novas hipóteses de percurso 

até à delimitação focada do objeto de pesquisa (1994, pp.89-90). 

Neste contexto, Quivy e Campenhoudt afirmam que no final o que se pretende é “compreender 

com mais nitidez como determinadas pessoas apreendem um problema e a tornar visíveis alguns 

dos fundamentos das suas representações” (2013, p.19).  

Na perspetiva de Stake, o caso é “ um entre outros”, é “um objecto e não um processo” e 

distingue três tipos de estudo de caso: intrínseco, instrumental e coletivo. No estudo de caso 

intrínseco, o investigador está focado no seu caso particular deslindando as relações, examinando 

os problemas e agregando os dados. Pode, contudo, obter informações que lhe permitam entender 

outros casos. Na situação do caso instrumental, o investigador vai procurar compreender um 

determinado fenómeno e as relações que ocorrem no seu campo de ação e não um caso 

específico. Eventualmente, permitirá aperfeiçoar uma teoria, para proporcionar conhecimento sobre 

alguma coisa que não é só do caso em si. Funciona como um instrumento para compreender outro 

fenómeno. O caso coletivo situa o estudo em vários casos com o intuito de estudar várias situações 

que possam permitir analisar e compreender um determinado fenómeno, população ou teoria 

(2007, p.17-19). 

De uma forma alternativa, Bogdan e Biklen consideram mais pertinente a classificação dos 

estudos de caso em oito tipologias, estudos de caso numa perspetiva histórica, estudos de caso de 

observação, histórias de vida, estudos comunitários, análise situacional, microetnografia, estudos de 

casos múltiplos e estudos de casos comparativos. Nesse contexto, julgamos que a nossa 

investigação se enquadra na tipologia de estudo de caso de observação, dado que o estudo incide 

num grupo de atores de uma organização e tem por foco um aspeto particular da mesma 

organização (1994, pp. 90-92). 

Ao optarmos por um estudo de caso é importante ter consciência dos problemas que daí podem 

advir. Yin aponta para três preocupações recorrentes e que podem ser entendidas como possíveis 
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constrangimentos à sua utilização. Refere que o estudo de caso exige muito tempo e uma 

planificação cuidada. Os dados recolhidos exigem tempo de análise e interpretação. Uma outra 

possível questão prende-se com a dificuldade de proceder a generalizações. E, por fim, um terceiro 

problema relaciona-se com o risco de falta de rigor e a reduzida capacidade de fornecer dados 

precisos (2003, pp.29-31). 

Alertados para estes constrangimentos com que ao longo desta investigação nos 

confrontaremos, vamos abordá-la sequencialmente começando por delimitar o campo de análise 

(escolha dos problemas e das questões centrais) e identificando as características do contexto da 

investigação, ao que se seguirá uma análise documental e a construção dos instrumentos de 

recolha de dados para aplicação das entrevistas e grelhas de análise. 

Assim, a abordagem qualitativa vai ser desenvolvida através da aplicação das seguintes técnicas: 

análise documental, entrevista semiestruturada e análise de conteúdo, que de seguida 

apresentaremos. 

 

3.2. A análise documental 

 

Esta investigação, partindo da metodologia qualitativa, recorrerá a uma análise de diversos 

documentos como ponto de partida, os quais ao longo deste ponto serão explicitados. 

Na esteira de Saint-Georges, “não nos documentamos ao acaso, mas em função de uma 

investigação. Sem essa referência constante, corremos o risco de nos perdemos em falsas pistas ou 

em procedimentos de documentação totalmente desnecessários” (2005, p.29). 

Para o mesmo autor, as fontes de documentação podem ser classificadas em quatro grandes 

tipos: “as fontes não escritas, as fontes escritas, oficiais e não oficiais, e as fontes numéricas” (ibid., 

p.17).  

Assim, os documentos oficiais a considerar poderão ser considerados em termos da sua origem, 

pública ou privada (ibid, p.18), e do grau de partilha dos mesmos ao nível da instituição. Por um 

lado, temos os documentos oficiais públicos, produzidos fora da organização, e que se destinam à 

regulação do sistema educativo e da profissão docente. Integram este nível os diversos diplomas 

legais produzidos pelo Ministério da Educação, bem como os normativos e deliberações emitidas 

pelas diferentes estruturas regionais de coordenação educativa. Estes documentos caracterizam-se 

essencialmente pelo seu carácter formal-legal.  
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Por outro lado, temos os documentos públicos produzidos no contexto da organização educativa. 

Estes assumem a função de regulação, a nível local, da organização e da profissão docente, 

caracterizando-se por uma especificidade de conteúdo mais reveladora das particularidades da 

instituição em causa, contendo informações que permitem inferir, ainda que parcialmente e de uma 

forma dissimulada, o posicionamento desta, face às orientações da tutela e à comunidade 

educativa. Enquadram-se neste conjunto designadamente os documentos considerados 

estratégicos do estabelecimento de ensino, os documentos produzidos pelo diretor ou os relatórios 

de avaliação interna e externa da instituição. A um nível mais particular, situam-se os documentos 

reservados produzidos no contexto da organização educativa, como sejam atas de reuniões ou 

outros documentos produzidos pelos diversos atores intervenientes na organização. É exatamente a 

este nível que é plausível serem encontradas manifestações mais evidentes das representações dos 

professores sobre a profissão e sobre as suas práticas, remetendo-nos para o plano da ação 

organizacional (Lima, 2011c, p.17). 

Assim, de entre estes documentos que privilegiámos nesta investigação, uns são emitidos e 

recebidos por uma autoridade pública, a saber, os normativos que regulamentam a ação educativa 

e organizacional, em particular os decretos-lei que prescrevem sobre a direção e gestão das 

escolas, e outros são produzidos na própria escola e dela decorrentes: o projeto educativo da escola 

e o projeto de intervenção do diretor, entre outros.  

Os documentos indicados enquadram-se naquilo que Bogdan e Bilken denominam documentos 

para uso interno e documentos para comunicação e projeção externa (1994, p.181). 

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja revelando aspetos novos de um 

tema ou problema, pelo que a eventual análise de atas de reuniões do conselho geral e a 

observação do conteúdo do plano anual de atividades, do regulamento interno e do contrato de 

autonomia poderão ser fonte de dados, no contexto desta investigação, para completar informações.  

Um aspeto importante destacado por Bogdan e Biklen referente ao recurso a documentos 

escritos, consiste na atenção que o investigador deve prestar para “tentar compreender o objectivo 

da pessoa que escreveu na produção do documento” (1994, p.179). Nesta linha de raciocínio, 

destacam que frequentemente estes “servem como fontes de férteis descrições de como as 

pessoas que produziram os materiais pensam acerca do mundo” (ibid,, p. 180). 

A este propósito, é igualmente pertinente a advertência de Quivy e Campenhoudt: 
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No que diz respeito aos documentos de forma textual, a atenção incidirá principalmente 
sobre a sua autenticidade, sobre a exactidão das informações que contêm, bem como sobre 
a correspondência entre o campo coberto pelos documentos disponíveis e o campo de 
análise da investigação (2013, p.203). 

 
No que se refere aos documentos que de algum modo se destinam a consumo externo, 

concretamente, o projeto educativo e, por vezes, o regulamento interno, constata-se que, com 

frequência, funcionam como bandeira institucional, visando a venda de uma imagem de eficácia e 

eficiência da organização, pelo que a preocupação, assinalada por Bogdan e Biklen, faz para nós 

todo o sentido:  

 
Estes materiais têm sido encarados por muitos investigadores como extremamente 
subjectivos, representando os enviesamentos dos seus promotores e, quando escritos para 
consumo externo, apresentando um retrato brilhante e irrealista de como funciona a 
organização (1994, p.180). 

 
Deste modo, deve ter-se em atenção a necessidade de fazer uma análise cuidada deste tipo de 

documentos, até porque estes se constituem como fontes valiosas de informação, como nos dizem 

Bogdan e Biklen quando afirmam: “na compreensão de como a escola é definida por várias 

pessoas impele-os para a literatura oficial. Nesses documentos os investigadores podem ter acesso 

à `perspectiva oficial`, bem como às várias maneiras como o pessoal da escola comunica” (ibid.). 

Um outro tipo de documento que deve ser tido em conta é o das comunicações internas, ordens 

de serviço, circulares, despachos, entre outros. Entendemos que estes documentos, para além de 

expressarem objetivos relacionados com a rotina da organização e com o cumprimento da 

legislação e de orientações provenientes da tutela, podem revelar aspetos menos óbvios, como 

sejam a manifestação de autoridade, a legitimação de decisões tomadas ou demonstração de rigor 

e organização, na esteira do que nos dizem Bogdan e Biklen: 

  
Os documentos internos podem revelar informações acerca da cadeia de comando oficial e 
das regras e regulamentos oficiais. Podem também fornecer pistas acerca do estilo de 
liderança e revelações potenciais acerca de qual o valor dos membros da organização 
(ibidem, p.181). 
 

Finalmente, não podemos deixar de referir o que nos diz, Bardin, citando J. Chaumier, a análise 

documental não é mais do que “uma operação ou um conjunto de operações visando representar o 

conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, num estado 

ulterior, a sua consulta e referenciação”. Ou seja, a análise documental permite traduzir um 

documento através de outro documento, representação do primeiro, mediante formas que poderão 
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passar por resumos ou indexação por descritores, transformando a informação de modo a obter 

uma forma mais simples e de mais fácil acesso (2009, pp.47-48).  

Assim, no sentido de dar coerência aos dados obtidos através desta análise documental, 

pretendemos inter-relacioná-la nos contextos educativos com as representações dos atores 

envolvidos - informação a obter por via da técnica de entrevista semidiretiva ou semiestruturada. 

 

3.3. O inquérito por entrevista 

 

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas em investigação social (Quivy & Campenhoudt, 

2013, p.192) e que para Bogdan e Biklen, “é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem 

do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira 

como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” (1994, p.134). 

No entanto, pôr-se-á sempre a seguinte questão: será esta técnica a apropriada ao objeto de 

investigação? Como nos alerta Ferreira, as entrevistas “não permitem o acesso direto a domínios de 

práticas, experiências e/ou interações”, mas tais domínios podem, através delas, “ser 

reconstituídos enquanto constitutivos das subjetividades dos seus participantes”, permitindo obter 

das narrativas os pontos de vista e a simbologia de determinadas práticas (2014, p.168). 

A entrevista é descrita por Quivy e Campenhoudt como: 
 

uma verdadeira troca, durante a qual o interlocutor do investigador exprime as suas 
percepções de um acontecimento ou de uma situação, as suas interpretações ou as suas 
experiências, ao passo que, através das suas perguntas abertas e das suas reacções, o 
investigador facilita essa expressão, evita que ela se afaste dos objectivos da investigação e 
permite que o interlocutor aceda a um grau máximo de autenticidade e de profundidade 
(2013, p.192), 

 
ao passo que Bogdan e Biklen, numa formulação semelhante, utilizam a expressão “conversa 

intencional, geralmente entre duas pessoas” (1994, p.134). 

Neste estudo, iremos utilizar a entrevista semiestruturada que,  

 
não é nem inteiramente aberta, nem encaminhada por grande número de perguntas 
precisas. Geralmente, o investigador dispõe de uma série de perguntas guias, relativamente 
abertas, a propósito das quais é imperativo receber uma informação da parte do entrevistado. 
Mas não colocará necessariamente todas as perguntas na ordem em que as anotou e sob a 
formulação prevista (Quivy & Campenhoudt, 2013, p.192), 
 

sendo que, esta técnica, será aplicada ao diretor, a membros do conselho geral e a um elemento do 

conselho pedagógico envolvido na elaboração do projeto educativo da escola. 
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No entanto, a entrevista, nas palavras de Ferreira, não é atualmente  
 

concebida como uma técnica neutra, estandardizada e impessoal de recolha de informação, 
mas como resultado de uma com-posição (social e discursiva) a duas (por vezes mais) vozes, 
em diálogo recíproco a partir das posições que ambos os interlocutores ocupam na situação 
específica de entrevista (de interrogador e de respondente), dando lugar a um campo de 
possibilidades de improvisação substancialmente alargado quer nas questões levantadas, 
quer nas respostas dadas” (2014, p.170). 

 
Este tipo de inquérito por entrevista, além de se caraterizar por haver “um contacto direto entre 

o investigador e os seus interlocutores” permite ao investigador retirar “informações e elementos de 

reflexão muito ricos e matizados”. Outro aspeto positivo desta técnica é permitir que o entrevistado 

exprima “as suas preocupações de um acontecimento ou de uma situação, as suas interpretações 

ou as suas experiências” (Quivy & Campenhoudt, 2013, pp.191-192). 

Parece-nos, portanto, que esta técnica se ajusta particularmente bem ao objeto de estudo da 

nossa investigação. Quivy e Campenhoudt consideram mesmo que esta técnica é especialmente 

adequada quando se pretende efetuar “A reconstituição de um processo de ação, de experiências 

ou de acontecimentos do passado” bem como, nos contextos em que  

 
A análise do sentido que os actores dão às suas práticas e aos acontecimentos com os quais 
se vêem confrontados: os seus sistemas de valores, as suas referências normativas, as suas 
interpretações de situações conflituosas ou não, as leituras que fazem das próprias 
experiências, etc. (2013, p.193), 
  

exatamente um dos aspetos centrais da nossa investigação. 

No sentido de enfatizar o valor desta nossa escolha poderemos referir ainda a opinião de Bogdan 

e Biklen que consideram que “As boas entrevistas produzem uma riqueza de dados, recheados de 

palavras que revelam as perspectivas dos respondentes. As transcrições estão repletas de detalhes 

e de exemplos” (1994, p.136), o que nos leva a atribuir, nesta investigação, às entrevistas, um 

peso significativo para compreender os indivíduos inseridos no seu mundo e a forma como o 

interpretam. 

O tipo de entrevista pelo qual optámos foi o tipo semidiretivo ou semiestruturado, não só por ser 

o mais mobilizado nos trabalhos de campo em ciências sociais pelos investigadores, como também 

porque, devido à sua estrutura, as questões abertas dão “lugar a um campo de possibilidades de 

improvisação substancialmente alargado, quer nas questões levantadas, quer nas respostas 

dadas”, o que permite ao entrevistador recolher mais informações e encaminhar a entrevista para 

os objetivos definidos (Ferreira, 2014, p.171). 
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Na entrevista semidiretiva, como já foi referido, “o investigador dispõe de uma série de 

perguntas guias, relativamente abertas, a propósito das quais é imperativo receber uma informação 

da parte do entrevistado”. Assim, estas entrevistas não obedecem a uma ordem pela qual as 

questões são colocadas, tendo o entrevistado total liberdade para responder: o investigador tem o 

papel de reencaminhar a entrevista para os objetivos fixados cada vez que o entrevistado deles se 

afastar e o de colocar as perguntas às quais o entrevistado não chega por si próprio no momento 

mais apropriado e de forma tão natural quanto possível (Quivy & Campenhoudt, 2013, p.192-193). 

Como diz Ferreira, a posição do entrevistador não é impessoal e a entrevista deve ser orientada 

do modo menos impositivo possível, devendo a sua com-posição ser dialógica, aberta à 

improvisação preparada, para que o exercício resulte na satisfação dos objetivos previamente 

preparados pelo entrevistador e façam sentido a argumentação e os pontos de vista do entrevistado 

(2014, p.171). 

No entanto, as entrevistas estão sujeitas a constrangimentos que só na situação social do seu 

desenvolvimento podem ser identificados. Há sempre fatores perturbadores na interação social pelo 

que a subjetividade dos envolvidos, a suas expectativas e os resultados esperados poderão 

influenciar a prevista neutralidade dos dados obtidos. Assim, os dados obtidos nas entrevistas “não 

podem ser reconhecidos no estatuto epistemológico de mero dado informativo, mas de dado 

discursivo que informa e é informado por pontos de vista”. Mais do que recolher informação sobre 

factos e rememorações reflexivas, a entrevista permite-nos obter a narração comentada, a sua 

interpretação e as suas representações sociais dadas pelo entrevistado (ibid., p.175-176).   

Na perspetiva do mesmo autor,  
 

os resultados das entrevistas são, portanto, dados discursivos que não refletem objetivamente 
uma realidade, mas que resultam de uma com-posição discursiva e intersubjetiva, muitas 
vezes improvisada por parte de ambos os intervenientes no decorrer da situação” (ibid., 
p.176-177). 

 
À semelhança do que ocorre com outras técnicas de investigação, a aplicação das entrevistas 

como estratégia de recolha de informação apresenta alguns pontos fortes, que a tornam 

particularmente eficiente tendo em conta o objeto de estudo, desde que seja prestado o cuidado 

devido, no que se refere às suas limitações. 

Como principais pontos fortes, Quivy e Campenhoudt apontam “o grau de profundidade dos 

elementos de análise recolhidos” e a “flexibilidade e a fraca directividade do dispositivo que permite 

recolher os testemunhos e as interpretações dos interlocutores, respeitando os próprios quadros de 

referência – a sua linguagem e as suas categorias mentais” (2013, p.194). 
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Como limitações, os mesmos autores referem o facto de alguns investigadores se poderem 

sentir intimidados pela significativa falta de atributos diretivos da técnica, bem como os problemas 

causados pela assunção de uma “completa espontaneidade do entrevistado e numa total 

neutralidade do investigador” (ibid.). 

Os dados colhidos através das entrevistas serão confrontados com os dados recolhidos na 

análise documental e o seu conteúdo sujeito a uma análise qualitativa nos termos que Bardin 

(2009) defende. 

 

3.4. A análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo como técnica de investigação é segundo Bardin (2009), uma “prática que 

funciona há mais de meio século” (ibid., p.15) e “tudo o que é dito ou escrito é suscetível de ser 

submetido a uma análise de conteúdo” (ibid., p.34), de acordo com o mesmo autor, que utiliza as 

palavras de Henry e Moscovici (1968). 

O lugar que a análise de conteúdo ocupa na investigação tem-se tornado cada vez maior, uma 

vez que esta técnica permite o tratamento, de forma metódica, das informações com um grau de 

profundidade e complexidade assinalável como é o caso das entrevistas (Quivy & Campenhoudt, 

2013, p.227).  

A técnica da análise de conteúdo tem subjacente a si um conjunto de processos técnicos que 

passam por divisões, cálculos e aperfeiçoamentos sistemáticos, que incluem os próprios materiais, 

tornando necessário um trabalho preciso. Poder-se-á dizer que a análise de conteúdo recorre a 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens e retira delas os 

elementos que lhe permitem, posteriormente, efetuar interpretações, na perspetiva defendida por 

Quivy & Campenhoudt de que a “análise de conteúdo em ciências sociais não tem como objetivo 

compreender o funcionamento da linguagem enquanto tal”, mas sim “tratar de forma metódica 

informações e testemunhos que apresentam um certo grau de profundidade e complexidade” 

(2013, pp.226-227). 

Nesta mesma linha de ideias Bardin, defende que a análise de conteúdo se revela como um 

“conjunto de técnicas de análise de comunicações” (2009, p.33). Será, assim, um instrumento, 

constituído por um conjunto de técnicas e marcado por uma diversidade de formas, sendo 

adaptável a um vasto campo de aplicação que são as comunicações, aplicando-se em vários 

domínios: linguístico (escrito e oral), icónico (sinais, grafismos, imagens, fotografias, filmes, etc.), 



CAPÍTULO III – PROBLEMÁTICA E METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

Do Projeto Educativo da Escola ao Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências 139 

 

outros códigos semióticos (tudo aquilo que não sendo linguístico, pode conter significações: 

música, comportamentos, espaço, tempo, objetos diversos, etc.) (ibid., p.36). 

A análise de conteúdo tem, por outro lado, duas funções que “podem ou não dissociar-se” na 

sua prática e que coexistem entre si de uma “maneira complementar”: 

- uma “função heurística” que se baseia no enriquecimento de uma atitude exploratória, 

favorecendo e ampliando a propensão para a descoberta; 

- uma função de “administração da prova”, na qual se infirmam ou confirmam as hipóteses 

elaboradas inicialmente (sob a forma de questões ou de afirmações provisórias) que, funcionando 

como orientações, invocam para o método de análise sistemática, com o intuito de “servir de 

prova” (Bardin, 2009, pp.31-32).  

Consubstancia assim um método empírico, dependente da mensagem e da linha de 

interpretação que se pretende, pelo que a sua aplicação opera através de regras de base 

dificilmente transponíveis (ibid., p.32). 

Considerando o seu campo, o seu funcionamento e o seu objetivo, a análise de conteúdo pode 

ser designada como: 

  
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 
ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (ibid., p.44). 

 
Assim, o recurso à análise de conteúdo pode ser útil quando o nosso objetivo é alcançar a 

compreensão da comunicação para além dos seus significados imediatos, uma vez que, por trás de 

um discurso, pode estar escondido um sentido que convém descobrir.  

Na perspetiva de Bardin, a organização das diversas fases de análise de conteúdo é efetuada em 

torno de três pólos cronológicos: “1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação” (2009, p.121). 

A primeira fase, a pré-análise, tem por objetivo a organização das ideias iniciais para um 

desenvolvimento de um plano estruturado de análise. É flexível, composto por três etapas 

sucessivas, “a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das 

hipóteses e dos objetivos, e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final” 

(ibid.). 

A primeira atividade desta fase é a leitura flutuante que permite obter um conjunto de 

“impressões e orientações”. Esta leitura torna sucessivamente mais claras as hipóteses emergentes 
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referenciadas às teorias aplicadas e facilita a escolha dos documentos quando estes não estão 

previamente definidos. A definição deste universo de documentos a submeter a procedimentos 

analíticos tem de atender a algumas regras (ibid., p.122): 

- A “regra da exaustividade” que consiste em não deixar de fora qualquer um dos elementos que 

pertençam ao universo. 

- A “regra da representatividade”, que tem por base a utilização de uma amostra rigorosa, ou seja, 

só o será se for uma parte representativa do universo, podendo-se, assim, generalizar os resultados 

ao todo. 

- A “regra da homogeneidade”, que refere a necessidade de os documentos selecionados 

“obedecerem a critérios precisos de escolha”. 

- A “regra da pertinência”, que tem por base a correspondência entre os documentos escolhidos 

para análise e o objetivo que a análise suscita (Bardin, 2009, p.122-124). 

A formulação das hipóteses e dos objetivos, a segunda fase de pré-análise, consiste em formular 

uma “afirmação provisória que nos propomos verificar (confirmar ou infirmar), recorrendo aos 

procedimentos de análise” (Bardin, 2009, p. 124). Ou seja, a finalidade geral desta fase é o objetivo 

a que nos propomos, perante o quadro teórico que servirá de base aos resultados obtidos (ibid., 

p.124). 

Relativamente à terceira fase da pré-análise, “a referenciação dos índices e a elaboração de 

indicadores”, podemos concluir que, 

 
Se se considerarem os textos uma manifestação que contém índices que a análise vai fazer 
falar, o trabalho preparatório será o da escolha destes – em função das hipóteses, caso elas 
estejam determinadas – e sua organização sistemática em indicadores (Bardin, 2009, 
p.126). 

 
Se se considerar o índice como o tema que possui mais importância para o locutor por ser o 

mais frequentemente repetido, “o indicador correspondente será a frequência deste tema de 

maneira relativa ou absoluta, relativamente a outros” (ibid.). 

Construídos os índices, estamos em condições de proceder à construção de indicadores 

precisos, sendo a sua eficácia e pertinência testada em algumas partes dos documentos. 

A preparação do material será prévia à análise, e passa, por exemplo, por transcrever entrevistas 

que foram gravadas, pela preservação das gravações e pela disposição das perguntas e respostas 

em formatações que permitam leituras de identidades e contrastes (Bardin, 2009, p.127). 
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A exploração do material e o seu tratamento é realizado com recurso a operações de codificação 

e de categorização, sendo uma fase longa e baseada na “aplicação sistemática das decisões 

tomadas” (ibid.). 

A codificação de um texto é uma transformação que obedece a regras precisas, e faz-se por 

recorte, agregação e enumeração, permitindo obter uma representação das caraterísticas do texto, 

que podem servir de índices (ibid., p.129). 

Para a mesma autora, a organização da codificação obedece a três possibilidades: o recorte que 

se traduz pela escolha das unidades, a enumeração traduzida pela escolha das regras de contagem 

e a classificação e a agregação feita pela escolha de categorias (ibid., p.129). 

As escolhas devem ter em consideração duas noções importantes que servem de base ao 

recorte, a unidade de registo e a unidade de contexto. 

A unidade de registo “é a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de 

conteúdo a considerar como unidade de base, visando a categorização e a contagem frequencial” 

(Bardin, 2009, p. 130). Estas unidades podem ser de natureza e de dimensões muito variadas, 

prevalecendo uma relativa ambiguidade no que concerne aos critérios de distinção das mesmas.  

 De entre as unidades de registo realçamos as mais utilizadas: 

- “A palavra” não possui uma definição concreta em linguística, mas tem significado para quem faz 

uso dum idioma, sendo que é possível ter em consideração todas as palavras do texto ou, pelo 

contrário, podemos reter unicamente as palavras-chave ou as palavras-meta. É possível realizar-se a 

“análise de uma categoria de palavras, sejam eles, substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, com a 

finalidade de se determinarem relações”; 

- “O tema”, muito utilizado na análise de conteúdo, define-se como “a unidade de significação que 

se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve 

de guia à leitura”. Assim, a realização de uma análise temática tem por objetivo a descoberta dos 

“núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição 

podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido”. O tema como unidade de registo 

pode ser utilizado, por exemplo, na análise de respostas a questões abertas, de entrevistas não 

diretivas, no estudo de atitudes, de motivações de opiniões, de valores, de crenças, de tendências, 

etc.; 

- “O objeto ou referente” entende-se como “temas-eixo, em redor dos quais o discurso se 

organiza”. São exemplo disto “os objetivos e atitudes numa análise da imprensa política” ou “as 

divisões de uma casa citadas num inquérito sobre a habitação”; 
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- “O personagem” concentra-se no ator que tem um papel relevante no contexto dos objetivos da 

análise; 

- “O acontecimento” aparece como unidade de registo quando se trata de relatos ou de narrações; 

- “O documento” pode ser considerado como unidade de registo “desde que possa ser 

caraterizado globalmente e no caso de análise rápida”, é o caso de um artigo, um filme, um livro ou 

um relato (Bardin, 2009, pp.130-133). 

A unidade de contexto, além de servir de unidade de compreensão para a codificação da 

unidade de registo, corresponde, também, “ao segmento da mensagem, cujas dimensões 

(superiores às da unidade de registo) são ótimas para que se possa compreender a significação 

exata da unidade de registo”. É necessário, muitas vezes, fazer-se “referência ao contexto próximo 

ou longínquo da unidade a registar”, nomeadamente, ao estarmos a analisar mensagens políticas, 

as palavras liberdade, democracia, sociedade são palavras que necessitam de um contexto para 

serem compreendidas verdadeiramente (ibid., p.133). 

A escolha da enumeração traduz-se pelo modo como as unidades de registo vão ser contadas. 

As regras de contagem têm que ser definidas. É essencial distinguir nas unidades de registo o que 

pode ser enumerado, ou seja, contado. A escolha de uma regra de enumeração (ou de várias), 

 
assenta numa hipótese de correspondência entre a presença, a frequência, a intensidade, a 
distribuição, a associação da manifestação da linguagem e a presença, a frequência, a 
intensidade, a distribuição, a associação de variáveis inferidas, não linguísticas. É conveniente 
procurar-se a correspondência mais pertinente (Bardin, 2009, p. 139). 

 
De acordo com a mesma autora, a categorização, não sendo obrigatória, é usada na 

generalidade das análises de conteúdo e passa pela escolha de categorias.  

A categorização é definida como:  

 
uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação 
e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios 
previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 
elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 
agrupamento esse efectuado em razão das características comuns destes elementos (2009, 
p.145). 

 
Relativamente ao critério de categorização, pode ser semântico, sintático, lexical e expressivo. 

São por Bardin explicados como: no semântico por categorias temáticas, ou seja, agrupamos por 

temas; sintático, agrupamos por verbos ou adjetivos; lexical, classificamos segundo o sentido, com 
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emparelhamento de sinónimos; expressivo, por categorias que classificam as diversas perturbações 

da linguagem (2009, pp.145-146). 

A categorização é, então, um processo com duas etapas: o inventário, que visa isolar os 

elementos, e a classificação, que tem por objetivo repartir os elementos, procurando impor 

organização às mensagens. 

A análise de conteúdo assenta na crença de que a categorização, ou seja, a passagem de dados 

em bruto a dados organizados, por condensação, não introduz desvios (por excesso ou por recusa) 

no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados em bruto. 

Uma última palavra para o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Para 

Bardin, os resultados organizados em bruto são tratados de forma a tornarem-se “significativos (…) 

e válidos”. Este tratamento pode ser realizado com recurso a operações estatísticas simples 

(percentagens) ou complexas (análise fatorial) que possibilitam a construção de quadros de 

resultados, diagramas, figuras e modelos, que realcem as informações e permitam retirar 

inferências e interpretações (2009, p.127). 

Poderemos, assim, concluir que o trabalho do investigador é realizado com o intuito de, por um 

lado, compreender o sentido da comunicação e, por outro, desviar o olhar para uma outra 

significação, tentando obter um sentido do que está oculto. 

Nesta investigação, recorreremos à análise de conteúdo do conjunto de dados recolhidos nas 

entrevistas, visando a sua redução, por categorização e codificação, que possibilite uma descrição e 

interpretação. 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

Esta investigação foi realizada durante o ano letivo 2015-2016, numa escola secundária urbana 

da região norte do país, inserida numa cidade com cerca de 30 mil habitantes, cuja população 

integra, maioritariamente, o setor secundário. 

 

4.1. O local de investigação: a escola e os seus atores 

 

A escola foi selecionada pelo facto de se localizar a uma distância razoável da nossa área de 

residência, o que facilitaria o acesso ao contexto de estudo, e pelo facto de ser uma escola com as 

caraterísticas capazes de proporcionar dados capazes de dar respostas aos nossos objetivos de 

investigação. Outro fator determinante nesta nossa escolha prende-se com o facto de termos 

trabalhado durante vários anos nessa escola, à qual nos liga, de forma extremamente positiva, uma 

experiência profissional da qual guardamos gratas recordações. 

A caracterização do contexto do estudo decorre de dados recolhidos na análise de documentos 

escritos apresentados na página eletrónica da escola, do conhecimento que detemos, bem como, 

de dados recolhidos numa monografia da autoria de um antigo professor da escola, publicada em 

2001.  

É uma escola secundária fundada em 1974 a partir da união de duas secções de escolas, uma 

liceal e outra industrial e comercial, que, na sequência do 25 de abril, do mesmo ano, adquiriu 

estatuto legal.  

A precaridade das instalações provisórias e o número de alunos a crescer significativamente 

determinaram a construção em 1980 de um edifício de raiz para acolher a Escola Secundária.  

Acompanhando as necessidades da comunidade envolvente, em 1982 inicia-se a lecionação de 

cursos noturnos. 

Em Dezembro de 1984, acontece um momento marcante da Escola Secundária: o Ministério da 

Educação abriu a possibilidade de a escola escolher um patrono. 

Na década de oitenta, a Associação de Estudantes ganha estatuto e um espaço próprio. 

A partir de 1993 e até 2008, a escola acolhe um Centro de Formação da Associação de Escolas. 

Nos anos noventa, a Escola iniciou-se na formação de Clubes Escolares, que contavam com a 

disponibilidade oferecida pelos professores e incrementavam a motivação dos alunos: Ciência, 
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Ambiente, Saúde, Tecnologia, Teatro, Desporto, Astronomia, Meteorologia, Jornalismo, Cinema, 

Vídeo, Fotografia, Informática, Artes Plásticas, Cerâmica, Línguas e Solidariedade. 

Em 1999, a Escola é dotada de Regulamento Interno e de Projeto Educativo. 

A escola encontra-se integrada na Direção de Serviços da Região Norte (DSRN), dependente 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE). O seu funcionamento, no ano de 

desenvolvimento deste estudo, é só diurno, tendo ao longo de vários anos oferecido, também, 

Cursos Noturnos e Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA). Além disso, esta escola 

oferece um apoio constante aos alunos fornecido, não só pelo Serviço de Psicologia, mas também 

pelo acompanhamento próximo dos Diretores de Turma (DT), de forma a sensibilizar os discentes 

para problemas de assiduidade e aproveitamento, para a importância da sua formação, sucesso 

escolar e ingresso no mercado de trabalho. 

No ano em que procedemos à recolha de dados, a escola tinha um número de 1548 alunos, 

sendo 406 do 3º ciclo e 1142 do ensino secundário, distribuídos por anos de escolaridade, cursos 

regulares e vocacionais do 3º ciclo, cursos científico-humanísticos e profissionais do ensino 

secundário e turmas, conforme o quadro seguinte:  

 

Quadro 3  - Número de alunos da escola em 2015/2016  

 7º ano 8º ano 9º ano TOTAL 
Ensino Básico     

Regular 5 4 6 15 
Vocacional 1 1 1 3 

Total 6 5 7 18 
 10º ano 11ºano 12º ano  

Ensino Secundário     
Ciências e Tecnologias 7 5 5 17 

Ciências Sociais e Humanas 3 3 3 9 
Ciências Económicas  1 1 1 3 

Artes Visuais 1 2 1 4 
Profissionais 3 3 3 9 

Total 15 14 13 42 
    60 

 

O corpo docente era constituído por 147 professores, sendo destes 121 do quadro, com vínculo 

por tempo indeterminado (ex-quadro), que conferem uma grande estabilidade à escola, 1 técnico 

superior, psicólogo, sendo o corpo não docente formado por 42 trabalhadores, assistentes 

operacionais e assistentes técnicos que contribuem para o bom funcionamento da escola e que 

apresentamos no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Número de funcionários da escola em 2015/2016 

Número de Funcionários: Pessoal Docente e Não Docente no ano letivo de 2015/2016 
 Quadro Contratado Pessoal noutra 

Situação TOTAL 

Pessoal Docente 121 27 0 148 
Pessoal Não Docente 42 0 0 42 

Total 163 27 0 190 
 

O Conselho Geral da escola é constituído pelos seguintes elementos (Quadro 5): 

 

Quadro 5 - Constituição do conselho geral 

Representantes Nº elementos 
Pessoal docente 6 
Pessoal não docente 1 
Alunos 1 
Pais e Encarregados de Educação 3 
Autarquia 2 
Comunidade Local 2 

Total 15 
 

O diretor é coadjuvado por um subdiretor e por três adjuntos. O apoio à atividade do diretor é 

realizado por quatro docentes, assessores técnico-pedagógicos que se distribuem por funções de 

proximidade à promoção do sucesso, da escola paralela, da autoavaliação e à integração e 

acompanhamento dos cursos profissionais. 

O conselho pedagógico é constituído por catorze elementos, a saber, o diretor, que preside, 

cinco coordenadores de departamento: Línguas, Matemática e Ciências Computacionais, Ciências 

Experimentais, Ciências Sociais e Humanas e Expressões, coordenador da Biblioteca, coordenador 

dos diretores de turma, do ensino regular e do ensino vocacional/qualificante, coordenador para a 

promoção do sucesso, coordenador para a escola paralela, coordenador para a auto-avaliação da 

escola, coordenador para a integração no mercado de trabalho e coordenador para a inovação. Em 

julho de 2016 foi efetuada uma revisão do regulamento interno que introduziu mais um 

coordenador neste conselho agora, dito coordenador da educação especial.  

Os departamentos curriculares estão organizados em conformidade com o Quadro 6 que a 

seguir se apresenta: 
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Quadro 6 - Constituição dos departamentos curriculares 

Departamentos Código / grupo 
Línguas 300, 330, 350  

Matemática e Ciências Computacionais 500, 540, 550  
Ciências Experimentais 510, 520  

Ciências Sociais e Humanas 290, 400, 410, 420, 430, 530  
Expressões 530, 600, 620 e Técnicas Especializadas 

 

A existência de outros coordenadores no conselho pedagógico, nomeadamente, o coordenador 

para a promoção do sucesso, o coordenador para a escola paralela e o coordenador para a 

inovação, levaram-nos a tentar deixar mais clara a opção adotada na escola. 

No regulamento interno, as competências destes departamentos é traduzida por: relativamente 

ao coordenador para a Promoção do Sucesso, que este “é responsável pela coordenação de 

estruturas que concorram para a redução do abandono e insucesso escolares, nomeadamente, 

tutorias, apoios educativos, salas de estudo e demais projetos implementados ou a implementar 

com este objetivo” (RI, p.8); ao coordenador para a Escola Paralela, que este “representa, no 

Conselho Pedagógico, todos os clubes existentes na escola e demais projetos que potenciem as 

experiências extracurriculares e a estimulação cultural externa. É responsável pela elaboração do 

Plano Anual de Atividades e, caso seja decidido pelo Conselho Pedagógico, pelo Plano Plurianual de 

Atividades” (RI, p.8); ao coordenador para a Inovação, cabe a responsabilidade “pelo 

desenvolvimento e acompanhamento de projetos e procedimentos que concorram para a excelência 

da escola, garantindo a promoção da imagem da escola junto da comunidade envolvente e a 

articulação com os objetivos preconizados no Projeto Educativo da Escola” (RI, p.9). 

A oferta de atividades complementares ao currículo nacional fazem-se através de uma malha de 

interesses que motivam os professores e os alunos e dispõem-se em torno das organizações 

internas, com ligações à comunidade, denominadas clube, que desenvolvem ações no âmbito da 

Matemática, da saúde, do desporto escolar, do ambiente, das rendas de bilros, da astronomia, da 

fotografia e vídeo e de um jornal da escola.  

Os projetos educativos da escola que têm relevância nesta investigação foram aprovados nos 

anos indicados no quadro que se segue, onde se inclui o projeto de intervenção do diretor para que 

seja possível enquadrá-lo temporalmente e contextualizá-lo no quadro organizacional e orientador da 

ação, bem como no contrato de autonomia (Quadro 7):  
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Quadro 7 - Ano de aprovação de documentos 

Ano Documentos 
2005 Projeto Educativo da Escola 
2009 Projeto de Intervenção do diretor 
2011 Projeto Educativo da Escola 
2013 Carta de Missão 
2013 Contrato de Autonomia 
2015 Projeto Educativo da Escola 

 

O contrato de autonomia celebrado com a administração educativa em 2013, sistematiza e 

organiza, num conjunto de pontos, as finalidades, as intenções e as práticas definidas e em 

execução na escola. Por outro lado, elenca, com base nos aspetos destacados na avaliação externa, 

um conjunto de medidas constituintes de um denominado plano de melhoria que assenta em 

“metodologias que, concorrem para o maior envolvimento de toda a comunidade escolar”. No 

campo dos compromissos, o “plano de ação estratégico” especifica as áreas de intervenção, os 

objetivos, as ações e a calendarização das várias etapas. No âmbito da definição das competências 

da escola elas não vão para além do que está instituído e legislado pela tutela relativamente à 

gestão das instituições educativas. Como compromisso mais específico da tutela, destaca-se a 

autorização de contratação de um psicólogo, aspeto desde há muito tempo eleito pela escola como 

de grande valia para o desenvolvimento da ação educativa. 
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5. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA RECOLHA, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

EMPÍRICOS 

 

A presente investigação foi orientada sequencialmente tendo em conta as seguintes fases: 

delimitação do campo de análise através da definição dos problemas e das questões centrais; 

identificação das características do contexto da investigação; construção dos instrumentos de 

recolha de dados das entrevistas e das grelhas de análise dos documentos. 

O processo de recolha de dados foi, num primeiro momento, precedido pelo pedido dirigido à 

escola, na pessoa do diretor, com o intuito de obter a permissão para a realização do estudo. Após 

uma breve exposição dos objetivos e propósitos da investigação, fomos informados de que a 

autorização dependeria da aceitação por parte da presidente do conselho geral, que veio a ser 

concedida, conforme o solicitado. 

Neste contexto, procedemos à formalização deste pedido verbal, através da apresentação da 

declaração emitida pelo orientador científico que assegurou, ainda, a confidencialidade dos dados e 

o anonimato dos participantes na investigação. 

O conhecimento do diretor da escola, dos seus colaboradores e de um número significativo de 

professores e funcionários, dado termos pertencido ao quadro da escola permitiu-nos que existisse 

uma razoável recetividade por parte dos elementos da comunidade escolar à nossa presença. Em 

contrapartida, este facto, e o conhecimento das opiniões e ideias da investigadora por parte de 

algumas pessoas, podem ter introduzido algum constrangimento nos resultados obtidos e, 

concretamente, introduziram no trabalho de recolha de dados apreensão e cuidados para minimizar 

estes efeitos.  

Para a recolha de dados, Stake refere que “não existe um momento exato para o fazer. Ela tem 

início antes do compromisso de realizar o estudo: contextualização, familiarização com outros 

casos, primeiras impressões” (2007, p.65). 

As técnicas de investigação utilizadas assentaram na análise documental e nas entrevistas 

semiestruturadas, bem como na análise de conteúdo destas. 

Assim, numa primeira fase, que precedeu o início da investigação, foram lidos alguns 

documentos disponíveis na página eletrónica da escola dos quais se destacam o projeto educativo, 

o projeto de intervenção do diretor, o regulamento interno, o plano anual de atividades e o contrato 
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de autonomia. Por outro lado, complementamos o conhecimento da estrutura organizativa através 

da constituição dos vários órgãos de direção e gestão da escola. 

Este trabalho permitiu-nos o acesso a informações que tornaram a caracterização do contexto 

mais completa e que já apresentámos no ponto anterior.   

Já na fase de investigação, tivemos acesso a outros documentos produzidos na escola, a saber, 

os Projetos Educativos, 2005 e 2011, e à Carta de Missão, entre outros. 

Esta análise pretendia identificar as grandes linhas orientadoras da ação da escola, através dos 

objetivos, dos valores, das ideologias e das práticas dominantes que constituem orientações para 

ação de caráter formal dos atores escolares, construídas nas margens de autonomia dadas à escola 

(Lima, 1998, pp.166-167), e que, de algum modo, poderiam indiciar a perspetiva organizacional de 

resposta às pressões internas e externas do ambiente institucional. 

Terminada a fase da análise documental, que se confrontou com dificuldades de acesso aos 

documentos, pelo seu afastamento na vigência temporal, mas nos permitiu percecionar o contexto 

atual da escola em estudo, iniciámos os contactos para efetuar as entrevistas. 

A identificação, clara e objetiva, da população de um determinado estudo é imprescindível, 

mesmo que nos possa parecer demasiado evidente em muitas circunstâncias. A população não é 

mais do que “um conjunto de elementos constituintes de um todo” (Quivy & Campenhoudt, 1998, 

p. 160). Deste modo, o objetivo primordial da extração de uma amostra é o de obter uma 

representação “honesta” da população. 

A população inicialmente selecionada para a aplicação das entrevistas foi constituída por seis 

membros da comunidade educativa a desempenhar as funções de membros do conselho geral, a 

saber, a presidente do conselho geral, dois professores, um não docente, um encarregado de 

educação e um representante da comunidade local, o diretor e um elemento do conselho 

pedagógico implicado diretamente na elaboração dos dois últimos projetos educativos da escola. 

Esta nossa opção na escolha destes elementos a entrevistar vem na linha do que Ruquoy 

aponta como importante a preservar como critério de amostragem na seleção dos entrevistados, a 

“adequação aos objetivos da investigação, tomando como princípio a diversificação das pessoas 

interrogadas e garantindo que nenhuma situação importante foi esquecida”, assegurando, portanto, 

nesta escolha, o caráter exemplar do entrevistado (1995, p.103). 

Optámos, logo no início, por afastar da abordagem e do processo o aluno do conselho geral, por 

termos recolhido informação, junto da presidente do mesmo conselho, de que era o primeiro ano 
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que pertencia a este órgão e de que, com a sua falta de experiência, pouco poderia contribuir para 

os objetivos desta investigação, visto desconhecer a realidade em estudo. 

Entendemos que, mediante esta escolha, abarcámos as diferentes sensibilidades em presença 

no órgão, conselho geral, tendo em atenção que os professores, ao pertencerem a grupos de 

recrutamento distintos, poderiam enriquecer os dados a recolher, considerando a possibilidade de 

as suas representações da realidade serem diferentes de uns para outros. A opção de entrevistar 

um elemento do conselho pedagógico pareceu-nos óbvia tendo em conta que é este órgão o 

responsável pela elaboração do projeto educativo, sem, contudo, pôr de parte ouvir sobre este tema 

outros entrevistados. 

Considerando o afastamento no tempo da fase de eleição do diretor, a seleção de um elemento 

que estivesse envolvido no processo foi considerada importante, dada a sua presença no atual 

conselho geral, em detrimento da presidente do conselho geral transitório, nossa ideia inicial. Como 

a presidente do conselho geral transitório não chegou a ter assento nos conselhos gerais, 2009-

2013 e no atual conselho, pensámos que se tornaria mais rica a participação de alguém que 

tivesse as duas experiências. Assim, selecionámos um representante da comunidade local para 

entrevistar, dado ter pertencido ao conselho geral transitório e ser membro dos conselhos gerais 

seguintes, considerando que um olhar externo à organização pudesse representar e introduzir um 

olhar mais distanciado na análise desta organização.  

Iniciámos contactos via email para fazer uma primeira abordagem e sensibilização dos 

escolhidos para a aceitação de um encontro prévio à eventual realização da respetiva entrevista. 

A entrevista a um encarregado de educação fazia parte dos nossos planos iniciais. Tal não se 

veio a concretizar devido à não existência de respostas aos emails de contacto enviados a duas das 

representantes no atual conselho geral.  

As entrevistas ocorreram às mais diversas horas do dia, em locais que reuniam as condições 

adequadas para a realização das mesmas. No local apenas estavam presentes o investigador e o 

entrevistado. A duração média de cada entrevista situou-se entre vinte e cinco minutos e quarenta e 

oito minutos, de acordo com o tempo que cada entrevistado considerou necessário para se 

exprimir. 

Antes da realização das entrevistas, através da realização de um encontro prévio, todos os 

entrevistados foram informados dos objetivos e propósitos da investigação, foi solicitada a ajuda ao 

investigador, mostrando a importância da sua colaboração, através das suas opiniões, para o 

sucesso da investigação e foram dadas informações gerais sobre os processos a utilizar, 



5. Procedimentos utilizados na recolha,tratamento e análise dos dados empíricos 

 

152 Do Projeto Educativo da Escola ao Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências. 

 

nomeadamente, a necessidade de gravação e a garantia de confidencialidade dos dados e proteção 

de identidade dos participantes. Foram também agendadas datas para a sua realização. As 

mesmas entrevistas foram marcadas e realizadas em salas da escola disponíveis no dia e hora da 

sua realização, tiveram duração em média de aproximadamente quarenta e cinco minutos. Os 

registos áudio das entrevistas foram disponibilizados aos entrevistados interessados. 

Os participantes nesta investigação, através das respetivas entrevistas, foram codificados, 

designadamente através da atribuição de um código, tendo sido os membros do conselho geral 

designados por ECG com indicação do setor que representam no respetivo conselho e associados a 

uma numeração em função da ordem pela qual as entrevistas decorreram. Assim, os códigos foram 

atribuídos do seguinte modo: à presidente do conselho geral, EPCGp_6, traduzindo - entrevista à 

presidente do CG, professora entrevistada em sexto lugar-; aos membros docentes do CG, indicados 

por, ECGp_2, ECGp_4, traduzindo – entrevista ao membro do CG professor entrevistado em 

segundo e quarto lugar, respetivamente-; o membro não docente do CG indicado por ECGnd_1, 

traduzindo - entrevista ao membro do CG não docente entrevistado em primeiro lugar -; o membro 

representante da comunidade local do CG indicado por ECGcl_5, traduzindo - entrevista ao membro 

do CG representante da comunidade local entrevistado em quinto lugar. De modo análogo se 

indicam o membro do conselho pedagógico codificado como ECP_3 – entrevista ao membro do 

conselho pedagógico professor entrevistado em terceiro lugar - e o diretor como ED_7, traduzindo – 

entrevista ao diretor realizada em sétimo lugar.  

O quadro que se segue apresenta os entrevistados bem como uma breve descrição do seu perfil. 

Achámos importante incluir informação sobre a sua formação académica e o tempo de serviço 

enquanto professores, assim como o tempo de serviço na escola em que incidiu a investigação. A 

informação sobre os cargos desempenhados ao longo do seu percurso profissional, no caso dos 

professores, pareceu-nos de alguma importância no contexto deste nosso estudo por, 

aparentemente, mostrar a diversidade de caraterísticas individuais destes atores. 
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Quadro 8 - Caracterização dos entrevistados 

Cargo atual 
Área de 

Formação/Forma
ção 

Cargo (s) 
Desempenhados ao longo da 

carreira 

Temp
o de 
serviç

o 
(anos) 

Tempo 
de 

serviço 
na 

escola 
(anos) 

Gén
ero 

Anos de 
permanên

cia no 
cargo 

Diretor 
 

 
(ED_7) 

Lic. Engenharia 
Geográfica e 

Especialização em 
Adm. Escolar 

Presidente Conselho Executivo 
(CE), Membro do CE e do CD, 
Delegado de grupo e DT  

29 24 M 7 

Presidente do 
CG 
 

(EPCGp_6) 

 
Lic. Economia 

Membro da AE, Coordenadora de 
departamento, Delegada de Grupo, 
coordenadora CEF, DT 

30 27 F 7 

Membro 
docente do CG  
 

(ECGp_2) 

 
Lic. Geografia 

Membro do CP, Delegado de grupo 
e de disciplina, Coordenador DT, 
DT 

32 27 M 7 

Membro 
docente do CG e 
CGT 

 
(ECGp_4) 

 
Lic. Português e Inglês 

 

Membro da AE e CGT, Membro do 
CP, Delegada de grupo, DT 

23 20 F 7 

Membro não 
docente do CG  
 

(ECGnd_1) 

 
12ºano 

------------------------- 18 18 F 3 

Membro 
representante 
da comunidade 
local do CG  

(ECGcl_5) 

 
Lic. Filosofia 

e 
Mestrado Filisofia 

Membro do CGT e da Assembleia 
de Escola 

-- -- M 7 

Membro 
docente do CP  
 

(ECP_3) 

 
Lic. História 

Assessora do CE, Coordenadora de 
Departamento, do PAA e dos DT, 
Delegada de grupo, DT 

29 28 F 7 

 

Os entrevistados situam-se na faixa etária compreendida entre os quarenta e cinco e os sessenta 

anos, e, no que ao género diz respeito, foram entrevistados três elementos do sexo masculino e 

quatro do feminino.  

As entrevistas semiestruturadas realizadas aos diferentes elementos previstos no quadro anterior 

tiveram por base um guião comum adaptado à individualidade de cada um dos entrevistados, no 

sentido de possibilitar o cruzamento de dados no que às questões de perceção e interpretação da 

realidade organizacional diz respeito. Foram todas previamente agendadas e realizadas entre maio e 

setembro de 2016 nas instalações da escola.  
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As entrevistas foram transcritas na sequência umas das outras, e foram sujeitas a uma análise 

em termos de conteúdo, com identificação de opiniões, eventualmente divergentes, para posterior 

cruzamento de dados entre elas sobre os temas inerentes à organização educativa. Este trabalho foi 

feito através duma leitura construída á custa de quadros comparativos de respostas às diferentes 

perguntas para simplificar a apreensão do material recolhido. 

As entrevistas foram tratadas com recurso à análise de conteúdo e agrupadas por dimensões, 

categorias e subcategorias, tendo como referência os objetivos da investigação de acordo com o 

quadro que se segue. 

 

Quadro 9 - Dimensões, categorias e subcategorias 

Dimensões Categorias e Subcategorias 
A. Os PEEs e as representações dos 

atores 
1. Os intervenientes na 

construção/revisão do PEE 
2.  Os objetivos e os percursos da 

mudança  
 

B. Perceções do PI e da organização 
educativa  

 
1.  A construção do PI 
2. 1.1. Os referentes do PI e as suas 

(inter)dependências com o PEEAs 
consequências do PI 

2.1. No PEE 
2.2. Nos processos de mudança ao 
nível da escola. O que mudou?  

 
C. Processo de eleição do diretor 

 
1. Os pressupostos e o resultado 

 
 

D. Perceção sobre as lógicas 
organizativas 

 

 
1. O papel estratégico do CG na 

organização educativa 
1.1. As orientações e decisões produzidas 
pelo CG 
1.2. A autonomia 
2.  As relações de poder: CG e diretor 

 
 

Os métodos de análise de conteúdo, como refere Bardin (2009), têm por objetivo a superação 

da incerteza e o enriquecimento da leitura. É neste sentido, e perante a necessidade de descobrir 

para além das aparências, que investimos, primeiro, numa leitura flutuante dos textos para 

orientação e levantamento das questões que nortearam esta investigação, e depois, numa análise 

em função do quadro teórico que elegemos. 
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Por outro lado, com a análise dos documentos estratégicos da escola, focando-nos, 

essencialmente, nos projetos educativos da escola de 2005 e 2011 e no projeto de intervenção do 

diretor de 2009, que não foi formalmente revisto quando da sua recondução, destacaremos 

convergências e contradições para daí obtermos a confirmação, ou não, das hipóteses e objetivos 

orientadores deste estudo. 

A apresentação de dados e a análise dos resultados será mencionada e concretizada no capítulo 

seguinte. 
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APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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1. OS DOCUMENTOS 

 

De entre os muitos documentos com que tomámos contacto durante este estudo, destacamos 

os projetos educativos da escola de 2005 e 2011 e o projeto de intervenção do diretor que nos 

merecerão um olhar cuidado sobre as opções neles inscritas e, paralelamente, faremos referência a 

outros documentos que se tornem oportunos para a apresentação da nossa análise da realidade 

educativa criada no contexto educativo, social e político existente. O projeto educativo em aplicação, 

de 2015, é o resultado de uma revisão do anterior a que corresponderam alterações de forma e 

não de conteúdo, razão pela qual nos pareceu que a referência a este projeto educativo neste 

trabalho seria inútil. 

A apresentação destes documentos será feita cronologicamente, para melhor podermos 

relacioná-los com a evolução sofrida em termos da estrutura organizacional, dos intervenientes, da 

comunidade em que se insere e das opções neles inscritos.  

Para a análise dos documentos, seguimos as orientações de Bardin (2009, p.47) que refere 

traduzir-se na representação dos documentos duma “forma diferente da original“. Assim, propomo-

nos apresentar a nossa interpretação destes documentos, o que, tendo em conta a dificuldade que 

se nos depara, por não estarem concebidos esquematicamente, se fará acompanhando a sua 

apreciação resumida com tabelas que permitam uma leitura mais fácil. 
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2. OS PROJETOS EDUCATIVOS 

 

O projeto educativo da escola é o principal instrumento de autonomia da escola que estabelece o 

programa de ação educativa através dos princípios, valores, metas e estratégias para responder e 

cumprir as funções que lhe são atribuídas pelo Estado na Lei de Bases do Sistema Educativo e nos 

normativos que enquadram a sua ação, como já foi referido anteriormente no capítulo primeiro.  

Assim, as diferentes versões do PEE que estiveram em aplicação e que têm relação com o nosso 

estudo, foram justificadas, não só pelo contexto dos quadros legais em aplicação, mas também pela 

sequência de importantes alterações na vida da escola, decorrentes, numa primeira fase, das 

condições físicas da escola e do aparecimento de uma escola concorrente na oferta formativa aos 

alunos do concelho e, numa segunda fase, das condições de envolvimento em projetos curriculares 

distintos dos que estavam em aplicação, que passaram pela criação do Centro de Novas 

Oportunidades e, também, do resultado da primeira avaliação externa da escola. 

Centrar-nos-emos deste modo na análise de dois PEE que orientaram a vida da escola: o que 

esteve em aplicação antes da apresentação do projeto de intervenção do diretor, PEE 2005, e o que 

se lhe seguiu, PEE 2011.  
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3. O PROJETO EDUCATIVO DA ESCOLA DE 2005 

 

O projeto educativo da escola anterior à eleição do diretor (o de 2005) claramente centrado nos 

alunos e na aposta de oferta de um ensino de rigor e qualidade, aposta fortemente na sua 

integração em meio escolar e tem um caráter eminentemente pedagógico e organizacional do ponto 

de vista interno. Nele, o trabalho dos professores e a organização educativa surgem como sendo os 

fatores que estão na base do sucesso do aluno que é o principal destinatário e protagonista de toda 

a atividade organizacional.  

Neste PEE são expressamente enunciadas as conclusões da análise das fragilidades detetadas 

no projeto educativo anterior, de 2000, baseadas na auscultação da comunidade educativa, através 

de inquéritos, sendo eles que guiam principalmente muito do que é apresentado como orientação 

deste novo documento estratégico da ação futura da escola. Da sua leitura, verificamos que está 

muito centrado nos alunos e nas respostas de oferta formativa e pedagógica à sua diversidade, 

numa perspetiva de satisfação da comunidade educativa local com quem a escola se pretende 

contratualizar, implicitamente, num percurso educativo favorecedor da igualdade de oportunidades.  

Simultaneamente, aponta estratégias e define ações organizativas, curriculares, pedagógicas e 

avaliativas no sentido da execução orientada para as respostas aos objetivos eleitos pela 

organização. De uma forma clara, este documento manifesta uma primeira preocupação com os 

resultados escolares, mas, demarcando-se da ditadura desses critérios na condução das ações e na 

definição de finalidades.  

A escola plasma, neste documento, como sua principal finalidade, “formar o aluno e orientá-lo, 

no sentido de assumir um papel válido na sociedade, em que seja aceite e aceite o outro nas suas 

singularidades” (PEE, p.6), em torno da qual desenvolve um conjunto de vetores de 

desenvolvimento do trabalho organizacional. 
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Quadro 10 - Projeto Educativo 2005 
 Vetores de Intervenção Objetivos Estratégias 

Ve
to

re
s 

Es
tru

tu
ra

nt
es

 

 

Oferta formativa de acordo com 

as necessidades do meio 

3º ciclo 

- Consolidar competências 
-Dinamizar áreas curriculares não 
disciplinares 
 
Ensino secundário 

-Promover o sucesso e a 
qualificação para ingresso no 
ensino superior e para a 
integração no mercado de 
trabalho 

 criação de espaços comuns no 

horário 

 professor tutor 

 candidaturas aos cursos CEF  

 serviços de psicologia e 

orientação 

 acompanhamento dos CT 

 espaços próprios de reflexão 

 reuniões intercalares 

Or
ga

ni
za

çã
o 

do
 

tra
ba

lh
o 

es
co

la
r  

Igualdade de oportunidades 
 
 Reconhecimento da diferença. 

Consolidar 
Orientar 
Desenvolver 
Acompanhar pós-desenvolvimento 

 Parcerias 
 C. Pedagógico 
 liderança e coordenação 

eficazes 

Cu
rrí

cu
lo

 e
 o

fe
rta

 
cu

rr
icu

la
r 

 
Oferta de currículos diferenciados 
 
Oferta de atividades curriculares 
e extracurriculares 
 

 
Formação geral do aluno 
 
Corresponder às motivações, 
expectativas e aspirações dos 
alunos 

 Plano Anual de Atividades 
 atividades curriculares e 

extracurriculares 
 Conselho de Turma 
 trabalho colaborativo e em 

equipa. 
 materiais pedagógico-didáticos 

Av
al

ia
çã

o 
da

s 
Ap

re
nd

iza
ge

ns
 

 
Promoção do aluno através do 
sucesso educativo 
 
Melhoria das capacidades, 
competências e atitudes 
 
 
 
Avaliação como questão ética 
 

 
Promover, por todos os meios, o 
sucesso educativo dos seus 
alunos 
 
 
 
 
 
Construir uma escola de rigor, 
exigência e competência  

 Aperfeiçoamento da prática 
letiva e organizativa 

 
 
 Avaliação formativa e contínua 
 Avaliação sumativa interna 

integrando diversidade de 
elementos  

 Critérios de avaliação 

Av
al

ia
çã

o 
da

 o
rg

an
iza

çã
o 

es
co

la
r 

 
 
Avaliação pelos resultados da 
avaliação sumativa externa 
  
 
Avaliação do desenvolvimento 
integral do aluno 
 
Avaliação sistemática do plano 
anual de atividades 
 

 
Melhorar a avaliação sumativa 
externa 
 
Melhorar do sucesso educativo 
dos alunos 
 
Promover o desenvolvimento 
integral do aluno 
 
Melhorar a avaliação social e dos 
EE 

 
Acompanhamento particular de 
disciplinas dos currículos 
 
Plano anual de atividades  
 
 
 
 
 
Grupo formal de avaliação 
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Este PEE é a expressão do trabalho conjunto de um grupo de professores que o elaboraram no 

âmbito de uma oficina de formação, e posteriormente foi apresentado pelo conselho executivo, 

depois do parecer favorável do conselho pedagógico, à assembleia de escola para aprovação. Nele 

se afirma ser um instrumento da autonomia da escola adaptado às suas caraterísticas e recursos, 

bem como, “às solicitações e apoios da comunidade em que se insere” (PEE, p.2). 

O PAA é apontado como o instrumento de concretização destas orientações, através das 

atividades a programar como resposta aos objetivos enunciados; e a concretização destas 

atividades representará, por via da sua avaliação programada para o final de cada ano letivo, o 

referente da avaliação organizacional que, conforme o texto do PEE, “pretende ter como corolário 

uma relação transparente e construtiva com aqueles que a escola serve, para além de induzir um 

nível de confiança administrativa passível de conquistar, de facto, a autonomia da escola 

consagrada no texto da lei” (p.17-18). 
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4. O PROJETO DE INTERVENÇÃO DO DIRETOR 

 

O projeto de intervenção do diretor, sancionado em 2009 pelo conselho geral transitório, faz a 

apresentação da escola e tece considerações em torno das mudanças que nela ocorreram na sua 

história recente, que lhe permitiu adquirir “a imagem de uma escola preocupada e em contínua 

melhoria”, assente, entre outras, nas alterações que se registaram ao nível da segurança que lhe 

garantiram um mais confiante e seguro olhar externo (PI, p.4). 

Na sequência deste registo, faz-se uma afirmação imperativa, que parece um lema para a 

escola, eleita pelo candidato, e traduzida pelo dever de a escola “continuar sedenta de melhoria 

contínua e de excelência” (id.). Esta afirmação, não a vimos mencionada em documentos que 

expressam a vontade dos atores educativos, nomeadamente no PEE 2005, mas parece traduzir a 

ideia de alguém que tem, na posição de poder que o cargo lhe confere, a perspetiva da sua 

orientação e a tradução da manutenção do poder de autoridade legal, no sentido que lhe é atribuído 

por Weber (2005, p.20) quando diz que o cargo legitima o direito de governo de um corpo social.  

O PI do atual diretor assenta no pressuposto do candidato de que não existe, para si, 

possibilidade de dúvida ou alternativa dos eleitores que não seja a sua escolha como diretor. Senão, 

vejamos as palavras do autor do PI: 

 
A conjuntura actual de enorme mudança em várias áreas fundamentais do Ensino em 
Portugal, exige um cuidado acrescido, alicerçado numa continuidade que garanta, como deve 
ser obrigatório numa organização que viva dos e para os seus actores, a implementação 
gradual de novos procedimentos, novas estratégias e novos mecanismos, minimizando deste 
modo todo o tipo de rupturas, ou, pelo menos, as consequências eventualmente negativas 
daí decorrentes. Os próximos quatro anos devem pois garantir de uma forma perfeitamente 
sustentável a continuidade dos inúmeros projectos que se encontram em funcionamento (PI, 
p.11). 

 
e, mais à frente, quando se fala da continuidade e diversidade da oferta educativa e na aposta 

sólida e consistente em determinadas áreas de excelência, diz-se que “tal como tem vindo a ser 

efectuado ao longo dos últimos tempos, um trabalho destes, que não se esgota num ciclo de um ou 

dois anos lectivos,…” (id., p.12). 

Os objetivos que se pretendem para a escola, denominados “máximos”, são a “redução dos 

níveis de insucesso e abandono escolares” e a “contínua dignificação da imagem da escola e de 

todos os seus actores” (PI, p.11), numa perspetiva clara de resposta às exigências do ambiente 
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interno e como estratégia dirigida para fora da escola para assegurar a sobrevivência institucional 

(Brunsson, 2006). 

O PI é estruturado por eixos de intervenção, considerados como apoiados “numa filosofia de 

uma melhor e mais forte interiorização”, não sendo para nós claro saber de quê? e por quem? mas, 

encaminhados pela ideia de que “a Escola continue a sua viagem em direcção à Excelência” (id.). 

Apresenta-se num formato e estrutura que dificulta a sua leitura na perspetiva que nos tem vindo a 

orientar, de traduzir os documentos através dos princípios, finalidades e estratégias, atendendo a 

que é estruturado na base num conjunto de intenções, “eixos de intervenção”, desdobrados em 

“focos de intervenção”, que, nalguns casos, se confundem com objetivos, para os quais nem 

sempre são indicadas de forma clara, ou vagamente o são, estratégias para os alcançar. 

Os Quadros (11, 12, 13, 14, 15, 16) que se seguem traduzem a nossa leitura, resumida, das 

várias vertentes de intervenção apresentadas neste projeto. 

 
 

Quadro 11 – Projeto de intervenção do diretor – Eixo de intervenção: pedagógico 

Eixos de intervenção Focos de intervenção Estratégias Meios e Fins 
 
 
A - Eixo pedagógico 
 
 
 

 
Insucesso e abandono 
escolar, indisciplina e 
segurança 

 
- Diversificar a oferta 
educativa 
 
 
 
  
 
- rede de partilha de 
saberes, problemas e de 
estratégias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projeto de Tutoria 
 
 
 
- Assembleias com a 
Associação de Estudantes, 

 
- Aposta sólida e 
consistente em 
determinadas áreas de 
excelência 
- Psicóloga  
- Diretores de Turma 
 
- Escolas do concelho 
- Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens 
- Escola Segura 
- Segurança Social 
- Centro de Saúde 
- Instituto de Reinserção 
Social 
- Juntas de Freguesia 
- Autarquia 
- Encarregados de 
Educação e a Associação 
de Pais 
- Fundação Calouste 
Gulbenkian 
 
- salas de estudo e de 
apoio disciplinar 
- página da internet 
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de alunos do 3º ciclo, 
secundário e EFA 

 
Escola Paralela 
 
(formação global do 
aluno/ocupar espaços 
não curriculares) 

 
- Clubes  
- Projetos 

 
- Plano Nacional da 
Leitura 
- Plano Ação para a 
Matemática. 
- Biblioteca Escolar 
- Moodle 
- Jornal escolar 
- Projeto de parceria 
Comenius 
- Escola de Rendas 

 
Cativar outros alunos 
 

 
- Oferta educativa em áreas 
de excelência 
 

 
- Diversificação para o 
ensino regular secundário 
- Melhores e mais 
modernas instalações 
- Maior qualidade de 
ensino 
- Empenho dos 
professores   
- Garantia de mais 
sucesso educativo 

 
 

Quadro 12 - Projeto de intervenção do diretor – Eixo de intervenção: recursos humanos 

Eixos de intervenção Focos de intervenção Estratégias Meios e Fins 
 
B – Recursos Humanos 

 
Promover da participação 
dos atores 

 
- Proximidade entre os 
atores 
- Direção de “porta aberta”, 
formação 
- Publicação de boletim 
informativo 
 

 
- Construção de uma 
verdadeira família da 
Escola 

 
 
Quadro 13 - Projeto de intervenção do diretor – Eixo de intervenção: processos 

Eixos de intervenção Focos de intervenção Estratégias Meios e Fins 
 
C – Processos  

 
Implementar estratégias 
de melhoria e 
monitorização dos 
resultados. 
 
 

 
- Construir manuais de 
procedimentos para todos 
os setores da escola 
 
 
 
 
 
- Autoavaliação: detetar 
pontos fortes e fracos 
 
 
 

 
- Facilitar a participação 
nas decisões e o controlo 
interno 
- Responder às 
expectativas dos 
Encarregados de 
Educação 
 
- Criação de equipas de 
trabalho e de 
autoavaliação 
- Perceber o grau de 
satisfação de todos os 
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 atores 
- Partilha de vivências, 
informações e saberes 

 
 
Quadro 14 - Projeto de intervenção do diretor – Eixo de intervenção: recursos financeiros 

Eixos de intervenção Focos de intervenção Estratégias Meios e Fins 
 
 
D- Recursos Financeiros 

 
Controlo financeiro 
 
 
Candidaturas  
 
 
Receitas 
 
Reduzir o trabalho dos 
Serviços de 
Administração Escolar 
 
Fomentar autonomia 
administrativa e 
financeira 

 
- Implementar mecanismos 
de controlo 
 
- Apresentar candidaturas a 
projetos financiados 
 
- Aluguer das instalações 
 
- Estabelecer protocolo com 
empresa de serviços  

 
- Redução de gastos 
 
 
- Aquisição de material 
 
 
 
 
- Direcionar esforços para 
aspetos pedagógicos nos 
cursos profissionais 
 
- Melhor gestão do 
orçamento  

 
 

Quadro 15 - Projeto de intervenção do diretor – Eixo de intervenção: centro de novas 
oportunidades 

Eixos de intervenção Focos de intervenção Estratégias Meios e Fins 
 
E- Centro Novas 
Oportunidades 

 
Oferta Formativa 
diversificada 
 
 
Qualificação da 
população adulta 

 
- Colaboração estreita, leal 
e transparente 
- Protocolos e parcerias 

 
_______ 

 
 
Quadro 16 - Projeto de intervenção do diretor – Eixo de intervenção: clima organizacional 

 

Ao longo do PI surgem expressões como “oferta educativa em áreas de excelência” e, quando se 

antevê a melhoria de “processos” pedagógicos e organizativos, ligam-se estes objetivos claramente 

Eixos de intervenção Focos de intervenção Estratégias Meios e Fins 
 
G-clima organizacional 

 
Direito à diferença 
 
Valorização da 
diversidade 
 

 
- Envolvimento e partilha de 
todos 
- Atuação numa plena 
abertura a todos os atores 

 
- Construção de uma 
verdadeira família da 
Escola 
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como respostas às expectativas dos Encarregados de Educação e à satisfação de todos os atores, 

acrescentando-se que estas “linhas de atuação futura, tendo em vista o princípio de Excelência”, 

traduzir-se-ão por fomentar “a auscultação efetiva de todos os actores e, consequentemente, um 

maior envolvimento” dos mesmos (PI, p.18). 

No quadro anterior não indicámos um eixo de intervenção, também focado no PI, que se refere à 

situação vivida por esta escola em torno do processo de modernização das escolas secundárias, no 

Programa de Modernização do Parque Escolar aprovado pelo Governo em 2007, em que esta 

escola se integrou na primeira fase. Este aspeto, privilegiado como fator favorecedor do projeto, 

dado o envolvimento anterior e em curso, relativo a esse dossier do candidato a diretor, assume, no 

contexto da organização, especial interesse e um compromisso assumido por este no sentido de 

minimizar impactos no decurso das obras previstas e no cumprimento do acordado com os 

intervenientes responsáveis. 

O PI do diretor aponta, finalmente, para um conjunto de ideias que se situam em torno de 

aspetos que são traduzidos por frases como: “garantir e consolidar a abertura ao meio”, onde se 

incluem a autarquia, outras escolas públicas de diferentes graus de ensino e instituições diversas; 

“estimular o gosto por novos desafios”, sempre apoiados claramente pela direção da escola; 

“pensar o Futuro, aprendendo com os erros do passado”; “valorizar o empenho e o 

profissionalismo, premiando o mérito e dignificando a imagem de todos os seus actores” (PI, p.22). 

Estas frases remetem-nos para ideias que se desenvolvem em torno da abertura e da aproximação 

das escolas ao que se aponta nos normativos, ou seja, o reforço da participação das famílias e 

outros membros das instituições locais, a abertura ao exterior, a inovação e o empreendedorismo, a 

avaliação, a qualidade e equidade do serviço público e a valorização dos recursos humanos. 

Uma última nota sobre o PI que nos parece relevante, no contexto do nosso foco de 

investigação, é o facto de nunca serem referenciados os objetivos definidos no PEE em aplicação na 

escola, mas, em contrapartida, se salientar a necessidade urgente de ver reformulado o PE de 

modo a dar resposta às necessidades decorrentes das orientações enunciadas neste documento.  

Esta necessidade é expressa no PI, quando define as intenções do diretor no que diz respeito aos 

objetivos que se propõe no eixo de intervenção pedagógico,e é traduzida do seguinte modo: “Por 

tudo o que foi referido a este nível, parece evidente a necessidade da reformulação do Projecto 

Educativo da escola não esquecendo a importância que estes vectores têm na vida desta 

instituição” (PI, p.14). 
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5. O PROJETO EDUCATIVO DA ESCOLA DE 2011 

 

O projeto educativo da escola, aprovado em 2011, surge da necessidade de adequação à nova 

conjuntura educativa originada pela criação do Centro de Novas Oportunidades, da avaliação 

externa da escola, do projeto de intervenção do diretor, da eleição do conselho geral, da 

remodelação das instalações e das metas 2015. 

Assim, anuncia como finalidade última “contribuir para assegurar o sucesso educativo, 

promovendo uma cultura de melhoria contínua do funcionamento e dos resultados da escola” e 

pretende ser o instrumento de congregação de vontades e dinâmicas promotoras do sucesso dos 

alunos por via de um ensino pautado pela qualidade (PEE, p.2).  

Também define um conjunto de objetivos de desenvolvimento muito claros, de orientação e de 

ação, que passa, entre outros, por: 

 
 Assegurar um ensino de qualidade, formando cidadãos críticos, conscientes e participativos, 

capazes de interagir e intervir na sociedade, nomeadamente na comunidade local. 
 Ser espaço de conhecimento, cultura, pesquisa e criatividade onde o aperfeiçoamento 

constante favoreça o aprimoramento da formação pedagógica e técnico-científica, de forma 
a responder às necessidades emergentes da sociedade. 

 Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança de toda a comunidade 
educativa. 

 Incutir na comunidade escolar o espírito inovador para a promoção da sua imagem (PEE, p. 
13) 

 
Assumindo que a escola é uma organização social que presta serviços educativos, estrutura-se o 

PEE com base na resposta às necessidades e expectativas da comunidade que serve; considera-se 

que a escola é um interveniente e um agente de mudança na comunidade. 

Neste contexto, são definidas três dimensões de intervenção, a saber, sucesso dos alunos, 

acompanhamento dos alunos, complemento das aprendizagens e formação para a cidadania. 

Delas, daremos a nossa interpretação e faremos o resumo que se segue nos Quadros (17, 18, 19), 

por tópicos. 
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Quadro 17 - Dimensão: Sucesso dos alunos 

Dimensão Finalidades Objetivos Estratégias Fins 
 
 
 
 
 
Sucesso dos alunos 

 
Promover o sucesso 
escolar 

 
- Melhorar a qualidade do 
ensino 
- Valorizar o mérito 
- Apostar em projetos 
interdisciplinares 

- promover o trabalho de 
equipa 
-desenvolver atividades de 
apoio 
- Diversificação de 
recursos 
- reencaminhar alunos 
para outras formações 
 

 
Estimular a assiduidade 
escolar 
 

 
- Reduzir o absentismo 
 

- sinalização precoce 
- acompanhamento 
individual 

 
Diversificar a oferta 
formativa 
 

 
- Disponibilizar percursos 
diversos de formação  

- divulgação 
- informação qualificada 

 
 
Quadro 18 - Dimensão: Acompanhamento dos alunos e complemento das aprendizagens 

Dimensão Finalidades Objetivos Estratégias Fins 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompanhamento 
dos alunos e 

complemento das 
aprendizagens 

 
Desenvolver mecanismos 
que promovam o 
complemento das 
aprendizagens 

 
- Contribuir para a plena 
formação do aluno 
 

- -diversificar a oferta de 
atividades 
complementares  
- criar salas de estudo 
- estabelecer parcerias 
pedagógicas com 
instituições 
 

 
Consolidar o 
funcionamento de 
estruturas de orientação 
 

- Criar e dinamizar 
estruturas e mecanismos 
que favoreçam a 
orientação dos alunos  

- serviço de psicologia e 
orientação 
- projeto de tutoria 
- reforço do tempo de DT 

 
Garantir o 
acompanhamento pleno 

 
- Ocupação de todos os 
tempos escolares 

- promover permutas 
compensações e 
substituições 
 

 
 
 
Promover o uso das TIC e 
das áreas experimentais 

- Apostar na 
experimentação como 
complemento das 
aprendizagens 
- Fomentar a utilização 
das TIC como apoio às 
aprendizagens 
- Cultivar o interesse pelo 
saber 

- desenvolver trabalho 
laboratorial e experimental 
nas áreas científicas 
- desenvolver formação 
em TIC 
- disponibilizar informação 
e recursos eletrónicos 
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Quadro 19 - Dimensão: Formação para a cidadania 

Dimensão Finalidades Objetivos Estratégias Fins 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Formação para a 
cidadania 

 
Promover a formação 
integral do aluno como 
cidadão 
 

- Contribuir para a 
formação de alunos 
autónomos, responsáveis 
e solidários 
- Cultivar a cidadania e 
controlar a violência no 
meio escolar 
- Desenvolver atitudes de 
respeito pelo ambiente e 
pelo património 
- Promover o 
cumprimento das normas 
que regem a escola 
 

- cumprir e fazer cumprir 
os valores constantes do 
PEE 
 - participar em projetos 
de âmbito local, regional 
ou nacional 
- estimular o envolvimento 
dos EE e da comunidade 
- divulgar os documentos 
estruturantes da escola 
- promover a reflexão 
interna, em relação à 
indisciplina 

 
Garantir a igualdade de 
oportunidades 

 
- Assegurar a todos o 
acesso projetos, iniciativas 
e serviços 
 

- divulgar salas de estudo, 
clubes escolares, rede de  
bibliotecas e projetos 
- divulgar serviço de ação 
social escolar 

 
Valorizar o mérito e o 
desempenho 

 
- Reconhecer o mérito 
- Valorizar o desempenho 

- divulgar regulamentos 
- atribuir prémios de valor 
e excelência, literários, 
desportivos e outros 
 

 
Promover a saúde e a 
educação sexual 

- Incentivar atitudes e 
comportamentos 
saudáveis 
- Prevenir consumos 
indesejáveis 
 

- parceria com o Centro 
de Saúde 
- promover iniciativas no 
âmbito da temática 

 
Formar cidadãos com 
cultura ambiental e 
participativa 
 

 
- Interagir no meio de 
forma responsável e 
ecológica 

- desenvolver a 
metodologia preconizada 
pela associação Bandeira 
Azul da Europa 

 
 

Este documento tem por base um conjunto de valores implícitos, como: o espírito crítico, o 

apreço pelo conhecimento, a participação na mudança, a identidade cultural, a responsabilidade, o 

respeito mútuo, a assiduidade, a criatividade e inovação, o desenvolvimento integral, a defesa do 

ambiente e da vida saudável, a cidadania e a participação, a escolha formação por via carreira, que 

são traduzidos ao longo do texto por expressões diversas e, nomeadamente, apresentados nos 

objetivos de desenvolvimento anteriormente indicados. 

Aliás, alguns deles são claramente expressos quando se afirma ser a escola uma  
 

organização vocacionada para a produção e transmissão de conhecimento, através de 
práticas de disciplina, cidadania, respeito e defesa do ambiente, […], promovendo uma 
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Educação para os valores e uma cultura de excelência, investirá o melhor do seu esforço no 
sucesso educativo dos seus alunos (PEE, p.14). 

 
Num ponto mais específico, intitulado plano de ação educativa, são apresentados mais 

detalhadamente alguns aspetos de foco e acompanhamento preferencial para o desenvolvimento da 

organização e da prossecução dos objetivos do PEE, tendo como referência o currículo nacional, 

contextualizado às especificidades da escola. São abordados aspetos ligados ao projeto curricular 

de escola e de turma, à avaliação das aprendizagens, às necessidades educativas especiais, a 

clubes e a atividades de enriquecimento curricular e a serviços de apoio. 

Uma nota final para referir a avaliação prevista no PEE que é encaminhada para a sua 

referenciação aos resultados obtidos nos exames nacionais pelos alunos, ao plano anual de 

atividades, através das suas iniciativas, como meios que contribuem para a formação integral do 

aluno, e para a organização escolar através de uma avaliação interna que suporte a adoção de 

medidas capazes de melhorar a eficácia e a eficiência da escola.  
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6. AS ENTREVISTAS 

 

As entrevistas foram transcritas integralmente e sujeitas a uma primeira análise efetuada por via 

de leitura flutuante que nos permitiu um contacto com o texto e obtermos as primeiras “impressões 

e orientações”, para a continuação do trabalho (Bardin, 2009, p.122). 

O conteúdo das entrevistas foi sujeito a um tratamento analítico-interpretativo com a elaboração 

de um quadro de categorias para sistematizar as respostas.  

Escolhemos dimensões que surgiram das nossas questões norteadoras ou das hipóteses de 

investigação, as quais foram organizadas em indicadores, para os quais tivemos em conta as 

regras: homogeneidade, exaustividade, exclusividade, objetividade e adequação ou pertinência 

(Bardin, 2011, p.38). Identificámos padrões de pensamento, palavras, frases, a partir dos dados, e, 

assim, emergiram as categorias. 

Por fim, dividimos e reagrupámos as afirmações e as opiniões em função do conteúdo das 

respostas às dimensões, categorias e subcategorias que definimos, e elaborámos quadros síntese 

para mais facilmente fazermos a discussão dos dados obtidos.  
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As abordagens a realizar tiveram uma definição prévia quando da elaboração do guião das 

entrevistas, que foram estruturadas de acordo com os objetivos enunciados na nossa pergunta de 

partida e no sentido de dar resposta às hipóteses de investigação formuladas. 

Em função do conteúdo das entrevistas, foram feitos os ajustes que nos pareceram necessários 

a uma mais objetiva resposta às nossas questões de investigação que no capítulo anterior 

apresentámos.   

Passaremos, assim, a apresentar os resultados que obtivemos na análise dos documentos e do 

conteúdo das entrevistas que realizámos, introduzindo sempre que considerarmos oportuno, outros 

dados obtidos noutros documentos da escola, que se tornem necessários à formulação das 

conclusões que produzirmos. 

 

A.1. Os PEEs e as representações dos atores. Os intervenientes na construção/revisão 

 

A apresentação dos projetos educativos suscita-nos a necessidade de um primeiro 

enquadramento no âmbito deste nosso trabalho. 

Uma primeira apreciação prende-se com a justificação apresentada no PEE 2011 para a sua 

elaboração e/ou revisão, situação que também verificámos no que lhe sucedeu (PEE 2015) que 

aparece sempre associada às mudanças legislativas ou às consequências delas como é indicado 

logo no preâmbulo, dizendo-se que este projeto “surge não só pelo contexto de um quadro legal 

diferente, mas também na sequência de importantes alterações na vida da Escola, 

designadamente, […], Avaliação Externa da Escola, o Plano de Intervenção do Diretor, a eleição do 

Conselho Geral, …” (PEE, p.2), confirmação que nos surge através das entrevistas com alguns dos 

atores educativos quando afirmam: “um dos aspetos que mais pesou foi o quadro legal diferente, 

tínhamos um quadro legal a que tínhamos de nos adaptar…” (ECP_3)10(); e, mais à frente: 

Lembro-me que também teve a ver com o PI do diretor; portanto também tivemos que… 
lembro-me que o PI do diretor, creio eu que é de 2009… tinha um conjunto de … objetivos e 
de estratégias, exatamente, a que a escola tinha que responder (ECP_3).  

                                                     
10 De acordo com o apresentado no capítulo III, apresentam-se as codificações das entrevistas aos diferentes elementos entrevistados do seguinte 
modo: ECP_3, entrevista ao membro do conselho pedagógico professor entrevistado em terceiro lugar; EPCGp_6, entrevista à presidente do CG, 
professora entrevistada em sexto lugar; ECGp_2, ECGp_4, entrevistas aos membros do CG  professores entrevistados em segundo e quarto lugar, 
respetivamente; ECGnd_1, entrevista ao membro do CG não docente entrevistado em primeiro lugar; ECGcl_5, entrevista ao membro do CG 
representante da comunidade local entrevistado em quinto lugar; ED_7, entrevista ao diretor realizada em sétimo lugar.  
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Outra entrevistada diz-nos: “Mas o principal motivo foi esse, foram alterações de leis que vieram, 

de orientações do Ministério que vieram depois fazer com que isso tivesse mesmo que mudar” 

(ECGnd_1). 

Estas razões motivadoras da elaboração ou revisão dos projetos educativos, parece ser aceite 

como natural na confirmação do depoimento de outro dos entrevistados que nos diz:  

 
… a vigência do PE terminava. Depois, porque nós, enquanto escola, nós arrancámos com o 
Contrato de Autonomia e, portanto, havia necessidade de, também aqui, porque tínhamos 
documentos com algumas diferenças e, portanto, havia necessidade de haver sintonia entre 
esses documentos… no Contrato de Autonomia temos de definir as taxas de sucesso, fazia 
parte das regras, e, portanto, havia necessidade de fazer isso. E a questão da atualização da 
mudança do PE resulta, acima de tudo, tendo em conta estes dados (ED_7). 
 

Nesta mesma linha de pensamento, quando perguntámos a alguns entrevistados se o PEE 

reflete os objetivos, as finalidades do PI do diretor, obtivemos a seguinte resposta: “Creio ter ideia 

de que no preâmbulo, na introdução do PE, isso está consagrado, como lhe digo, não tenho é ideia 

dos aspetos concretos em que ele esteja lá plasmado, isso não” (ECGcl_5), e, no mesmo sentido, 

como resposta a: O PEE reflete as ideias que são introduzidas no contexto da organização pelo PI 

do diretor, dizem-nos: “Sim, sem dúvida. Eu disso não tenho dúvidas, porque há um conjunto de 

novidades que acrescentámos a este projeto educativo: as metas, as estratégias, os domínios, tudo 

isso, para corresponder…” (ECP_3). 

Este facto vem no sentido do que é citado por Afonso, Estêvão e Castro (1999, p.12) quando 

referem que “os planos ocorrem mais num contexto de justificação do que antecipação (Weick, 

1979, p.102)”. Na esteira destes autores quando nos transmitem a ideia de que o PEE é um 

documento tradutor da autonomia da escola, verificámos que só o PEE de 2005 o expressa 

dizendo: “A autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um Projecto Educativo próprio que 

se adeque às características e recursos da escola e às solicitações e apoios da comunidade em que 

se insere” (PEE, p.2), não se assumindo os restantes documentos como “rosto visível da 

especificidade e autonomia da organização escolar” (despacho 113/ME/93), independentemente 

da execução dos objetivos neles plasmados poder demonstrar que a escola assume e pratica a 

autonomia, na margem de liberdade que a lei lhe permite. 

Durante as entrevistas que efetuamos ao orientarmos as nossas perguntas no sentido de 

associar a autonomia da escola a estes documentos, éramos invariavelmente encaminhados para o 
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contrato de autonomia cuja relação com o PEE era claramente assumida por alguns dos 

entrevistados: 

 
Eu acho que um completa o outro, eu acho, parece-me que um completa o outro, porque 
sem dúvida nenhuma que o contrato de autonomia se baseou no PE de 2011 e o de 2015 se 
atualizou em função dos dois. Andámos um bocadinho sempre à volta (ECP_3); 

 
A ideia que tenho, que não sei se é verdadeira, a ideia que tenho, que foi em parte, para 
responder à própria questão do Contrato de Autonomia, porque ele já estava em vigor um e 
depois teve-se que fazer revisões… (ECGp_2). 

 
Em qualquer dos PEEs que analisámos, os processos da sua construção/elaboração não são 

explicitados, pelo que só através das entrevistas esclarecemos esses mesmos processos no que se 

refere aos dois projetos que elegemos no contexto desta investigação. Foram construídos com base 

no trabalho de um grupo de professores, organizados em torno de uma oficina de formação 

promovida e apoiada pelo Centro de Formação da Associação de Escolas, a que esta organização 

pertence. Em sede de entrevista, este facto é referido do modo seguinte: 

  
… o diretor propõe ao …, o centro de formação, com uma pessoa da casa, um docente com 
formação, para fazermos, para repensarmos o PE, mas, num contexto de uma ação de 
formação creditada. E foi assim, foram recrutados alguns elementos, eu já não me lembro, 
mas penso que a maioria eram elementos do CP… (ECP_3); 

 
…foi um grupo de trabalho ah ah…, o de 2011 era uma oficina, foi feita uma oficina, e eu, 
que era presidente do CG, também participei; eu e a professora …(membro do CG). Houve 
vários membros do CG que participaram na elaboração. Por isso, nós estivemos envolvidos, 
porque … éramos parte ativa dessa oficina de trabalho em que resultou o PE … (EPCGp_6). 

 
Isto foi completado com a afirmação de que  “… para a Oficina de Formação foi só professores, 

pronto, foi feito pelo Centro de Formação (EPCGp_6) “, confirmação que nos chega por via de outro 

entrevistado: “A ideia que eu tenho é de que a maior parte dos elementos que elaboram, a equipa 

que elabora o PE acho que são professores, como tal acabam por verter muitas das suas 

preocupações lá, …” (ECGp_2).  

Relativamente à questão de saber quais os processos seguidos na elaboração do PEE e se ele 

traduz o contributo dos atores educativos - alunos, pais e autarquia -, fomos obtendo os seguintes 

depoimentos: 

 
Julgo que toda a gente tem oportunidade de dar o seu contributo, de ser ouvido, os 
departamentos, quando têm alguma coisa a dizer, fazem-no; também creio que, creio 
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apenas, que serão consultados os pais através da sua associação, que nós temos uma 
associação muito ativa… (ECGp_4); 

 
e, “Há, isso há; se ele tivesse sido elaborado agora eu tinha isso presente, percebe; como já foi há 

algum tempo, não tenho presente, mas lembro-me, acho que foram pedidos, são pedidos 

contributos, não sei até que ponto aquilo é vertido lá ou não, mas…” (ECGp_2). Traduzindo, ainda, 

o processo de recolha de contributos temos a seguinte indicação: “Eu julgo que na elaboração de 

certas questões recorre-se a alguns inquéritos…” (EPCGp_6), questão, para a qual, a não-docente 

esclarece como funciona no seu setor:  “… por acaso eu acho que nessa parte não funciona tão 

bem, porque eu transmito ao meu chefe … eu acho que a maioria das minhas colegas (só) 

conhecem (o PEE) depois do projeto já aprovado (ECGnd_1). 

Relativamente ao contributo da organização no processo de elaboração/revisão do PEE e no que 

ao conselho pedagógico diz respeito, salientamos:  

 
…a nossa maior preocupação, o que nos foi pedido no CP, é que fizéssemos uma atualização 
de dados, mas sobretudo que nos centrássemos nos grandes objetivos da escola, e os 
grandes objetivos da escola e de todos os instrumentos da ação educativa, é diminuir o 
insucesso, … definir estratégias ainda mais objetivas e concretas para diminuir o insucesso e 
aumentar o sucesso claramente … (ECP_3),  

e, completando a mesma ideia, para 

… nos tornarmos uma escola de referência, em todos os sentidos, não só no aspeto visual 
também, que também é importante, mas sobretudo tornarmo-nos numa escola atrativa, 
numa escola que trabalha, como todas, julgo eu, para a excelência, com estratégias 
concretas, mais objetivas e concretas (ibid.). 

Este último depoimento remete-nos para a ideia de um percurso encetado no sentido da 

diferenciação da organização. Pretende-se criar- no discurso do PEE um conjunto de respostas 

políticas às exigências do ambiente interno e externo. Do ponto de vista interno, considerando a 

necessidade de transformar a escola numa “referência” em várias perspetivas, explora-se a ideia de 

um futuro promissor que compense interesses particulares e, simultaneamente, procura-se 

apresentar a escola como um produto que externamente responda â exigência social que se traduz 

na excelência do trabalho e das estratégias que produzirão resultados. Estas “inconsistências 

conscientes ou planeadas”, em que a excelência encaixa como manipuladora das orientações para 

a ação, reflete hipocrisia e discurso duplo da organização (Brunsson, 2006, pp.50-53). 

Neste contexto, somos levados a concluir que os projetos educativos analisados traduzem o 

entendimento de um reduzido número de atores educativos, um grupo de professores, mesmo 

tendo em conta que no PEE de 2005 se indica que foram feitos inquéritos “para dar resposta às 
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necessidades dos utentes” (p.2), não se clarifica a quem foram aplicados e se o seu conteúdo teve 

expressão nesse mesmo projeto.  

   Assim, parece podermos concluir que os projetos educativos representam as ideias de um 

conjunto particular de atores educativos, professores particularmente ativos na organização, que, 

por associação ao diretor, definem os seus objetivos, mesmo que, posteriormente, sancionados por 

outros. Por outro lado, é manifesta a preocupação de dar resposta àquilo que o meio envolvente 

espera da instituição educativa e, com isso, captar novos e mais alunos, e impor-se a escola como 

estabelecimento de referência no contexto social, na perspetiva do que nos é descrito por Brunsson 

(2006, pp.54-56) quando nos fala das respostas necessárias das instituições às pressões e 

exigências inconsistentes do seu ambiente interno e externo. Estas pressões e exigências impõem a 

definição de estratégias “ainda mais objetivas e concretas” para aumentar o sucesso, que se 

depreende já existir, introduzindo internamente novas exigências para a escola se tornar “numa 

escola atrativa” e, por essa via, obter a legitimidade que lhe permitirá sobreviver no seu ambiente 

externo. 

 A par disto, verifica-se que a construção dos PEE é regida com insuficiente participação 

democrática, porque assente na hierarquização organizacional introduzida pela administração 

educativa nas sucessivas alterações legislativas, que deixam deficientes margens de articulação 

entre as decisões e as ações, ou seja, entre a política e a ação organizada.  

Todos estes factos, levam-nos a pensar que o diretor, como líder da organização, influencia as 

decisões relativas aos objetivos da instituição, na perspetiva referida por Bush (2003, p.3), quando 

fala da definição dos objetivos das organizações.  

A ideia que nos é dada sobre o contributo do conselho geral no processo de orientação para a 

elaboração/revisão do PEE é expressa de modo diverso pelos entrevistados. Uns remetem-nos para 

os comentários ao projeto apresentado pelo diretor, eventualmente, depois de um tratamento 

preliminar por parte deste e da presidente do conselho geral, ou tendo em conta respostas 

necessárias a criticas formuladas por outras entidades, tal como nos é sucessivamente afirmado: 

“… é-nos apresentada uma proposta, … depois discutimos; quando entendemos fazer alguma 

alteração, fazemos, se não, aprovamos” (ECGp_4). Seguidamente, especifica-se: “Avaliação, 

fazemos sempre; fazemos a avaliação de todos os documentos que são relevantes para a escola; 

agora, tanto quanto me lembro, primeiro, passa pelo Conselho Pedagógico e, depois, vem a CG, e o 

CG, nessa altura, é que reflete, e, tendo alguma alteração a fazer…” (ECGp_4). Diz um outro dos 

entrevistados: 
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Também, também houve, por força de uma reunião da avaliação externa da escola, na 
primeira vez que o Conselho Geral foi ouvido e onde essa, digamos, esse aspeto mais 
negativo foi realçado pela Inspeção, o Conselho passou a ter esse cuidado, mesmo no Plano 
de Atividades e em outros documentos, procurar fazer prova, ou pelo menos mostrar, que 
havia ligação entre os objetivos do PE e esses documentos, mas mais do ponto de vista 
formal, porque depois, muitas vezes, não se concretizava em quê; digamos que se fala nesse 
contexto – o documento presente ou o documento em análise vai de encontro aos objetivos 
do PE – embora não se pergunte expressamente ou não se enuncie expressamente em quê e 
em quais aspetos; procura-se dizer isso, de alguma maneira para ir de encontro à chamada 
de atenção da inspeção que disse que era preciso fazer essa ligação (ECGcl_5). 
 

Como nos diz a presidente do conselho geral, relativamente ao PEE,  
 

no segundo (PEE 2015) não houve assim grandes alterações… eu falei várias vezes … com o 
diretor, relativamente às alterações que iam ser propostas, mas nós não participámos no 
grupo de trabalho que o alterou… íamos ver várias coisas que tinham que ser alteradas, 
porque houve coisas que se alteraram…, e fomos falando... Logicamente, depois, foi 
aprovado pelo CG, mas eu falei várias vezes com o diretor durante a elaboração … 
(EPCGp_6). 
 

Tendo em conta estas respostas, somos levados a concluir que o PEE, de acordo com as várias 

perspetivas que apresentámos no primeiro capítulo, não se consubstancia como um documento de 

“construção coletiva” (Lima, 2002), embora se traduza num documento de planificação e de 

orientação da ação (Barroso, 2001) e se enquadre nas tipologias definidas por Costa (2003), não 

como um “um documento objetivo, conciso e rigoroso”, mas como um híbrido em que “a 

participação, a estratégia e a liderança” contribuem significativamente para a sua implantação no 

seio da organização. Se, do ponto de vista da participação dos atores educativos, podemos dizer 

que os PEE traduzem o entendimento de desenvolvimento e estratégia de uma diminuta parte dos 

atores, isso significa que se aproxima da tipificação do “projeto sectário”. Ao considerarmos a 

dimensão estratégica, parece-nos que o PEE desconhece a realidade e as fraquezas do meio 

envolvente ao propor-se atingir a excelência, questão que previsivelmente não seria alcançável, 

como se veio a constatar pela reorientação que se verificou no PEE seguinte, aproximando-se, 

assim, das caraterísticas do “projeto-ficção”. A dimensão liderança remete-nos para a orientação e 

facilitação de processos de inovação e mudança através da motivação e empenho de todos os 

atores educativos na consecução dos objetivos. O documento assume mais o papel de legitimação 

institucional, utilizado no discurso e na retórica como bandeira promotora da imagem que se 

pretende dar para o ambiente, um “projeto-cerimónia” (Costa, 2003).  
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Neste enquadramento, a observação dos PEEs permite-nos verificar algumas regularidades de 

termos, finalidades, estratégias e estrutura, tradutoras de representações partilhadas, pelo menos, 

pelos intervenientes na construção de cada um dos documentos, e também alguma ambiguidade e 

falta de clareza nas expressões e termos empregues, cuja leitura apresentamos de seguida: 

 

Quadro 20 - As (inter)dependências entre os PEEs 

Ve
to

re
s 

de
 In

te
rv

en
çã

o 

 PEE 2005 PEE 2011 

 
Sucesso dos alunos 

- Construir escola de rigor, 
exigência e competência 
- Igualdade de oportunidades 
- Oferta formativa de acordo com 
as necessidades do meio 
- Reconhecimento da diferença 

- Estimular a assiduidade 
 
-Cultivar o interesse pelo saber 
 
 
- Diversificação da oferta 
formativa 
 

 
Formação para a cidadania 

- Oferta de atividades curriculares 
diferenciadas 
- Melhoria das capacidades 
competências e atitudes 
 
 
 
- Psicóloga 

-Desenvolver mecanismos que 
promovam o complemento das 
aprendizagens 
- Garantir o acompanhamento 
pleno 
- Consolidar as estruturas de 
orientação 
- Orientação dos alunos 
- Garantir a igualdade de 
oportunidades 
- Valorizar o mérito 

Avaliação - Avaliação pelos resultados 
- Avaliação do desenvolvimento 
integral do aluno 

- Avaliação interna para promover 
melhoria 

 

Estes documentos revelaram-se de difícil interpretação, pela falta de claros princípios condutores 

e indicação de prioridades da ação, mas são sempre tradutores de opções globalizantes de 

desenvolvimento dirigidas aos alunos e à organização interna, com vista a um enquadramento 

social e político da instituição no meio. 

 

A. 2. Os PEEs e as representações dos atores. Os objetivos e os percursos da mudança 

 

A construção do projeto educativo de uma escola assenta no contributo coletivo na definição de 

objetivos e metas sustentados em estratégias de ação organizada que, necessariamente, 

respondem aos interesses e expectativas dos vários atores educativos inseridos no seu ambiente. 

Neste sentido, explorar as opções da escola, as representações dos atores educativos e os 

percursos sustentados de mudança são questões que se nos afiguraram importantes de perceber.    
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Ao abordarmos a questão de saber se os objetivos dos PEEs respondem às expectativas e 

integram a influência dos atores, nomeadamente, os professores, apresentaram-se-nos as respostas 

seguintes: 

 
… primeiro, esses documentos têm de ser participados, se incluem ou não, é natural que um 
ou outro elemento, até porque a escola faz-se com o tal envolvimento de todos, portanto, é 
natural que haja um ou outro dado que esteja a… eu estou-me a lembrar que no PE temos a 
questão da bandeira verde, da questão do ambiente, e isso naturalmente surgiu da 
auscultação e de propostas apresentadas por colegas. Acho que é natural que isso aconteça, 
se não, afasta-se muito, passamos a ter um documento que é bonito, mas, na verdade, na 
prática, não tem a ver com os atores, não tem a ver com a escola (ED_7); 
 
Não, não, tem sido feito de forma independente … eu até tinha uma ideia completamente 
diferente e acho que até fez bem o facto de eu lá estar e tive uma noção, que às vezes acho 
que nós temos uma noção errada de como as coisas são feitas, e não, eu acho que eles (os 
professores) não viam muito até os seus lados, era muito generalizado (ECGnd_1). 

 
A existência destas respostas traduz algum desajuste na opinião de dois dos elementos que 

ouvimos. Por um lado, transparece como normal e desejável a intervenção e influência dos 

professores na definição das orientações para a ação, e, ao mesmo tempo, acredita-se que estes o 

fazem como tradutores do bem de todos. Aliás, isso é claramente expresso por outro dos 

entrevistados ao ser confrontado com a hipótese de que, para além de se poder considerar o PEE 

uma resposta ao quadro legislativo existente, poder ele ser também “considerado uma resposta 

clara aos objetivos que, de certa maneira, estão implícitos nas várias ideias que os professores têm 

relativamente ao interesse dos encarregados de educação” (entrevistador) quando nos diz que, 

  
… são intuídas, mas também chegam via direção; a direção vai recebendo missivas, vai 
recebendo pedidos, vai recebendo observações, nós também temos a assembleia JR 
(alunos), a assembleia dos alunos, tudo isso chega a pedagógico; nós, como membros do 
pedagógico, vamos tomando conhecimento desse pulsar da vida da comunidade à volta, são 
os alunos que trazem as suas preocupações… (ECP_3). 
 

A aspetos como o de saber como é que a existência do PEE transformou as rotinas da escola e 

se o documento tem expressão junto de elementos externos à escola, um dos entrevistados diz-nos: 

 
… sempre que algumas questões são discutidas no Conselho Geral e através do diretor e da 
Presidente do Conselho, refere-se maioritariamente o PE da escola, se bem que vale o que 
vale, acho que é mais um documento para estar na gaveta para mostrar às inspeções, para 
responder às tutelas, porque tem de se ter o documento (ECGcl_5).  
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E, relativamente à importância de que se reveste como documento de referência para pais e 

encarregados de educação quando da escolha da escola para os seus educandos, este mesmo 

elemento do conselho geral afirma-nos que,  

 
se os encarregados de educação pudessem, de facto, escolher a escola em função do 
conhecimento que têm dos PE, e se pudessem mudar de escola, eventualmente esse aspeto 
seria importante, assim não; qualquer que seja o PE, os filhos virão para a escola, e não creio 
que, portanto, isso seja por aí que seja escolhida, ou seja, influencie os encarregados de 
educação (ECGcl_5). 

 
Deste depoimento fica-nos a ideia que o PEE é um documento que está imbuído de um 

significado simbólico para a organização, representando uma bandeira que os órgãos de 

administração e gestão desfraldam nos seus discursos internos e externos como resposta às 

exigências do seu ambiente.  

De modo mais ou menos transversal, à questão do sucesso escolar e da excelência é dada 

relevância nos documentos, e, a esse propósito, quisemos ouvir os entrevistados, para perceber 

qual o seu entendimento a este respeito. Sobre este tema e como resposta à questão de como é 

que a cultura de excelência se tornou recorrente na organização, foi-nos dada a seguinte 

interpretação:  “…todos nós trabalhamos para a excelência … só que não havia uma estratégia de 

escola … se nós queremos atingir resultados, temos que trabalhar todos para o mesmo lado, e eu 

acho que o enfoque é mesmo esse…” (ECP_3). Outra entrevistada refere-nos, a propósito do 

mesmo tema, mas questionada sobre a razão da mudança de enfoque do PEE da excelência para o 

sucesso educativo e a melhoria do funcionamento e dos resultados; 

       
… eu acho que isso é um bocadinho mudar um bocadinho as palavras mas o enfoque é o 
mesmo, é procurar trabalhar para a excelência. Porque o PE tem dois parâmetros grandes, 
duas bases, uma é os resultados, a melhoria e o sucesso, e o segundo é um bocadinho a 
cidadania. E isso está no primeiro e está no segundo… (EPCGp_6).  

 
Referindo-se ao projeto educativo em aplicação. Esclarece, ainda, que 

 
… agora, nós, a escola, tem tudo quanto é opção… temos alunos um bocadinho diferentes, e 
o PE também essa questão de falar… tirar um bocadinho o enfoque na excelência e falar um 
bocadinho nisso, é um bocadinho também para dar soluções a esses alunos e arranjar uma 
solução para dar a casos muito difíceis (EPCGp_6). 

 
Os resultados escolares, excelentes ou não, assumem-se como um objetivo transversal  aos 

vários PEEs. A incidência na necessidade da obtenção de bons resultados escolares pelos alunos, 

propagada pela sociedade nos últimos anos, foi confrontando as escolas com a urgência de dar 
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respostas a estes objetivos sociais e institucionais. A inconsistência dos discursos institucionais dá 

resposta às exigências dos discursos sociais.   

No sentido de desvendar alguns dos aspetos que foram sendo transformados na organização e 

as possíveis razões dessa transformação, foram-nos, ao longo das entrevistas, dadas algumas 

indicações. Assim, ao ouvir um dos elementos do conselho geral sobre as mudanças de orientação 

no PEE 2011, relativamente ao anterior, este diz que: 

 
Eu… creio que tem muito a ver, não só com as recomendações que nos foram feitas 
aquando da avaliação externa, mas também com a necessidade que nós sentimos, dado que 
são providenciados tantos apoios aos nossos alunos, apoios de preparação para os exames, 
apoios durante o ano, eh… vermos isso também refletido no nosso PE, porque temos 
realmente muitos professores e muitos alunos envolvidos nesse apoio para a melhoria dos 
resultados escolares (ECGp_4).  

Nesta mesma linha de investigação, na sequência de uma solicitação em torno dos motivos do 

apelo à excelência no PEE, a presidente do conselho geral afirma-nos: 

  
Um bocadinho na sequência disso de procurar a excelência, é um bocadinho na sequência 
disso que a escola também teve… está, o ano passado teve e este ano vai no segundo ano, 
do projeto CAF Educação… quando o Diretor se candidatou a este projeto de certificação, foi 
sempre procurar a excelência” (EPCGp_6). 

 
As exigências inconsistentes das instituições hierárquicas em torno das performances da escola 

associadas aos valores de desempenho e eficácia social, onde se incluem os organismos 

subsidiários do Ministério da Educação, como seja, a Inspeção Geral da Educação e da Ciência 

(IGEC), por descontextualizadas da realidade da escola, exigem-lhe um conjunto de decisões e 

ações que são uma forma de demonstração da sua unidade organizacional, o caminho da 

autoavaliação de tudo e todos.  

A manifesta preocupação no PEE 2011 com a imagem da escola leva-nos a abordar este tema 

numa perspetiva de saber a razão deste facto. A este respeito, foi-nos dito: “Há aqui uma 

preocupação de levar a escola a dialogar com a comunidade e não se centrar só no seu interior, na 

comunidade educativa …, comunidade escolar…” (ECP_3). Um outro membro do conselho geral, 

ao referir a necessidade de que todos os documentos produzidos na escola estejam de acordo uns 

com os outros e sejam fator de visibilidade da escola, diz: 

 
Estejam de acordo… Que tenham, que estejam organizados de forma que quem está a vê-los 
percecione o que é que é feito na escola… até porque estão lá elementos dos pais, 
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representantes dos encarregados de educação, e olham para aquilo e dizem ´eu não consigo 
perceber aqui este aspeto ou aquele ou aqueloutro´ (ECGp_2). 
 

Parece-nos que neste conjunto de respostas se configura a intenção de mostrar e responder às 

exigências do ambiente externo representado no conselho geral, onde se destacam os 

representantes dos encarregados de educação, que são referidos como “…a Associação de Pais, 

daí temos 3 elementos, e que, por acaso, são muito interventivos e nada lhes escapa também” 

(ECGnd_1), e a autarquia que, nas palavras do diretor, quando se pediu a sua opinião sobre a sua 

influência ou se tem um peso significativo nas opções da escola, nos disse que,  

 
… reconheço que há um cuidado grande, uma visão da educação assim muito própria da 
Câmara Municipal … a escola nunca, em momento algum, foi pressionada para isto ou para 
aquilo, agora que é verdade que eles defendem naturalmente no Conselho Geral opção, e 
depois o Conselho Geral decidirá se deve ou não adotá-la. Agora eu não posso dizer que 
tenha havido nunca, agora a preocupação sendo a mesma que nós temos que é a educação, 
portanto, é natural que… não vejo a esse nível, nunca senti isso (ED_7). 

 
Sendo ambíguo o papel que a autarquia tem nas opções do conselho geral e do diretor é, pelo 

menos, manifesta a preocupação dos elementos da autarquia de expressarem a sua opinião sobre 

os documentos que são apreciados pelo conselho. Ao tomarmos conhecimento das atas do 

conselho, fomos verificando o cuidado dado à referência e conteúdo das intervenções destes 

elementos. A propósito da aprovação do PEE, em julho de 2011, na ata do conselho, a sua 

apreciação é referida nos seguintes termos por uma das representantes da autarquia: 

  
“A conselheira … congratulou-se com o documento apresentado, referindo que este está 
muito bem estruturado, desde o preâmbulo onde é feita a apresentação da escola à 
descrição da estrutura física e organizacional da mesma. Referiu ainda que o mesmo é claro 
e de fácil leitura quanto às metas, objetivos e indicadores que a escola se propõe atingir”.  

 
A apreciação positiva que transparece nestas palavras e o cuidado em as referir nos documentos 

internos da escola, sem que outras intervenções o tenham sido, é reveladora da importância que a 

organização dá à avaliação destes elementos externos. Por outro lado, existe uma contradição entre 

o discurso do diretor quando entende que não sente pressões e que existem as mesmas 

preocupações da escola e da Câmara Municipal sobre a educação, mas afirma que esta tem 

“…uma visão da educação assim muito própria…” parecendo poder-se retirar daí a ideia de algum 

cuidado na organização para não colidir com esta “visão própria”. Em paralelo, constata-se a 

prática  do conselho geral de  transcrever nas atas, , em especial, as opiniões destes membros do 

ambiente externo, o que revela um cuidado idêntico, e também indicador da importância que a 
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apreciação destes membros tem para a instituição. Isto configura hipocrisia entre discursos, 

decisões e ações organizacionais.  

A imagem da escola, principalmente endereçada aos encarregados de educação e também à 

autarquia, como parceiros constitutivos do órgão de direção da escola, dialogante, atenta e 

disponível, relativamente aos seus interesses e às suas expectativas é percetível nas falas dos 

entrevistados como potenciadora da mudança de processos e de ações. É possível, que estes 

discursos possam ser produzidos para agradar ou servir os elementos externos à escola e não 

terem qualquer correspondência na ação produzida (Castro, 2011, p.21). 

 

B.1.1. Perceções do PI e da organização educativa. A construção do PI - Os referentes do PI 

e as suas (inter)dependências com o PEE 

 

O documento projeto de intervenção do diretor é introduzido nas organizações educativas por 

iniciativa da tutela em 2008, com a publicação do DL nº 75 e apresenta-se como um documento 

obrigatório para a candidatura ao cargo de diretor dos estabelecimentos de ensino. 

Sendo o projeto de intervenção um documento de caráter pessoal onde se inscrevem a visão da 

escola, os objetivos de desenvolvimento, as prioridades e estratégias, as metas e a calendarização 

das ações, com base nos documentos de orientação estratégica da escola, e onde, primeiramente, 

se inscreve o PEE, o esclarecimento das bases da sua construção e das opões realizadas é para 

nós importante no contexto do nosso trabalho. 

Nesta perspetiva, as entrevistas foram clarificando alguns dos aspetos menos percetíveis e 

permitiram-nos melhor enquadrar no contexto social as opções do diretor. 

Uma primeira questão que nos foi suscitada pela análise do documento, dado que nele nada é 

referido relativamente ao PEE em desenvolvimento à data da sua apresentação, foi a de saber qual 

o entendimento de um dos membros do conselho geral transitório relativamente à consideração, 

por parte dos candidatos a diretor, do PEE como referente à elaboração do PI.  

Esta entrevistada refere-nos “Eu julgo que os candidatos tiveram o PEE em consideração 

aquando da apresentação do seu PI para a escola” (ECGp_4), e esclarece, ainda,  

 
Creio que terá tido isso em consideração, tanto mais que nessa altura já exercia funções na 
direção, e a colega que apresentou o projeto conjuntamente nessa altura também exercia 
funções aqui na escola e também tinha tido funções relevantes em termos de Assembleia de 
Escola (ibid.). 
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Por outro lado o diretor refere-nos que na elaboração do seu projeto de intervenção foram seus 

principais referentes: 

 
… primeiro, a experiência que nós tínhamos, isso de certeza foi fulcral, mas o próprio PE, 
como é evidente, foi um instrumento estruturante e, sendo aquele que traduz a vida da 
escola, aquilo que a escola pretende, portanto, foi naturalmente a referência maior a ter em 
conta... Mas também, como é evidente, o conhecimento que nós temos junto dos nossos 
pares, dos nossos colegas e, portanto, ele foi criado não só tendo em conta, acima de tudo, o 
PE, como é evidente, a experiência, quer queiramos ou não, existia, e eu acho que é também 
importante tê-la em conta, mas também aquilo que fomos ouvindo dos nossos colegas, 
daqueles que são chamados estruturas intermédias, e que serviram, até, para não se afastar 
daquilo que era a imagem que se pretendia para esta escola, e instituições da Câmara 
Municipal, por exemplo, fundamentalmente estas (ED_7), 

 
e, acrescenta, “Aquelas instituições próximas de nós, que trabalhavam connosco” (ibid.). 

Em contradição com o que nos é afirmado, nunca é assumido pelo diretor no seu PI que tem por 

referência o PEE 2005, em aplicação na data da apresentação daquele documento. No entanto, 

parece-nos que, da observação dos mesmos, podemos concluir que algumas das orientações 

definidas neste último estão presentes no documento apresentado pelo diretor. Aliás, tal como o DL 

nº 75/2008 prescreve ao definir este documento, ele apresentará os objetivos de desenvolvimento, 

as linhas de orientação da ação e o conjunto de estratégias necessárias à realização e 

desenvolvimento da ação, bem como, as metas.  

Abrangendo o PI do diretor um conjunto de objetivos e finalidades mais vasto do que o PEE, de 

acordo com o que apresentámos, podemos verificar um conjunto de vetores de intervenção comuns 

que, embora representados de forma distinta, nos parecem representar alguma regularidade nos 

dois documentos que, de seguida, indicamos. 

 

Quadro 21 - As (inter)dependências entre o PEE 2005 e o PI 

Ve
to

re
s 

de
 In

te
rv

en
çã

o 

 PEE 2005 PI 

 
Sucesso dos alunos 

- Construir escola de rigor, 
exigência e competência 
- Igualdade de oportunidades 
- Oferta formativa de acordo com 
as necessidades do meio 
- Reconhecimento da diferença 

- Rede de partilha de saberes e 
estratégias 
-  
 
 
- Diversificação da oferta 
formativa 
 
- Direito à diferença 

 
Formação para a cidadania 

- Oferta de atividades curriculares 
diferenciadas 
- Melhoria das capacidades 

- Escola paralela 
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competências e atitudes 
 
 
 
- Psicóloga 

- Oferta educativa em áreas de 
excelência  
- Promover a participação dos 
atores 
 
 
 
- Assembleias c/ associação de 
estudantes 

Avaliação - Avaliação pelos resultados 
- Avaliação do desenvolvimento 
integral do aluno 

- Implementar estratégias de 
melhoria e monitorização de 
resultados 

 

Como se verifica através do quadro, são recorrentes aspetos associados ao sucesso dos alunos, 

onde a partilha de saberes se interliga com a escola de rigor, exigência e competência; onde a 

oferta formativa é uma resposta às exigências do seu ambiente; onde o respeito pela diferença se 

introduz como resposta à diversidade de públicos e como meio de promoção do direito ao sucesso 

de todos os alunos.  

A formação para a cidadania passa pela oferta de atividades extra- curriculares promotoras 

daquilo que é denominado como “formação integral do aluno”, sempre associadas ao 

acompanhamento dos mesmos alunos pelos professores, apoiados por um técnico, a que nos 

textos se dá uma relevância significativa para o alcance dos objetivos eleitos pela organização. 

Já no que toca à avaliação, existe uma disparidade de intenções, dado que o PEE a restringe aos 

alunos, enquanto o PI reflete uma orientação bastante mais abrangente de avaliação que passa pela 

criação de processos, por um lado, de monitorização de resultados, pensamos que escolares, por 

outro, de processos de implementação de melhorias no funcionamento da organização assentes 

numa autoavaliação para detetar pontos fortes e pontos fracos.  

A perceção destas regularidades, indefinições e contradições foi abordada ao longo das 

entrevistas que fomos realizando e que, transversalmente, fomos apresentando nos tópicos de 

desenvolvimento da apresentação destes documentos e que se nos afigura poder ser clarificada 

neste espaço. 

No PI do diretor, o sucesso dos alunos passa a ter uma fasquia que é a excelência. A resposta 

aos valores e necessidades sociais que se foram introduzindo na sociedade portuguesa, mercê do 

ranking das escolas e a sua consequente comparação em função dos resultados escolares foi 

exigindo no meio escolar a adaptação a esta nova realidade. Dar respostas por via dos documentos 

internos, com alguma visibilidade, passou a ser obrigatório. É neste contexto que o apelo à 

excelência nos aparece, através de frases como “oferta educativa em áreas de excelência” ou  “a 

Escola continue a sua viagem em direcção à Excelência”, inseridas no PI. 



7. Análise e Discussão dos Resultados 

 

188 Do Projeto Educativo da Escola ao Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências. 

 

Nesta perspetiva, e quanto à questão de saber se o PI pretendeu corresponder às expectativas 

dos alunos e dos encarregados de educação, foi-nos referido que “… também outra coisa que na 

altura apostámos, que foi diversificar a oferta educativa… na altura, havia algumas dificuldades em 

olhar assim para cursos menores, demorou tempo, agora a aceitação já é mais pacífica…” (ED_7).    

A enunciação recorrente da aposta em “áreas de excelência” ao longo do PI foi comentada pelo 

diretor, ao afirmar-nos:  

 
É assim: eu acho que isso deve ser a visão sempre de uma escola, a excelência, e a 
excelência a todos os níveis, não só nas metodologias. E tem que ser também por aí, não é 
só naquilo que é visível, nomeadamente no apetrechamento das salas, mais tecnologia, mas 
também mais inovação, mas também inovar nas metodologias e envolver as pessoas nesse 
sentido. Eu acho que, a esse nível, e mais, abraçar qualquer desafio como sendo desafios 
que me permitissem promover para chegar à excelência… Aliás, se tivéssemos cruzado os 
braços, a escola não era o que é agora; e eu estou a falar nós, não estou a falar sequer, nem 
tão pouco, do diretor (ED_7). 
 

Relativamente às suas principais preocupações ao elaborar o PI, o diretor afirma-nos ter sido 

“…fundamentalmente, a questão do sucesso, como é evidente, porque… quem dera que nós 

tivéssemos, que os nossos alunos, estamos a falar do sucesso, estamos a falar daquilo que, da 

construção do, enfim, em termos da escola, poder afirmar-se … “ (ED_7), e, a nossa deixa, 

acrescenta, no contexto 

 
Das outras escolas, aqui em …, porque não na área nacional, na sua área geográfica, e 
afirmando-se naturalmente a querer o melhor para os seus alunos, em saber que eles 
poderão ser, enfim, poderão entrar na vida ativa, poderem atingir os seus objetivos e estarem 
munidos daquilo que é fundamental para eles poderem crescer. A redução do 
insucesso…porque é uma zona que recebe muitos alunos de zonas aqui próximas de certa 
instabilidade, com famílias desestruturadas, com pouco apoio da família, e era necessário 
que a escola tivesse, desenvolvesse alguma coisa para, por um lado, até para os acarinhar, 
porque muitos têm essas ausências, mas também fazer com que eles se identificassem um 
pouco mais com a sua escola… (ibid.). 
 

As referências tidas em consideração pelo diretor na elaboração do PI são nas suas palavras 

assentes na experiência no exercício de funções como elemento de conselhos diretivos e executivo, 

através de vários cargos, com destaque para a presidência nos anos anteriores à elaboração do PI. 

Estas funções potenciadoras de um conhecimento da realidade escolar nos seus mais diversos 

aspetos - pedagógico, organizacional, gestionário e administrativo -, da existência de uma rede de 

conhecimentos e relacionamentos com setores da comunidade externa que se relacionavam com a 

instituição, foram favorecedoras da criação de um projeto de futuro da escola. O PEE e o diálogo 
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com as estruturas intermédias da organização foram elementos de referência na sua elaboração do 

PI do diretor. 

O projeto de futuro, ancorado na ideia que o diretor nos transmite de a escola poder afirmar-se 

no contexto social em que está inserida, que nos parece também querer dizer “crescer” em várias 

vertentes institucionais, remete-nos para o que Brunsson diz, relativamente à organização política: 

“qualquer organização política que pretenda crescer irá procurar activamente incorporar as ideias 

do ambiente dentro da própria organização” (2006, p.46), aspeto que nos parece aplicar -se à 

interpretação das últimas palavras do diretor. 

Este projeto de futuro, iniciado com a apresentação do PI e desenvolvido através de outros 

documentos que se lhe seguiram, levou-nos a questionar o diretor no sentido de saber se o PI foi a 

alavanca para o início de um novo ciclo na vida da escola.  

Este diz-nos que, 

 
… naturalmente, se as coisas mudaram ao fazer um documento desses, tem que ser uma 
mudança também no novo ciclo da vida da escola, mas agora não nos podemos nunca 
esquecer o que está para trás, e, ainda por cima, estando eu a trabalhar antes na direção, é 
natural que houvesse alguma continuidade… Não posso dizer que tenha havido uma 
mudança brusca, porque não houve; houve projetos que continuámos, houve outros que 
iniciámos… (ED_7).  

 
Um dos aspetos ligados ao PI é a recondução do diretor em 2013. Este facto, levou-nos a querer 

saber se, em função disso, foram reformulados os objetivos do PI. O que nos foi dito foi: 

“fundamentalmente atualizar, reformular um ou outro, mas fundamentalmente atualizar” (ibid.).  

Sendo este tema abordado noutras perspetivas noutros espaços deste documento, afigura-se-nos 

que é relevante indicar, aqui, a informação que nos prestou a presidente do conselho geral num 

aspeto relacionado com a recondução. Diz-nos que “a carta de missão que o diretor apresentou em 

2013 enquadra-se perfeitamente no PE” (EPCGp_6), o que nos dá ideia da conformidade e da 

harmonização existente entre estes dois documentos. 

Em síntese, fica-nos a ideia de que o PI do diretor assentou e se traduziu num projeto de 

continuidade, com a participação de vários atores educativos, expressando uma reorientação dos 

objetivos, que se pretende fazer crer que são participados e consensuais, onde a ideia de 

excelência, as tecnologias e a inovação determinam o plano de desenvolvimento institucional.   
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B.2.1. Perceções do PI e da organização educativa. As consequências do PI - No PEE 

 

Em ponto anterior desvendámos já um pouco deste aspeto que nos parece relevante no contexto 

da organização, por traduzir aquilo se poderá denominar o caminho inverso de desenvolvimento e 

definição das estratégias organizacionais e da participação e envolvimento dos atores educativos. 

Na mesma linha do que foi apresentado no item anterior, mostraremos as proximidades, as 

congruências que a nossa leitura nos permitiu observar entre o PI e o PEE 2011.  

 

Quadro 22 - As (inter)dependências entre o PI e o PEE 2011 

Ve
to

re
s 

de
 In

te
rv

en
çã

o 

 PI PEE 2011 

 
Sucesso dos alunos 

- Rede de partilha de saberes e 
estratégias 
-  
 
 
- Diversificação da oferta 
formativa 
 
- Direito à diferença 

- Estimular a assiduidade 
 
-Cultivar o interesse pelo saber 
 
 
- Diversificação da oferta 
formativa 
 

 
Formação para a cidadania 

- Escola paralela 
 
 
- Oferta educativa em áreas de 
excelência  
- Promover a participação dos 
atores 
 
 
 
- Assembleias c/ associação de 
estudantes 

-Desenvolver mecanismos que 
promovam o complemento das 
aprendizagens 
- Garantir o acompanhamento 
pleno 
- Consolidar as estruturas de 
orientação 
- Orientação dos alunos 
- Garantir a igualdade de 
oportunidades 
- Valorizar o mérito 

Avaliação - Implementar estratégias de 
melhoria e monitorização de 
resultados 

- Avaliação interna para promover 
melhoria 

 

Sendo, na opção do diretor, a diversificação da oferta formativa um fator promotor do sucesso 

dos alunos, esta orientação tem sido sempre traduzida nos projetos educativos que seguiram o PI, 

embora a sua concretização e finalidades e o seu destino não nos apareçam expressos, mas antes 

se entrecruzem com os denominados “caminhos para a excelência”, sempre recorrente ao longo 

dos documentos, mas sem definição de estratégias para o seu alcance.  

Na formação para a cidadania, o cruzamento de objetivos apresenta-se de alguma ambiguidade, 

atendendo a que o PI se dirige no sentido dos atores educativos e o PEE se foca prioritariamente na 

orgânica interna para responder às necessidades do cumprimento dos objetivos. 
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Se o PI apela e orienta para a necessidade da avaliação, o PEE afirma-a como imprescindível, 

até para preparar a avaliação externa, que se configura como uma preocupação crescente da 

organização. Aliás, os atores ouvidos focam-nos essa preocupação. Destacamos um dos elementos 

do conselho pedagógico que nos refere:  

 
Depois, cada vez se torna mais premente a questão da avaliação externa da escola, a sua, 
vamos lá, … ah, falta-me o termo, o ritual, é isso mesmo, temos que nos habituar a que a 
avaliação externa tem um prazo e temos que nos adaptar e começar a pensar na avaliação 
externa e fazer um projeto educativo que respondesse a esse objetivo, preparar-nos para a 
avaliação externa começando com … pela autoavaliação (ECP_3). 

 
Quanto a saber se há consequências do PI no PEE, é considerado pelo diretor que, “pelo menos, 

serviu também como um elemento importante a ter em conta” (ED_7), e outro ator do conselho 

pedagógico afirma-nos: 

 
“Foi…Sem dúvida, exato, fazia o diagnóstico de como estamos e como devíamos ficar. E 
portanto, a partir do momento em que o PI do diretor pressupunha um conjunto de 
estratégias, elas deveriam ser refletidas no PE, e não estavam” (ECP_3). 

 
Outro entrevistado nos confirma que “deve ter sido, quase de certeza, mas já não me lembro,… , 

mas já não me lembro; mas no último de certeza que sim” (ECGp_2) e mais nos diz:  

“… eu acho que tenho a certeza que têm que estar em sintonia, porque o Diretor tem dado 
continuidade a um trabalho… sempre… ele tem estado também na elaboração de todos os 
documentos, eu penso que a carta que ele… o PI tem que estar de acordo com isso, pelo 
menos este segundo, ele nesta segunda… ele foi reconduzido, não é, e apresentou uma carta 
de missão, esta está de acordo com os objetivos do PE … não tenho a certeza absoluta de 
tudo o que se passou, mas eu julgo que o PE se enquadra no PI do Diretor, nem existe outra 
maneira” (EPCGp_6). 

 
Perante este conjunto de informações, parece que devemos concluir que as grandes linhas de 

desenvolvimento da escola, posteriores à aprovação do PI do diretor, foram traçadas com base 

neste documento e se subordinam às ideologias, perspetivas e estratégias previstas no PI, ou, pelo 

menos, vão aí recolher as suas referências. 

Verifica-se portanto a subordinação voluntária da organização educativa ao controlo e influência 

do diretor, baseada na definição das finalidades e estratégias de desenvolvimento da escola em 

consonância com as opções individuais da autoridade legal, numa perspetiva de “seguir as diretivas 

do superior” (Blau e Scott, 1979, p.42), o líder, que, como responsável, utiliza o “corpo 
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administrativo e pedagógico da sua confiança” (Cleeg, 1998), para patrocinar soluções de 

atividades para a sua instituição (Bush, 2003,p.37). 

 

B.2.2. Perceções do PI e da organização educativa. As consequências do PI - Nos 

processos de mudança ao nível da escola. O que mudou? 

 

A implementação do PI do diretor que, na nossa ideia, para além de comprometer o diretor com 

a organização, também implica um envolvimento implícito do conselho geral, por via da eleição do 

diretor, transforma-se num imperativo em que se envolvem aqueles que mais proximamente têm 

interesses e compromissos com o diretor. Referimo-nos àquilo que nesta escola é denominado 

direção, constituída por director, subdiretor, adjuntos e assessores, que generalizadamente é 

conotada com a prática de uma gestão de escola colegial, como transparece nas indicações de 

vários dos entrevistados que referiremos mais adiante, e ao conselho pedagógico que, considerando 

o seu processo de constituição, nos parece poder ser incluído neste conjunto de proximidade. 

Uma questão que foi alvo de abordagem ao longo das entrevistas que efetuámos tem a ver com 

o saber se mudou alguma coisa de essencial quando se passou de um Conselho Executivo para um 

diretor, para um órgão unipessoal, para o que obtivemos como respostas: 

  
Também formalmente muda-se, não é? Aqueles diretores que já vinham de anteriores 
soluções de gestão, provavelmente manterão alguma continuidade, como é o caso. Quem 
chega ao cargo pela primeira vez como diretor e não tinha essa experiência de pertencer aos 
outros órgãos, eventualmente, digamos, que lhe pode subir um bocado, se assim podemos 
falar, o poder à cabeça. E, embora não conheça, ouço falar de alguns casos em que os 
diretores são mesmo diretores com todas as implicações que isso tem (ECGcl_5). 

 
Relativamente à questão da prática exercida, o mesmo entrevistado diz: “Sim, a prática é 

colegial” (ibid.). 

As transformações na organização são percecionadas de diferentes modos pelos atores. Se uns, 

como constatámos a propósito das orientações produzidas pelo CG para orientar a 

elaboração/revisão do PEE, nos dizem:  

 
… eu acho que é do PE isso mas, posso estar errado, as questões que não sei se 
simultaneamente também está no Contrato de Autonomia, talvez esteja, foram debatidas 
questões como, lembro-me de debatermos questões como as taxas de sucesso ou de 
insucesso, as metas, se estariam demasiado ambiciosas ou não, porque, se a gente 
conseguia ou não conseguia, lembro-me disso, de que as metas, tipo reduzir a taxa de 
redução do abandono que nós pretendíamos atingir, ou que se pretende atingir (ECGp_2), 



CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Do Projeto Educativo da Escola ao Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências 193 

 

 
E também, sobre as suas consequências noutros documentos, refere que introduziram novas 

lógicas nos processos internos e na monitorização de resultados em consequência do PI e do CA, 

nestes termos: 

 
… começou, as coisas começaram a ser mais imperativas, em termos de fazer-se, sobretudo, 
como disse, monitorização, registos de informação, por exemplo, as notas hoje são, nós hoje 
temos… antigamente cada um dava a sua nota, não é? E tinha os seus registos próprios. 
Hoje é obrigado em cada reunião, em cada período, a entregar uma grelha, que foi feita para 
a escola toda, normalizada, com os pesos que cada disciplina atribui… avaliações sectoriais, 
há um… em departamento uma avaliação, um debate e análise contínua de resultados 
escolares … deu é uma dinâmica… Se cumpriu, se não cumpriu, aquilo tudo… (ECGp_2).  

 
Outros, em resposta a saber se o PI é avaliado ao longo mandato do diretor, encaminham-nos para 

outra realidade introduzida na escola que é a avaliação da organização: “Agora que é avaliado de 

outras formas, é, porque ainda agora nós estivemos no CAF e tivemos que avaliar isso tudo, 

portanto, também, de alguma forma, nós vamos avaliando” (ECGnd_1) e, esclarece, “Ao fazer 

outras avaliações, como essa do CAF que foi bem profunda … a primeira fase do CAF é isso, é uma 

avaliação muito profunda mesmo, a todas as áreas da escola e a todos os sectores mesmo” (ibid.). 

Relativamente a este tema das mudanças que houve na escola quisemos ouvir o diretor, já que 

a principal mudança aparece associada e é consequência da existência deste cargo. Este dá-nos a 

sua posição sobre a existência deste cargo nas organizações, nestes termos: 

 
Claro que eu, ao candidatar-me, tive que aceitar as regras, portanto, se me candidatei para 
diretor é porque, enfim, primeiro, porque identifico-me com a escola … Mas a verdade é que 
eu sou a favor do órgão que existia antes, muito mais que este órgão, na minha opinião acho 
que este pode caminhar para o afastamento, de algum modo, dos atores da escola que são 
os professores, os funcionários e os alunos… (ED_7), 

 
manifestando alguma preocupação com o distanciamento que o cargo introduziu nas relações 

institucionais entre os principais membros da comunidade escolar.  

Solicitado a falar sobre a razão pela qual enfatiza em documentos o nome, direção, em 

detrimento de diretor, que generalizadamente é também utilizado pelos diferentes atores, diz: 

 
Pois, porque eu sei o que a lei diz, que o diretor é que é o chefe, e assim, mas a verdade é 
que uma gestão não se faz se não houver essa decisão, essa equipa, e se o diretor não 
estiver munido, enfim, se não tiver um grupo de trabalho e delegar neles, e mais do que isso, 
acreditar, e por outro lado, estar convicto de que aquilo que vai ser feito, de que os outros 
identificam-se com o projeto, mas, por outro lado, confiar, e isso é fundamental na minha 
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opinião e por isso é que se fala muito, na minha opinião, falo na direção muito mais do que 
no diretor … (ED_7). 

 
Retomando com o diretor alguns aspetos que motivaram as mudanças introduzidas na 

organização por via do PEE, este refere: 

 
Nós apercebemo-nos que… a questão do trabalho colaborativo era uma questão, uma 
fragilidade gritante, e, portanto, havia de se apostar nisso, estou a falar…, logo a atualização 
(PEE) teria que passar, privilegiar, enfim, incentivar ainda mais o trabalho colaborativo… ao 
pensarmos nesta questão de trabalho colaborativo, começámos também a pensar na 
excelência (ED_7).  

 
A necessidade sentida de “trabalho colaborativo” teve reflexos nas estruturas constituintes do 

conselho pedagógico, nomeadamente, através de alguns coordenadores de departamentos e das 

suas respetivas funções, já referidas no capítulo anterior, aspetos que o diretor menciona como 

elementos diferenciadores e inovadores da escola: 

 
 … a constituição do Conselho Pedagógico mudou muito; passou a ter figuras que na altura a 
Câmara Municipal achou muito interessante, são figuras que não é muito usual aparecerem 
no Conselho Pedagógico… Todas essas pessoas foram auscultadas antes, foi um trabalho 
conjunto, dissemos o que é que se pretendia… o que é que se esperava tendo em conta o PE 
e o próprio PI… (ED_7).  

  
Em síntese, as mudanças introduzidas foram consequência do novo quadro legal introduzido 

pelo DL nº 75/2008, através da criação do órgão unipessoal, o diretor, pelas exigências que, de 

uma maneira mais premente, lhe são dirigidas pela administração educativa, pelas novas 

competências atribuídas ao órgão de orientação estratégica, o conselho geral, consubstanciadas no 

poder de eleger e demitir o diretor. Este quadro, aliado ao papel de participação vinculativa de 

estruturas externas à escola ( associação de pais e autarquia ) criaram a necessidade de respostas 

mais eficientes por parte da escola. É neste contexto que se enquadram: as revisões do PEE; a 

necessidade da autoavaliação; a preocupação com a melhoria do trabalho de colaboração entre os 

atores educativos; as iniciativas de integração e a promoção do sucesso dos alunos; a imposição de 

normas e regras para a avaliação dos alunos, que ao longo deste ponto fomos apresentando.  

Ou seja, como diz o diretor no seu projeto de intervenção, a escola “tem que acompanhar a 

evolução dos tempos” (PI, p.22).  
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C.1. Processo de eleição do diretor. Os pressupostos e o resultado 

 

De acordo com o que estava definido no DL nº 75/2008 e na portaria nº 604/2008 o processo 

de eleição do diretor seguiu os trâmites gerais neles previstos com a publicação do aviso de 

abertura no Diário da República e nos locais habituais, a constituição da Comissão de Apreciação 

das Candidaturas do Conselho Geral Transitório constituída por três docentes, sendo um deles o 

presidente deste órgão, um discente, dois encarregados de educação, um não docente, um 

representante da Autarquia e um elemento dos cooptados da comunidade, a apreciação prévia dos 

processos de candidatura e a publicação da lista de candidatos admitidos e excluídos e, finalmente, 

elaboração do relatório de apreciação das candidaturas. 

O relatório de apreciação das candidaturas seguiu as orientações previstas na legislação, a 

saber: a análise do Curriculum Vitae, a análise do Projeto de Intervenção, e integrou a apreciação 

da entrevista individual realizada ao candidato. Este documento, a que tivemos acesso, dá-nos uma 

reduzida informação sobre cada uma das candidaturas em presença na escola apresentando uma 

análise conjunta dos projetos de intervenção, traduzida nos itens seguintes: 

 
- Os candidatos demonstram conhecer a realidade escolar, identificando problemas; 
- As estratégias de intervenção são adequadas aos problemas diagnosticados; 
- Ambos propõem a mobilização de recursos necessários à prossecução dos objetivos; 
- Qualquer dos candidatos apresenta-se como credível para ser eleito director. 

 
As entrevistas obedeceram a um guião aplicado igualmente aos dois candidatos e o seu 

conteúdo foi transcrito e entregue a todos os membros do conselho para apreciação.  

Terminadas estas etapas, seguiu-se a avaliação das candidaturas pelo órgão colegial com 

competência para eleger o diretor - o Conselho Geral Transitório.  

A abordagem dos pressupostos que estiveram na base da eleição do diretor foi contextualizada 

por alguns dos entrevistados que pertenceram a este órgão  na medida que a distância dos factos 

lhes permitiu.  

Quando quisemos saber se foi feita uma análise dos projetos de intervenção em disputa e se foram 

definidos critérios para a apreciação das candidaturas, nomeadamente, se foram tidos em conta os 

objetivos do PEE, tivemos as seguintes indicações: “Todos os projetos foram analisados por toda a 

gente, e depois criou-se uma comissão que analisou ao pormenor e verificou todos os dados que 

constavam do documento de cada um dos candidatos” (ECGp_4).   
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Mais adiante, relativamente à consideração do PEE ter sido incorporado nos projetos de 

intervenção dos candidatos, foi-nos referido: “ Eu julgo que os candidatos tiveram o PEE em 

consideração…” (ibid.).  

Clarificando um pouco a situação em termos do atual diretor, é-nos dito: “Creio que terá tido 

isso em consideração, tanto mais que nessa altura já exercia funções na direção, e a colega que 

apresentou o projeto conjuntamente, nessa altura, também exercia funções aqui na escola, e 

também tinha tido funções relevantes em termos de Assembleia de Escola” (ibid.).  

Sobre a mesma questão da existência de critérios, obtivemos o seguinte depoimento: “A esta 

distância, não me lembro muito bem, mas acho que definiu e penso que tinha de definir, não é?! 

Não sei exatamente quais, porque já não tenho essa documentação, mas sim, acho que definiu e 

nomeou uma comissão para esse acompanhamento” (ECGcl_5), tendo sido clarificado de seguida: 

“Tenho ideia de que fizemos a análise do currículo, fizemos uma entrevista e também se 

apreciaram os PI, tenho ideia, já não me lembro rigorosamente de nada da substância de cada uma 

destas coisas, mas tenho ideia de que isso se fez, sim” (ibid.). 

O clima organizacional à data da eleição do diretor, do ponto de vista das aspirações e interesses 

da comunidade educativa, é descrito da seguinte forma: 

  
Pelo que me apercebi na altura, é que havia uma grande vontade de mudança, e a prova é 
que os dois candidatos eram da mesma escola, e só assim se percebia que fosse tão renhido 
o processo de seleção, ou seja, um sabia-se que tinha feito, um dos candidatos, e, portanto, 
a vontade de mudança existia (ECGcl_5), 
  

E, relativamente ao questionamento sobre se a vontade de mudança era manifestada pelos dois 

candidatos, registámos: 

 
“Sim, penso que sim, penso que se vivia um momento em que era preciso mudar alguma 
coisa e daí que tenha surgido um candidato, digamos assim, que, de alguma maneira, 
protagonizava essa mudança, porque quem veio a ser selecionado já estava no cargo. E, 
portanto, também se deve ter apercebido de que havia essa (vontade de) mudança e o PI 
também deve ter, pelo menos, apontado para alguns aspetos inovadores, novos, mas não me 
recordo. Sei também que ao longo destes anos ele se refere, consecutivamente, ao PI, e eu, 
sinceramente, já não me lembro” (ECGcl_5). 

Em resposta à questão de saber se o projeto de intervenção do eleito respondia às expectativas 

dos vários setores da comunidade:  

 
Sendo que foi eleito pelo CG e não diretamente pelos seus pares, como era anteriormente, 
julgo que os membros do CG tiveram em conta a opinião das pessoas e auscultaram 
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previamente, pelo menos eu, no meu caso, assim o fiz, a opinião das pessoas relativamente 
aos diversos projetos que foram apresentados (ECGp_4), 

 
ouvidos de modo informal, como a entrevistada esclareceu.   

Ao pretendermos saber que outros fatores foram importantes na análise das candidaturas, 

ficamos a saber que: 

    
O maior peso é o peso pessoal; pelo que me pude aperceber que os documentos, os PI, as 
entrevistas eram avaliadas não pela sua valia, digamos assim, pelo seu mérito, mas pela 
pessoa que as apresentava e, portanto, este processo foi um pouco desagradável até, e 
perverso, porque o que contava era as pessoas que estavam em confronto (ECGcl_5), 

 
a que se acrescenta: “E também a experiência anterior e o conhecimento que se tinha deles. 

Portanto, ficou desde o princípio esse processo marcado pelo conhecimento que se tinha dos 

candidatos” (ECGcl_5).  

Do que nos foi dado a conhecer, concluímos que o PEE teve uma importância marginal como 

critério sustentador da análise efetuada com vista à eleição do diretor Por outro lado, os 

documentos necessários ao processo foram considerados mais do ponto de vista formal do que 

pela sua substância, ou seja o PI teve a importância de formalidade cumprida. O que efetivamente 

se destaca como critério de opção por qualquer dos candidatos são as suas características pessoais 

e o trabalho no seio da organização educativa. 

Os discursos dos entrevistados sugerem-nos que a eleição do atual diretor foi disputada num 

clima de algum conflito que opôs os membros do CG. A eleição do diretor faz parte do tempo da 

política, do confronto de ideologias e interesses dos grupos em presença. É o tempo da organização 

se centrar no debate e na disputa, refletindo as inconsistências entre as normas a seguir na eleição 

do diretor e os interesses individuais e grupais defendidos em torno de princípios e valores que a 

política exige (Brunsson, 2006). 

Na eleição do diretor não foi determinante a existência de um projeto de intervenção - facto 

assumido por um dos entrevistados: “Na minha perspetiva, não” (ECGcl_5), embora uma outra 

entrevistada assuma que “Foi relevante, embora creia também que foi relevante o facto de ter 

exercido previamente determinados cargos que concorriam favoravelmente…” (ECGp_4) - o que nos 

orienta para a exploração da hipótese de que outras caraterísticas possam ter assumido 

importância significativa no resultado da eleição. 

A figura, a capacidade e a qualidade do trabalho anteriormente apresentado foram reconhecidas 

como marcantes na escolha do atual diretor, como nos é descrito: 
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Como já referi, penso que era mais da personalidade, das personalidades em confronto, 
nomeadamente alguém que já exercia um cargo, que tinha provas dadas, e alguém que 
nesse domínio não tinha provas dadas, e, por isso, digamos que se posicionaram as pessoas 
mais numa de, numa situação, de alguma maneira, de rejeitar, chamemos-lhe assim, do que 
vinha a ser feito, por um lado, os que estavam a favor de uma candidatura de mudança e, 
enfim, as pessoas que se abstinham ou que permaneciam indiferentes, digamos, manterem-
se mais ligadas à candidatura de continuidade (ECGcl_5). 

 

É manifesto que o conhecimento da personalidade dos candidatos a diretor foi determinante 

para a sua eleição, sem, contudo, podermos deixar de considerar que a qualidade da sua 

intervenção na escola ao longo dos vários anos em que exerceram funções influenciou o resultado 

de modo significativo. 

Tendo em conta os objetivos da nossa investigação e a perspetiva da importância que a figura do 

diretor assume nesta organização, quisemos conhecer alguns aspetos que enquadrassem a sua 

recondução. 

A sustentação da decisão do CG a favor da recondução é apresentada pela forma que se segue: 

 
Foi a lei… pediu a recondução… houve uma votação… Foi feita a votação, sabendo-se que, a 
priori… não me lembro… falou-se em questões, quais, não me lembro, agora se me disser 
assim: foi feito um pedido especial para ter-se em atenção isto, aquilo ou aqueloutro? Não me 
lembro. Agora lembro-me de se falar sobre o assunto, não foi chegar ali e ´vamos votar´”. 
É… um debate, embora mais ou menos ligeiro, ou mais ou menos acentuado, isso tem a ver 
com as necessidades que se achava de se debater aprofundadamente a recondução, ou não 
(ECGp_2),  

 
acrescentando o entrevistado: “Assim, de repente, acho que o diretor apresentou um relatório de 

atuação, de… Penso que sim, penso que o diretor apresentou, e isso terá sido objeto de análise 

para efeito da sua recondução” (ECGcl_5).  

Sobre esta mesma temática, tentámos desvendar junto da presidente do conselho geral qual foi 

o processo seguido na recondução do diretor, nomeadamente, se o PI foi alvo de alguma avaliação 

da sua execução. Foi-nos dito:  

 
Não. Nós tivemos um CG e analisámos se realmente… se o que o Diretor se tinha proposto 
fazer, ou se estava realmente enquadrado nos objetivos do PE e tudo aquilo, e falámos sobre 
isso numa reunião do CG, e vimos realmente que o projeto estava a ter sucesso, que os 
resultados eram uma melhoria significativa, porque havia uma boa imagem da escola, uma 
melhoria dos resultados, e isso tem sido visível, e achámos que realmente era pertinente que 
o Diretor se… pedisse a recondução do cargo… (EPCGp_6). 
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Tal como sucedeu no processo de eleição do diretor, a análise do teor das propostas de 

desenvolvimento a aplicar na escola mencionadas no PI e do cumprimento dos objetivos nele 

propostos, tiveram relevância marginal, ou mesmo não a tiveram na decisão dos órgãos que à data 

tinham essa competência.  

 

D.1.1. Perceção sobre as lógicas organizativas. O papel estratégico do CG na organização 

educativa - As orientações e decisões produzidas pelo CG 

 

Especificamente, a partir da publicação do DL nº 75/2008, com a criação do CG como órgão de 

direção estratégica das escolas, ao lado do diretor, aparece agora o presidente do CG, introduzindo 

nas escolas uma dupla autoridade que, necessariamente, obriga à cooperação entre os dois órgãos 

-  o de direção e o de gestão -  em relação aos instrumentos que configuram a autonomia.  

A perceção do conselho geral como órgão representativo da comunidade educativa, constituído 

por elementos democraticamente eleitos pelos setores da comunidade escolar – docentes, não 

docentes, alunos – e por representantes designados de outros setores da comunidade local é, no 

quadro legal existente, considerada por alguns dos elementos deste conselho da seguinte forma:  

 
É um órgão representativo da comunidade educativa, sim, dado que tem, no CG têm assento 
não só os docentes, como a autarquia, como os pais, e como entidades que são convidadas 
para fazerem parte do CG, sim, nesse sentido, nesse sentido, sim… (ECGp_4);  
 
Formalmente é... Acho que formalmente está bem, e as atribuições e as competências 
também estão bem. O que está mal, chamemos-lhe assim, é o funcionamento do órgão em 
si, ou seja, as reuniões plenárias do órgão são vazias, não trazem nenhuma mais-valia 
acrescida, cumprem formalidades (ECGcl_5); 
 
Sem dúvida. Tendo lá a Câmara Municipal, os professores, os funcionários, os alunos, os 
pais, aparentemente é representativo; tendo lá as forças vivas é, formalmente (ED_7). 

 
Pelo que percebemos, a constituição do órgão é bem aceite como representante de todos os 

interesses em jogo na instituição, o que nos remete para as palavras de Brunsson, quando, sobre a 

constituição das organizações, diz que “A composição de uma organização é normalmente 

assegurada pelo recrutamento de membros que representam grupos diferentes dentro do ambiente 

(ou, no caso da direcção, membros que representem grupos diferentes na própria organização)” 

(2006, p.42). 
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Ao questionarmos alguns dos entrevistados sobre se ao longo do mandato o conselho geral tem 

algum mecanismo de ligação com os que representa, ou seja, no caso dos professores, com a 

comunidade escolar dizem-nos:  

 
Lá está, quando há… eu só posso falar por mim, obviamente, quando há questões 
relevantes, como por exemplo foi no caso da… do Contrato de Autonomia, eu tive a 
preocupação de falar com as pessoas, saber qual era a opinião delas, de investigar sobre o 
que é que levava aos Contratos de Autonomia, quais eram as vantagens, quais eram as 
desvantagens, e depois transmitir no CG o que eu tinha ouvido dos meus colegas, das 
preocupações dos meus colegas (ECGp_4); 

 
Através de que instrumentos? É assim, por acaso não temos nenhuma… estamos a pensar 
fazer um resumo das reuniões do CG… exposto na sala dos professores e na sala dos 
funcionários para dar uma certa visibilidade sobre um bocadinho o que se passa… 
(EPCGp_6). 

Daqui concluímos que ao longo do mandato do conselho geral não é feita qualquer informação à 

comunidade escolar sobre os assuntos tratados neste órgão nem qual o sentido das decisões 

tomadas. Admite uma das entrevistadas auscultar informalmente os seus colegas, acreditamos que 

os mais próximos. A representatividade do órgão implica participação e democracia que o discurso 

dos atores invoca. Porém, na ação verificam-se divergências em relação às convicções enunciadas, 

indiciando-se uma situação de hipocrisia, conforme (Brunsson, 2006). 

A legislação criou o conselho geral como órgão de orientação estratégica da escola. A realidade 

parece estar bem longe do alcance desta competência que lhe é atribuída. 

A presidente do conselho geral a este propósito diz que,  
  

…o CG… a legislação… dá-lhe mais poderes, quer dizer, dá-lhe poderes e pressupõe que tem 
poderes, e acaba muitas vezes por não ser assim um órgão tão importante como deveria 
ser… porque ao fim e ao cabo nós estamos a aprovar muitas coisas… mas não sei se o órgão 
tem a importância que a legislação, teoricamente, lhe quer dar (EPCGp_6);  

 
E diz outro elemento do mesmo conselho: “Desconheço se há órgãos, conselhos gerais, que 

assumam essa postura, que concordem. Concordo que devia ser assim. No caso em que me 

incluo, não, o conselho geral não é, de todo, o órgão de intervenção e de gestão, e de estratégia, 

não” (ECGcl_5), o que a presidente confirma dizendo que “… nós cumprimos a formalidade…” 

(EPCGp_6), e, a interrogação sobre se aceitam a estratégia do diretor, diz-nos: “Muito, acho que 

muito” (ibid.).  
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Estes atores educativos deixam claro que o funcionamento deste órgão assume um carácter de 

ritual legal que expressa hipocrisia consubstanciada na contradição entre a sua qualidade de 

direção estratégica e os processos de decisão que legitimam as decisões propostas pelo diretor.  

Como se sabe, a responsabilidade da elaboração dos documentos de autonomia da escola cabe 

ao órgão - diretor – e a sua aprovação é competência do órgão de direção – o conselho geral. 

A este propósito, quando confrontados com o contexto em que decorreram tais aprovações, 

fomos recolhendo junto dos membros deste conselho algumas respostas que destacaremos como 

confirmadoras do clima em que tal decorreu: “… é-nos apresentada uma proposta, … depois 

discutimos; quando entendemos fazer alguma alteração, fazemos, senão, aprovamos” (ECGp_4); 

“…foi pacífico, foi” (EPCGp_6); e, quanto a saber se ouve pedidos de alteração, “… só coisas 

pontuais, porque na realidade a maioria das coisas que foram, acho que foram aceites com relativa 

facilidade, acho que concordaram com facilidade “ (ECGnd_1). 

Por outro lado, ainda, no que diz respeito a critérios de aprovação do PEE, dizem-nos que: 
 

… nós temos tido em consideração aquilo que foi reconhecido como o bom e como o menos 
bom por parte da avaliação externa da escola, e todas as estruturas da escola têm tido isso 
em consideração, no sentido de melhorar aquilo que está menos bem e de continuar com as 
boas práticas, temos tido isso sempre em consideração (ECGp_4). 

 
A imagem de consenso nas decisões e harmonia de ideologias que do funcionamento deste 

órgão transparece remete-nos para a ideia da “organização ação” onde a cooperação entre os 

órgãos para produzir ação eficiente, a inexistência de confronto nas decisões que, aparentemente, 

traduzirem a ideia de uma ideologia institucional articulada, envia para o ambiente exterior a ideia 

de uma organização com consistência entre decisões e ações, potenciando a sua legitimação como 

organização eficiente (Brunsson, 2006, p.37).  

No contexto das competências do conselho geral, insere-se a aprovação de orientações, 

nomeadamente, para a elaboração das linhas orientadoras do orçamento e recomendações 

diversas para o funcionamento da escola. 

Relativamente às orientações produzidas pelo CG, fomos recolhendo as informações que se 

seguem e que só no caso do orçamento da escola são consideradas como tal, pois, sobre as 

restantes matérias, o entendimento é de recomendação assumindo estas um caráter não 

vinculativo:  

 
Agora assim não me consigo lembrar de nenhuma em particular; portanto, elas são-nos 
apresentadas e nós vamos dando opinião, mas na maior parte dos casos espelham o que já 
foi feito em anos anteriores, não tem havido alterações relevantes (ECGp_4);  



7. Análise e Discussão dos Resultados 

 

202 Do Projeto Educativo da Escola ao Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências. 

 

 
As orientações… aliás, eu reúno-me com o Diretor… é uma competência do CG elaborá-las, 
mas geralmente o que temos feito, nestes anos todos, eu reúno-me com o Diretor e em 
conjunto elaboramos as linhas orientadoras, e depois eu exponho essas linhas orientadoras, 
envio por email antecipadamente aos elementos do CG para ver se estão ou não de acordo 
com os objetivos deles… o CG sozinho, penso que não conseguiríamos fazer isso (EPCGp_6); 
 
É feito. É verdade que o orçamento da escola é um documento muito técnico… Mas eles têm 
um papel ativo, quanto mais não seja, perante algumas questões que, mesmo não sendo 
dominadas, porque sendo da área específica em termos administrativos e contabilísticos… 
(ED_7). 

 
No que se refere a recomendações diversas, sendo assumidas como não vinculativas, tanto 

quanto pudemos perceber, são aceites e levadas em conta pelo diretor, como ele, também assume. 

As recomendações dirigem-se, essencialmente, ao PAA e à organização de cada ano letivo. 

No primeiro caso é-nos referido, a título de exemplo, que “Quando aprovámos o PAA, fizemos 

algumas recomendações, que o Sr. Diretor ouviu, que levou a Conselho Pedagógico e que aí foi 

reformulado. Por exemplo, o PAA, de acordo com as recomendações que foram feitas” (ECGp_4). 

Já relativamente à organização do ano letivo, “…se calhar está a falar já de outras questões, mas já 

são atribuições do Conselho Geral, que é aquelas questões dos critérios dos horários, não sei se 

isso… Nós demos orientações, debatemos… não interferimos… ” (ECGp_2), que pode ser 

complementada com a informação que se segue e que, complementarmente, retoma o PAA: 

 
Nas reuniões de CG, muitas vezes há várias recomendações que são feitas ao Diretor, que 
está presente, para ele as transmitir ao Conselho Pedagógico… sobretudo na organização do 
ano letivo…, e no PA fizemos muitas, relativamente ao PA, muitas mesmo, porque… 
sobretudo na forma como ele é… não é muito percetível o documento…a forma como é que 
as atividades estão postas no plano, e muito a avaliação disso, e a avaliação de acordo com 
os objetivos do PE, que nós começamos a exigir… tem sido realmente, têm sido até das 
questões de maior fricção… (EPCGp_6). 
 

Estes factos são admitidos pelo diretor quando o solicitámos a falar sobre as recomendações 

produzidas pelo conselho geral: 

  
Sim, já aconteceu; aconteceu não, acontece-me. Eu estou-me a lembrar que na organização 
do ano há recomendações que são apresentadas pelo Conselho Geral, normalmente são 
tidas em conta pela direção, pelo diretor, e que resultam de recomendações quer do órgão 
do Conselho Geral quer, nomeadamente, também do Conselho Pedagógico (ED_7).  

 
Ainda sobre a competência estratégica que é conferida ao conselho geral, que, como se verifica 

pelo atrás descrito, é encarada como retórica legislativa e se traduz pela aceitação da estratégia 
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proposta pelo diretor, para a maior parte dos assuntos que o conselho discute ou decide, foi, no 

caso concreto da aprovação do Contrato de Autonomia, encarada de modo diverso. Pelo que nos é 

dito pelo diretor quando abordámos este assunto e relativamente à necessidade de no mesmo 

contrato serem definidas taxas de sucesso, metas, quisemos saber se houve discussão no conselho 

geral. “Claro, bastante… primeiro o contrato de autonomia, o resultado final não é propriamente o 

resultado da escola … a versão final não é propriamente aquela que nós tínhamos e que nós 

propusemos inicialmente” (ED_7). Esclarece também o director que  

 
“… houve mudanças e discussões no CP e no CG, … porque tínhamos proposto taxas de 
sucesso um bocadinho acima … e em discussão no Conselho Geral houve mudanças e, 
felizmente, para melhor. Portanto, foi mesmo muito participado, e a versão final, primeiro, 
como eu digo, foi em resultado daquilo que era imposto enquanto modelo do contrato, e 
depois, em resultado daquilo que foram discussões no Conselho Geral e propostas no 
Conselho Geral” (ED_7).  

 
O conselho geral, como órgão estratégico com poder para decidir sobre matérias de orientação 

geral da escola, é aparente, ou seja, existe uma distância entre a teoria legislativa e as efetivas 

práticas de decisão estratégica, que, pelo menos na opinião destes atores, são quase sempre 

deliberadas no sentido de legitimar as propostas do diretor.  

Esta verificação é tradutora de hipocrisia, no sentido que Brunsson (2006) lhe atribui, ao 

distanciar os discursos legislativos da prática efectiva do conselho geral, onde não se destaca um 

olhar e uma intervenção participada nas orientações produzidas. Isto leva-nos a admitir a existência 

de um conjunto de valores e regras partilhadas pelos membros do conselho geral e pelo diretor, que 

dão à tomada de decisões o sentido de imagem de unidade social e de legitimação da ação 

(Brunsson, 2006, pp.37-39). 

 

D.1.2. Perceção sobre as lógicas organizativas. O papel estratégico do CG na organização 

educativa - A autonomia 

 

A autonomia da escola só é verdadeiramente concebida nas representações dos professores 

quando o tema é o contrato de autonomia.  

Realmente, os documentos PEE e PI que, pela sua natureza e enquadramento no contexto da 

organização, são documentos resultantes da transferência de competências da administração 

central para as escolas, e, portanto, meios que permitem à escola escolher o seu próprio caminho, 

não apresentam um simbolismo tão vincado internamente como o contrato de autonomia.  
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Tendo em conta algumas das afirmações que foram produzidas sobre o entendimento que os 

atores educativos tinham destes documentos a par da hipótese de poderem considerar que o 

contrato reforçou a autonomia da escola, por poder traduzir novas competências conferidas à 

escola, é-nos afirmado: 

 
Em termos gerais, tudo o que se chame autonomia dá autonomia, seria absurdo dizer 
autonomia para depois não ter, daí que não admira que as escolas… Por isso, digamos que 
seria também absurdo que as escolas aderissem tanto a esses contratos se, de fato, eles não 
trouxessem mais autonomia. No entanto, o que ouço dizer muita gente, que também está 
nos contratos de autonomia é que isso é uma autonomia que é mais, digamos, para inglês 
ver, do que propriamente autonomia no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, para 
satisfazer objetivos eleitorais ou políticos, e não tanto para delegar funções e dar, de alguma 
forma, liberdade de atuação às escolas; mas a escola aderiu, e, em alguns aspetos, o que faz 
atribui-o ao Contrato de Autonomia (ECGcl_5); 

 
Uma outra entrevistada, a propósito do mesmo tema, introduz uma nova questão que é a do 

conhecimento por parte dos atores educativos dos documentos promotores da autonomia da 

escola,   

 
Eh… eu julgo que a maior parte da comunidade educativa nem sequer conhece esses 
documentos; conhecem as pessoas que trabalham neles, conhecem as pessoas que têm de 
os analisar; agora, a maior parte da comunidade educativa, e estou a falar não só de pais, 
como também de alguns assistentes operacionais e docentes, não conhece os documentos 
(ECGp_4).  

 
Acrescenta, no entanto, que as práticas são orientadas pelos objetivos inscritos nestes 

documentos: 

  
“Eu creio que o trabalho que se faz a nível dos departamentos tem em mente esses 
documentos; portanto, quem está à frente dos departamentos orienta o trabalho nesse 
sentido, portanto, acaba por ser eficaz mesmo que as pessoas não tenham diretamente 
conhecimento do documento. Portanto, as estruturas da organização da escola têm essa 
preocupação em mente, portanto, sem que seja preciso que toda a gente tenha lido o 
documento e que o tenha analisado ao pormenor; isso sim, acho que sim, que funciona 
nesse sentido (ibid.). 

 
A hipocrisia identificada na primeira fala, consubstanciada na acusação de que os contratos 

pretendem ser mais uma resposta à política do que representarem uma efetiva transferência de 

competências para as escolas, transparece, também, no discurso legislativo, em oposição com o 

que na realidade acontece.  
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Ora, a ata do conselho geral que aprovou o contrato de autonomia proposto à administração 

relata que um dos conselheiros questionou o diretor no sentido de saber “quais os aspetos 

positivos” que o contrato trazia para a escola, ao que lhe foi respondido que nele estavam “algumas 

coisas que são boas para a escola (gabinete jurídico, colocação de docentes contratados, psicólogo 

a tempo inteiro). O resto do contrato reproduz o que está na lei”.  

As propostas feitas para o contrato de autonomia a celebrar com a administração recordam-nos 

as palavras de Fernandes quando diz que a autonomia está associada à capacidade da instituição 

desenvolver processos administrativos e assumir competências científicas e técnicas (2005, p.59). 

Só há autonomia se o conjunto de competências transferido estiver associado ao poder de 

decisão efetivo em matérias livres da dependência da administração educativa. 

Tanto quanto nos foi dado saber, nem todas estas pretensões da escola foram conseguidas. 

Sobre isto, os entrevistados declaram: “Para ser muito objetiva é assim, a grande vantagem do 

contrato de autonomia é termos uma psicóloga … julgo que o contrato de autonomia nos deu, 

vamos lá, uma grande ajuda para que o PE cumpra as suas funções…” (ECP_3), e o diretor 

confirma: “… e aquilo que poderá sobressair logo do Contrato de Autonomia como principal mais -

valia, foi logo aquela questão da contratação do psicólogo…” (ED_7).Daqui se depreende que o 

benefício obtido com o contrato de autonomia se resumiu à contratação de um psicólogo, dado que 

só este aspeto foi incluído na versão final do contrato.  

A hipocrisia também se desvenda quando a entrevistada - ECGp_4 – reconhece que as 

orientações para a ação inscritas nos documentos definidos pela organização política, e que 

institucionalmente representam as suas ideologias e os seus discursos, não são do conhecimento 

dos atores, que só delas não distanciam a sua a ação, por haver um controlo exercido “pelas 

estruturas da organização da escola” (ECGp_4). A consistência da relação entre a “organização 

política” e os produtos gerados pela “organização ação” está em risco; é fácil que ocorra 

desarticulação entre os discursos da “organização política” e produtos da “organização ação” 

(Brunsson, 2006).  

Numa perspetiva um pouco diversa da que apresentámos, mas, ainda, relativamente ao reforço 

da autonomia com o CA e à questão de saber que transformações se operaram na escola em 

consequência do mesmo, dizem-nos:  

 
Eu acho que reforçaram a autonomia na medida em que, lá está, o Contrato de Autonomia 
prevê as mesmas estratégias, os mesmos objetivos, as mesmas metas, as mesmas 
prioridades do PE; o que mudou com o Contrato de Autonomia e eu não consigo ver, palpar 
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… o contrato de autonomia não veio mudar muito a vida da escola, para mim, não veio 
mudar muito a vida da escola (ECP_3); 
 
Notei uma alteração, até na dinâmica da própria escola, a partir do momento em que, e nas 
ações dos diversos, por exemplo, a nível diretivo, depois da aprovação do Contrato de 
Autonomia, e esta preocupação com a monitorização, coisa que era muito… a nível de 
monitorização de, como é que se monitorizam os resultados, nós aí… houve muitas 
alterações (ECGp_2); 
 
Que eu possa associar, eu enquanto docente da escola, que eu possa associar diretamente 
ao Contrato de Autonomia, não posso dizer que tenha conhecimento. Tanto quanto li do 
Contrato de Autonomia, não posso dizer que tenha visto reflexos, embora também me pareça 
que isso tem mais a ver com a parte de direção, de orientação das coisas, do que 
propriamente com o nosso trabalho específico (ECGp_4). 

 
Estes depoimentos revelam discursos sobre o CA diferentes dos atores educativos em presença. 

De facto, um dos entrevistados é membro do conselho pedagógico, identificando-se mais com as 

lógicas da ação e traduzindo no seu discurso a proximidade e a atenção aos aspetos mais ligados 

às decisões pedagógicas que lhe são exigidas. No entanto, parece revelar-se alguma contradição 

entre as afirmações destes três atores educativos por serem antagónicas e conflituantes, 

nomeadamente as proferidas pelos membros do conselho geral. É evidente que estes dois 

membros da organização política podem com isto evidenciar perspetivas diferentes de interpretar a 

ação, reflexo das suas ideologias. A disparidade entre os discursos dos membros da “organização 

política” é tradutora, à luz do modelo de análise de Brunsson, das multi-ideologias existentes no seu 

ambiente, refletindo, assim, um ambiente complexo de ideias inconsistentes que integram as 

diversas ideologias em confronto (2006, p.43). 

Tendo em atenção as opiniões de alguns dos entrevistados no sentido de que o CA será um 

documento que terá reflexos no trabalho do diretor e que, tal como nos diz a presidente do CG 

sobre o mesmo, “é mais com a questão do diretor; eu como presidente do CG não vejo nada de 

diferente na forma de trabalhar …” (EPCGp_6), ouvimo-lo sobre alguns aspetos relacionados com 

este documento. 

Nesse sentido de perceber se o CA, em conjugação com outros documentos estratégicos, da 

escola é elemento fundamental para a autonomia da escola, o diretor diz que, 

  
É verdade que se deram alguns passos na autonomia… Eu estou a lembrar-me que o facto 
de permitirem às escolas, bem ou mal, permitirem que pudessem construir as suas grelhas 
curriculares, com as cargas horárias, foi uma mudança muito grande… Agora aquelas 
(medidas) que seriam fundamentais, na minha opinião, essas também têm a ver com a parte 
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pedagógica, que é uma das áreas fundamentais da escola… uma autonomia a sério, dá mais 
responsabilidade, quer queiramos ou não… (ED_7). 

 
Relativamente, ao contributo deste contrato para o desenvolvimento de processos de 

monitorização e controlo interno da organização:  

 
É verdade que eu não me posso esquecer, porque indiretamente contribuiu para outra coisa, 
contribuiu não, é um instrumento, juntamente com o PE, que incentiva, se quisermos, o 
nosso trabalho para a tal excelência, porque é assim, se temos lá uma taxa de X %, quanto 
mais não seja, isso ajuda (ED_7), 

 
e, concretiza:  
 

Depois, o facto de ter o tal controlo pelo menos trouxe um pouco isso, realmente, que é, a 
preocupação de pararmos todos os anos ao fazermos um relatório. Não é que nós não 
fizéssemos, mas haver aquele momento, é encarado de outra maneira. E mais, estar lá a 
necessidade, que nós também não tínhamos esta, era uma das fragilidades que nós 
reconhecíamos, o não existir uma cultura de autoavaliação diagnóstica, de olhar para o 
espelho… (ED_7). 

 
O contrato de autonomia foi encarado, antes da sua celebração, como um meio para 

alcançar uma melhoria da performance da escola, como expressa a afirmação seguinte: “Eu acho 

que o objetivo do contrato de autonomia é mesmo melhorar, ou seja, pegar no PE e melhorar e 

definir ainda mais concretamente um conjunto de atividades, de estratégias que nós teríamos que 

levar a cabo no âmbito de um contrato de autonomia para que o PE fosse operacionalizado…” 

(ECP_3), e por outro lado, como meio de proteção da escola contra as incertezas vindas do exterior, 

incluindo do Ministério da Educação (de acordo com a opinião de uma das entrevistadas), “o 

contrato de autonomia protege-nos de agruparmos com outras escolas…“ (EPCGp_6). Ocorre aqui 

um paralelismo com o que é afirmado por Afonso, Estevão e Castro (1999, p.58) quando falam do 

PEE como protetor contra as incertezas externas. 

Das palavras do diretor, parece concluir-se que este contrato foi promotor de processos 

organizativos favorecedores do alcance dos objetivos do PEE e impulsionador de mecanismos de 

avaliação e controlo, nomeadamente, dos resultados escolares dos alunos numa perspetiva paralela 

à defendida por Obin (1993) quando se refere ao PE, ao dizer que ele tem a função de “substituir o 

que é implícito e dificilmente verificável pelo explícito e controlável”. 

Em conclusão, a autonomia, quando restringida ao conceito de contrato, não passa para além 

da permissão de definir: objetivos organizacionais com base no superiormente instituído; metas; 

programar atividades; gerir recursos, ou seja, é uma autonomia condicionada. A autonomia 
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constrói-se com base na “unidade social que é a escola” , na qual os atores se organizam 

politicamente em torno do desenvolvimento da ação (Barroso, 1997). 

 

D.2. Perceção sobre as lógicas organizativas. As relações de poder CG e diretor 

 

A criação do órgão unipessoal diretor teve como motivação da administração educativa a ideia 

de reforçar a liderança na escola pública, introduzindo um responsável dotado de autoridade para 

gerir e responder pelos recursos públicos postos à sua disposição.  

A par deste órgão, cria-se um órgão colegial de direção - o conselho geral -, órgão de direção 

estratégica com competências para aprovar regras de funcionamento, estratégias e planos de 

desenvolvimento ao qual se atribui a capacidade de eleger e destituir o diretor.  

Esta orientação formal não tem correspondência com a realidade existente na escola onde 

desenvolvemos a nossa investigação.  

Ao abordarmos com os atores do CG a questão de saber se este conselho assume o papel de 

direção da escola ou, numa formulação equivalente, qual o órgão que dirige a escola, obtemos as 

seguintes opiniões: “Considero que … esse papel está consagrado na lei, até... eh, então até que 

ponto é que é levado a terreiro, não me parece que, que seja, efetivamente. Embora a lei diga que o 

CG é o órgão mais poderoso da escola, penso que isso fica… no papel” (ECGp_4), e outro 

entrevistado: “O Diretor, o Diretor. De facto, quem marca a cadência do que, da, digamos, da 

escola, do processo de funcionamento, é o Diretor… Mas, o CG está acima, obviamente, legalmente 

está acima…” (ECGp_2). 

A presidente do conselho geral, sobre o mesmo tema, é categórica: “É a direção, o diretor” 

(EPCGp_6), e acrescenta, sobre se o CG tem as condições necessárias para ser um órgão de 

direção, que “sem a parceria com a direção, acho que não” (ibid.). 

Ainda mantendo a mesma temática, mas numa formulação algo distinta, agora dirigida a saber 

qual dos órgãos tem maior importância ou influência na vida da escola, surge-nos uma resposta 

clara e direta: “Sob pena de estar a cometer alguma imprecisão, direi que é o diretor” (ECGcl_5) e 

uma outra:  

 
É o mais influente, embora o Diretor ouça, no nosso caso, o Diretor ouça o CG e a lei diga 
que, inclusive, o CG tem autonomia, tem poder para destituir o Diretor, se for caso disso, 
julgo que, à semelhança do que acontecia anteriormente, o Diretor continua a ser a pessoa 
com mais poder dentro da escola, sim, sem dúvida (ECGp_4). 
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Esta perspetiva que os elementos do conselho geral apresentam de que o órgão não assume o 

papel que a lei lhe confere de dirigir a escola, por incapacidade ou omissão como veremos a seguir, 

admitindo que o diretor é quem tem na prática essa função, configura hipocrisia no sentido em que 

a ação do CG é inconsistente com a previsão esperada do seu funcionamento. 

A existência de um conjunto de competências do órgão de direção conselho geral que, na 

prática, são exercidas pelo órgão unipessoal de gestão que, não as tendo formalmente, por 

demissão ou falta de saber de perito, na acepção dada por vários autores (Morgan. 1996; Lima, 

2011a), se configura como submissão de um ao outro, traduz a incapacidade dos membros do 

conselho de assumirem as suas competências. 

Aliás, estas opiniões são traduzidas por alguns dos entrevistados. Diz-nos um dos atores sobre a 

situação de submissão ou, eventualmente, demissão que “… se o CG não acontece mais, pode ser 

mais por culpa dos membros, de não fazer, ou então dos constrangimentos que acharem, que 

internamente cada um sente… e às vezes também é por comodismo, não é, porque isso dá 

trabalho” (ECGp_2), e a par da submissão, sobre alguma impreparação dos membros do conselho: 

 
Porque, mesmo o Conselho Geral em grande parte das suas reuniões é ouvir o diretor 
responder ao diretor. E dificilmente as pessoas se posicionam contra o diretor, por várias 
razões, uns porque dependem dele, como é o caso dos funcionários e dos professores, os 
pais, também porque pertencem a órgãos que trabalham com o diretor, enfim, o diretor vai 
fazendo a sua gestão, trazendo, sobretudo, respaldo do Conselho Pedagógico, e o Conselho 
Geral, enfim, em questões menores tem alguma intervenção; em questões menores, até 
porque não tem conselheiros com conhecimento e experiência para grandes intervenções, 
que poderiam ser importantes (ECGcl_5). 

 
Neste quadro promotor da influência, consentida, do diretor através das suas ideologias 

indutoras das decisões do conselho, indicia-se o poder individual deste sobre a organização e revela-

se alguma debilidade e dependência desta no seu sistema interno de poder (Crozier  Friedberg, 

1977), que introduz uma conjunto de incertezas com que esta tem de se confrontar. 

As competências pessoais e específicas de cada ator, nomeadamente as do diretor, são uma 

das suas fontes de poder e influência e condicionam as decisões e as consequentes ações na 

organização.  

Ao que sabemos, a presidente do CG, numa perspetiva de prevenção das incertezas que no 

funcionamento do conselho se podem verificar, diz-nos que:  

 
… ah… eu reúno muitas vezes, até informalmente, com o Diretor, muitas vezes às quartas-
feiras reunimos, para analisar informalmente certas questões, não é? Para que ele não tome 
algumas decisões que depois o CG poderá não gostar muito, não é? e… acho que isso é 
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muito importante, eu acho que quando isso não é feito nas escolas, este tipo de gestão 
criada pelo… (impercetível) poderá muitas vezes ser um órgão de bloqueio,… (impercetível) 
também estou a falar do CG, eu falo da realidade do meu CG… (EPCGp_6).  

 
A subordinação ao poder do diretor, implícita nestas palavras, leva-nos a pensar que este poder 

se identifica com o poder de autoridade consubstanciado na aceitação pelos subordinados da 

vontade do dirigente. 

Numa outra perspetiva, este procedimento da presidente do conselho geral pretende controlar o 

conflito, investindo a priori no trabalho de antecipar a “partilha de objetivos e propósitos da 

instituição com a sua gestão”, para com isso refletir uma consistência interna própria da 

“organização para a ação”, dando mais o sentido de imagem de unidade social do que de uma 

decisão efetiva da organização (Brunsson, 2006, p.37). 

A antecipação do julgamento das propostas do diretor e a preparação para a aprovação das 

diretivas do órgão hierárquico, remete-nos para a identificação com o que nos apresentam Blau e 

Scott (1979, p.42), traduzindo-se como troca de interesses e como um meio de prevenção de 

repressões sociais, justificando o que foi expresso na última fala do entrevistado - ECGcl_5 - ao dizer 

que “… dificilmente as pessoas se posicionam contra o diretor”, numa alusão à submissão às 

orientações do diretor dos atores da escola no CG.  

O desenvolvimento de estratégias de controlo, por parte do diretor, que passam por usar 

pessoas em posições-chave que possam servir de “escudeiros leais”, influenciando os processos de 

tomada de decisão desejada, identifica-se com as teorizações de Morgan (1996, p.159), quando 

apresenta as coligações de interesses associados à metáfora política. 

Esta subordinação e influência também se nos afigura transparecer quando questionámos os 

entrevistados sobre a definição da ordem de trabalhos das reuniões do CG. Sobre este assunto, 

oferece-se-nos destacar: “Eu julgo que a Presidente do CG e o Diretor acordam, embora ele seja 

convidado para as reuniões, acordam na… na ordem de trabalhos, e a Presidente modera o debate” 

(ECGp_4). No mesmo sentido, surge a confirmação da presidente; 

 
Quem define? Eu, é o presidente… Quase sempre. Aliás, aqui na escola, há uma parceria… 
trabalhamos muito em equipa, o Diretor e a presidente do CG, porque acho que para a 
escola funcionar bem não podemos estar de costas voltadas… Porque há coisas que só ele 
sabe, não é? Porque realmente o Diretor… a função é muito importante, é executiva, ele é 
que sabe as coisas, mas o Diretor não toma assim nenhumas decisões estratégicas sem me 
comunicar… pronto, e eu também não vou unilateralmente marcar reuniões e outras coisas 
sem nenhum conhecimento dele, porque até gosto que as apresente, e acho que assim até 
funcionam melhor as coisas (EPCGp_6). 
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A perceção dos elementos do conselho sobre as deficiências no seu funcionamento é-nos 

referida como tendo sido sentida na sequência de uma avaliação externa da escola, do seguinte 

modo: “…foi com a avaliação externa, em que elementos do CG estavam lá, eu fazia parte do 

painel, e uma pessoa aí começou a percecionar, de facto, as deficiências enquanto órgão no 

processo de funcionamento …” (ECGp_2). O mesmo entrevistado expressa o desconforto pessoal 

que o facto lhe provocou, dizendo: “…o da avaliação externa desconfortável por ser desagradável só 

às vezes constatar que não faz aquilo que devia fazer, às vezes como órgão e como membro do 

órgão, e esse é que foi o desconforto …” (ECGp_2), e também nas palavras seguintes: “… quando 

foi a situação embaraçosa da inspeção dizer ao Conselho Geral, afinal, porque motivos é que ele 

tinha aprovado alguns documentos se não sabia a ligação que eles tinham com o PE. E foi essa a 

situação mais embaraçosa que o conselho viveu” (ECGcl_5).  

As deficiências no funcionamento do conselho geral, em certas fases, também decorreram dos 

constrangimentos que lhe foram impostos pela vontade de um dos seus elementos. Aliás, é um 

aspeto referido por alguns dos conselheiros, alguns deles, através da manifestação do desagrado 

que tal situação lhes provocou:    

  
Houve alguns aspetos, digamos, críticos aqui em reuniões com alguns conselheiros que 
tinham posições mais firmes e, eventualmente, documentadas sobre situações internas e que 
traziam para o Conselho Geral, e exatamente porque elas punham em causa a forma como o 
diretor geria a escola, criava-se no conselho uma situação de tensão, entre esse conselheiro e 
o diretor, e os outros conselheiros que, pelas razões que disse anteriormente, não tomavam 
partido; e ficava o clima das reuniões bastante afetado por esse aspeto, o aspeto já se 
ultrapassou com a aposentação do conselheiro, mas eram reuniões interessantes desse 
ponto de vista, em que aí eram as únicas em que havia verdadeira oposição de argumentos e 
de situações em que era preciso debater; ficavam também, de alguma maneira, postas em 
causa, mais uma vez, pela fulanização das pessoas, quer da parte do diretor quer da parte do 
conselheiro… (ECGcl_5); 

 
… houve alguns momentos de tensão, eh… bastante difíceis por parte de um elemento que já 
não pertence ao CG, … , que questionava muito as contas da gerência… muito mesmo, e, 
portanto, criava-se uma situação muito, muito desagradável, de tensão entre esse elemento e 
a Direção, e mesmo com os colegas do CG, com os presentes do CG, é o que eu me lembro 
de mais desagradável … parece-me que o conflito não tinha razão de ser; ah… parece-me 
que o conflito tinha a ver com aspetos externos à escola, e que, inevitavelmente, dada a 
modalidade do CG, a maneira como o CG está estruturado, inevitavelmente o mundo lá fora e 
a sociedade lá fora e as estruturas de lá de fora refletem-se no CG (ECGp_4). 

 
… muito com contas… contas e questionar questões que… coisas que eram… que estavam… 
que até o tribunal de contas já tinha aprovado e tudo…fazia insinuações de coisas que… que 
eram insinuações que até podiam ser um bocadinho gravosas do bom nome do Diretor, que 
não tinham muito fundamento… (EPCGp_6). 
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O conflito e o confronto na “organização política” decorrente da existência de pontos de vista 

divergentes é um fator essencial na micropolítica organizacional. Não sendo, neste caso, procurados 

pela organização política, considerando os depoimentos atrás transcritos, são tradutores, por um 

lado, da legitimidade técnica do conselheiro e do seu consequente poder, e, por outro, da afirmação 

do poder do diretor, considerando os apoios favoráveis à sua posição recebidos dos membros do 

conselho. As respostas às exigências, eventualmente inconsistentes, deste membro do conselho 

parecem traduzir-se por indiferença, rejeição ou interesse, este, derivado do confronto de ideias 

divergentes que enriquece a discussão e favorece a decisão, na opinião do entrevistado ECGcl_5, 

mas resultando sempre na decisão favorável ao diretor.  

Os interesses divergentes em confronto são decididos nos campos de luta por quem controla o 

poder, independentemente das eventuais inconsistências da decisão, tornando visível a força 

poderosa de quem governa a escola (Ball, 1989, p.35). 

O sentimento traduzido pelos entrevistados do CG decorrentes da tomada de consciência das 

debilidades de funcionamento deste órgão, não são totalmente partilhadas, como se pode ver pela 

apreciação feita pela presidente em confronto com outras afirmações já indicadas anteriormente. 

No depoimento seguinte, diz-nos: 

 
“E o meu CG funciona mesmo muito bem, funciona mesmo muito bem! Não vejo lá nem 
pais, nem autarquia, nenhum dos representantes da comunidade a… a bloquear 
negativamente as coisas. Até do próprio PA, que tem sido o documento que tem suscitado, 
até de parte dos encarregados de educação, sobretudo… mais… questões, tem sido por parte 
dos encarregados de educação o documento que tem levantado mais questões é o PA… 
Porque, por exemplo, achavam que, sobretudo na avaliação, que a forma como eram 
avaliadas as atividades que era sempre tudo muito bom, excelente e não sei quantos, 
´porquê´, ´porque é que era assim?´, que ´seria sempre tudo tão bom?´” (EPCGp_6). 

 
As representações diferentes sobre o modo de intervir, bem como as ideologias que conduzem 

cada um dos atores, vão diferenciando as suas apreciações relativamente à realidade 

organizacional. Se, por um lado, se constata que o poder do órgão lhe é conferido pela lei, por 

outro, as insuficiências, os constrangimentos, a subordinação e a influência são promotores de 

discursos contraditórios e inconsistentes dos atores. A título de exemplo, refira-se o discurso da 

presidente do conselho geral, apresentado ao longo deste item, que admite que na sua ação o 

funcionamento do conselho não se enquadra na tipificação de “direção estratégica” e que depende 

do saber e da colaboração do diretor para que o órgão possa cumprir as competências que lhe 
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cabem, mas depois classifica o funcionamento do mesmo dizendo, “… o meu CG funciona muito 

bem”.  

Os discursos conflituantes da presidente do conselho geral, não sendo únicos, são a expressão 

das fragilidades existentes nos processos, nas decisões e nas ações que este órgão produz, 

indiciando uma situação de hipocrisia.    

Se o poder de decisão do conselho geral está fragilizado no que se refere à generalidade das 

suas competências, é, no entanto, considerado concreto e insubstituível na opinião do entrevistado 

seguinte: 

 
“…há uma coisa que se nota, que é o poder que o órgão tem de eleger o Diretor, e neste 
caso foi a recondução e agora no próximo será a eleição, e esse aí… aí de facto é o 
verdadeiro… poder, e que não é de menosprezar… eu acho que esse não é menosprezado 
mesmo por quem lá… porque, esse parece-me a mim que é o grande poder” (ECGp_2).  

 
A incerteza introduzida por este facto nas relações do CG com o diretor é objetivamente definida 

pelo entrevistado. Assim, a possibilidade de uma decisão contrária aos interesses do diretor, na 

eventualidade de a eleição ou a recondução serem postas em causa, concorre para introduzir nas 

relações de poder aquilo que a presidente define, dizendo: “…há uma parceria… trabalhamos muito 

em equipa…”, ou seja, a necessidade de negociação para controlar a decisão da política na 

“organização política”.  

Em síntese, no domínio da ação política, depreende-se que os atores do CG aceitam que o poder 

de influência do diretor decorre do conhecimento que detem da legislação, do ambiente interno e 

externo, da influência que decorre da posição que ocupa como representante da tutela e das 

orientações que aplica na gestão dos recursos postos ao seu dispor que lhe conferem uma 

capacidade de atuação que dificilmente pode, ou se quer, colocar em causa. O diretor utiliza as 

zonas de incerteza para legitimar, na medida do possível, as orientações por si definidas, dada a 

inoperância do órgão legítimo, o conselho geral (Crozier e Friedberg, 1977).  

Também se constata que existe alguma falta de capacidade dos elementos do conselho geral 

para criar espaços de autonomia que lhe permitam assumir-se como o verdadeiro órgão de direção 

da escola, a que se aliam indícios da acomodação destes atores ao facilitismo que a submissão às 

ideologias e estratégias do diretor introduzem no funcionamento do órgão.   
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CONCLUSÃO 

 

 

No final deste nosso percurso de investigação, propomo-nos, agora, apresentar uma análise do 

trabalho que desenvolvemos e as conclusões a que chegámos, tendo em conta os pressupostos de 

partida que orientaram todo o nosso caminho e os objetivos que elegemos. 

As escolas, como organizações complexas onde, do ponto de vista sociológico, coabitam várias 

ideologias e visões do mundo, e em que as opções políticas democráticas e participativas se 

instalaram no pós-25 de abril de1974, têm estado sujeitas, nos últimos anos, a uma forte pressão 

social no sentido de lhes ser exigido, pelo Estado, um elevado grau de eficiência e eficácia no seu 

desempenho. 

Neste sentido, foram sendo introduzidas nas organizações, por via legislativa, estruturas e 

competências que as conduziram a ter que responder ao atual modelo de direção, administração e 

gestão das escolas públicas portuguesas, imposto pelo Ministério da Educação. 

É neste enquadramento que se insere este trabalho, que tem como objeto de estudo as 

(inter)dependências entre o Projeto Educativo da escola e o Projeto de Intervenção do diretor, 

enquanto instrumentos de orientação para a ação em contexto educativo.  

Ao pormos como hipóteses orientadoras desta investigação a de que o projeto de intervenção do 

diretor apresenta uma relativa desarticulação com o projeto educativo da escola, bem como a de 

que o mesmo teve uma relevância marginal para a escolha do diretor, ficámos desde logo 
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ancorados na estrutura organizacional que sobressai como estratégica e competente para apreciar 

e decidir sobre estes documentos - o conselho geral. Por outro lado, o órgão de administração e 

gestão da escola, o diretor, dada a simbologia e o tradicional poder que ao cargo estão associados, 

e o papel que desempenha na atual conjuntura legislativa, impôs-se como elemento necessário de 

observação nesta investigação.   

Neste enquadramento, encetámos um processo de construção teórica que nos pudesse orientar 

no sentido de esclarecer o nosso objeto de estudo. Seguiu-se a seleção do contexto de estudo, os 

instrumentos de recolha de dados e a sua análise e discussão. Apresentaremos, depois de uma 

breve explanação destas etapas, as conclusões a que chegámos em função dos objetivos que nos 

propusemos alcançar.  

No entanto, queremos dizer, desde já, que as conclusões a que chegámos não são 

generalizáveis, atendendo ao facto de que são o resultado de um estudo de caso. 

A fundamentação teórica desta investigação foi construída após uma revisão da literatura que 

encetámos com a leitura de alguns autores de reconhecido mérito nos temas que, eventualmente, 

suportariam o nosso objeto de estudo e com trabalhos de investigação próximos da nossa pesquisa. 

Esclarecendo um pouco mais a problemática em análise, entendemos que a atual conjuntura 

legislativa enfatiza um conjunto de documentos estratégicos de “orientação para a ação” (Lima, 

1998) que, pela sua natureza e processos de construção e aprovação, se distanciam da ação 

organizada que nas escolas se produz, ou seja, a decorrente da estrutura organizativa hierarquizada 

ou pela falta de participação e representatividade segundo valores e regras partilhadas.  

Estes documentos, no entanto, têm uma forte simbologia social e são frequentemente 

apresentados como bandeiras institucionais com forte impacto nos discursos e nas decisões 

legislativas, bem como, nos contextos sociais, políticos, administrativos e económicos com que as 

escolas se relacionam.  

Dedicámos o capítulo I ao enquadramento histórico, político e legislativo da proclamada 

autonomia das escolas, confrontando a realidade nacional com contextos externos e as tendências 

supranacionais, para, depois, fazermos uma incursão por dois documentos operacionalizadores da 

referida autonomia, o projeto educativo da escola e o projeto de intervenção do diretor. 

Apresentámos, também, as estruturas de topo da direção, administração e gestão das escolas e os 

previsíveis pressupostos teóricos do seu funcionamento e ação técnico-instrumental, enquadrando-

os nas expectativas socialmente construídas pelos atores educativos.  
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A retórica da autonomia, sem consequências de facto no governo das escolas, é contrariada pela 

prática do poder central, concentrado e desconcentrado, impedindo que a sua governação possa 

ser praticada em coautoria entre as duas autoridades, a central e a local. A construção da 

autonomia pelas escolas revela ambiguidades e contradições que se traduzem nas orientações, 

decisões e ações a que os discursos dão voz, como é o caso do confronto entre o projeto educativo 

da escola e o projeto de intervenção do diretor que são discursos para uso interno e externo (Lima, 

2011a, pp.12-46). 

As estruturas organizacionais de direção e gestão, com papéis e competências delimitadas pelos 

normativos, apresentam práticas de liderança que subvertem tais princípios. A figura do diretor, 

associada à ideia da emergência de “lideranças eficazes” (DL nº 75/2008), legitima todo um 

conjunto de respostas organizacionais que lhe conferem centralidade nas instituições.  

As questões da ambiguidade e do confronto dos poderes, aliadas à ideia de que as organizações 

não funcionam sempre na base do consenso, da conexão, da racionalidade, a que contrapomos um 

funcionamento onde o ambiente institucional dita as suas regras, regras que os atores internos 

incorporam e com elas ditam as dinâmicas, as orientações e as ações internas, são as bases da 

procura teórica que apresentamos no capítulo II. 

A análise organizacional está ancorada no modelo proposto por Brunsson (2006) da “hipocrisia 

organizada”, baseada no pressuposto de que as organizações precisam de garantir o 

reconhecimento e a legitimidade junto dos seus ambientes sociais. 

Assim, as organizações, sujeitas a exigências inconsistentes e a pressões contraditórias dos seus 

ambientes, internos e externos, determinadas por valores e ideologias distintas e, eventualmente, 

antagónicos dos seus atores, respondem conflituando discursos e ações, e daí retirando a 

legitimidade de que precisam para a sua sobrevivência nos respetivos ambientes. 

Dada a necessidade que as organizações têm de demonstrar nos seus contextos que a ação 

coletiva é eficiente e eficaz, para demonstrarem a sua legitimidade, o confronto de ideologias 

divergentes e dos vários interesses é destinado a estruturas institucionais especificas, as da política, 

ficando outras com a necessidade de demonstrar a coerência na ação organizada. Então, da 

separação dos ambientes institucionais emergem estruturas, decisões e ações que respondem à 

política e, por outra via, estruturas, decisões e ações que se destinam a enquadrar a ação. 

Nesta perspetiva a legitimidade institucional decorrente da “organização política”, obtida no 

confronto de valores e de racionalidades, enfatiza inconsistências e contradições, introduz 

incertezas e potencia desarticulação entre discursos, decisões e ações. Os produtos gerados pela 
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“organização política”, discursos e decisões, estão desarticulados, mas respondem às exigências, 

inconsistentes e contraditórias, dos valores e das normas ambientais. A “organização ação”, por 

seu lado, produz ação coerente e eficiente. 

Assim, esta dupla face no funcionamento das organizações, com base na desarticulação de 

discursos, decisões e ações, permite-lhe assegurar, por um lado, a sua sobrevivência e atrair 

recursos e, por outro, produzir ação eficiente e garantir a sua legitimidade. 

Dedicámos o capítulo III à operacionalização da estratégia metodológica no contexto de uma 

escola secundária. Devido à natureza deste estudo, a metodologia usada é essencialmente de 

índole qualitativa, sendo esta operada através do estudo de caso. Coligimos documentos e fizemos 

a sua leitura, selecionando daí as informações que se relacionavam com o nosso objeto de estudo. 

Recorremos à análise documental destas fontes escritas, que incidiu especialmente nos 

documentos, PEE e PI, que apresentámos no capítulo seguinte. Utilizámos, também, a técnica de 

entrevista tendo realizado entrevistas semiestruturadas a um conjunto de membros do conselho 

geral, que incluiu a presidente, ao diretor e a um coordenador de departamento, membro do 

conselho pedagógico da organização em estudo. 

O guião das entrevistas que efetuámos partiu de uma base comum e foi personalizado em 

função de cada um dos entrevistados. O trabalho de recolha dos depoimentos decorreu com 

normalidade, mas ao longo de um período largo de tempo, o que não favoreceu um desenrolar mais 

integrado do saber que fomos adquirindo no processo de recolha destes dados. 

Como se sabe, “a entrevista como técnica de investigação social não é neutra”, desde logo, 

pelos valores e ideologia do entrevistador que se refletem no guião das entrevistas, pelo 

conhecimento pessoal e profissional existente entre o entrevistador e alguns entrevistados, em 

suma, “o entrevistador é um instrumento-sujeito”. Daqui decorre que o discurso dos entrevistados 

está condicionado pela interação social entre entrevistador e respondente, e imbuído por um 

conjunto de constrangimentos diversos que introduzem na informação obtida incertezas diversas 

(Ferreira, 2014, p.189). 

A transcrição e descodificação das entrevistas foi um trabalho pesado, difícil e prolongado no 

tempo. O conteúdo das entrevistas foi organizado em função das dimensões, categorias e 

subcategorias que previamente construímos e apresentamos neste capítulo. O documento 

organizado em torno das dimensões já referidas serviu de base de trabalho para o capítulo seguinte 

e está anexado a este trabalho. 



 

 

Do Projeto Educativo da Escola ao Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências 219 

 

A análise e discussão dos dados obtidos, introduzida no capítulo IV, apresenta os resultados da 

nossa pesquisa, que reconhecemos como provisórios e parciais, mas que permitem neste estudo 

de caso dar resposta às questões de partida, e aos objetivos enunciados. 

A análise que efetuámos aos projetos educativos da escola e ao projeto de intervenção do diretor 

permitiu-nos concluir que existe um fio condutor comum aos três documentos assentes nos 

domínios: sucesso dos alunos, formação para a cidadania e avaliação. O foco na dimensão alunos 

concentra-se no reconhecimento das diferenças, para as quais se propõe diversidade de ofertas de 

formação como promotoras do sucesso para todos. Transversalmente, a abordagem das estratégias 

de ação dá relevo ao rigor e à competência como meios para alcançar o saber, que genericamente 

é valorizado nos documentos. Na formação para a cidadania, parece haver uma relativa 

desarticulação entre os documentos nos valores e nas estratégias orientadoras. Se o PEE 2005 se 

centra em áreas curriculares diferenciadas, como promotoras de mais e melhores competências e 

atitudes, já o PI coloca o enfoque em áreas de excelência, e o PEE 2011 aponta um conjunto de 

orientações vago e confuso não parecendo existir articulação consistente de objetivos. A avaliação 

prevista no PEE 2005 é centrada nos resultados dos alunos, revelando alguma incongruência 

quanto ao modo de o fazer quando esta se centra na “avaliação do desenvolvimento integral do 

aluno”, que nos parece consubstanciar mais um slogan para o exterior do que uma verdadeira 

intenção de ação. Os PI e PEE 2011 centram a avaliação na monitorização de resultados, tida como 

favorecedora de processos de melhoria, o que indicia congruência de intenções, cujas 

consequentes ações não nos foi possível verificar. 

O nosso estudo aponta no sentido de que o PI do diretor foi construído à revelia do PEE 2005, 

não obstante podermos verificar algumas proximidades nos objetivos de ambos os documentos. 

Tendo em conta a perspetiva da presidente do conselho geral sobre os objetivos dos PEEs, no que 

se refere ao sucesso por via dos resultados dos alunos, diz-nos não serem diferentes – “… o PE tem 

dois parâmetros grandes, duas bases, uma é os resultados, a melhoria e o sucesso e o segundo é 

um bocadinho a cidadania. E, isso, está no primeiro e está no segundo…” -, e em função da nossa 

afirmação, “E, aliás, também estava no anterior…”, é-nos dito, “ Pois, está sempre, está sempre”. A 

ideia que nos é dada, de imediato, deste diálogo é a de que este enfoque no sucesso e nos 

resultados é uma inevitabilidade em todos os documentos que a escola produz, remetendo-nos 

assim para a ideia de que faz parte do ritual que à escola cabe praticar e demonstrar no seu 

ambiente (Brunsson, 2006).  
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Numa vertente paralela a esta, e no sentido de saber se o PEE foi referência na análise dos 

projetos de intervenção em disputa quando da eleição do diretor, parece-nos poder concluir dos 

depoimentos que apresentámos, dos quais destacamos o de uma das entrevistadas que fez parte 

do conselho geral transitório, que este aspeto não foi introduzido na análise dos projetos de 

intervenção - “Eu julgo que os candidatos tiveram o PEE em consideração aquando da apresentação 

do seu PI” (ECGp_4) -, resposta que foi dada à solicitação para pronunciar-se sobre se os PI foram 

analisados tendo em atenção o PEE em vigor à data da eleição. A nossa interpretação é a de que 

não foi dada qualquer relevância, na análise dos PI, à sua conformidade com o PEE. Acresce a isto, 

como já referimos no capítulo anterior, que o relatório de apreciação das candidaturas nunca faz 

qualquer menção ao PEE. Daqui decorre, bem como dos dados que apresentámos no capítulo 

anterior, que nesta escola foi dada relevância marginal ao PEE na escolha do atual diretor. 

Esta conclusão, também está alicerçada nos depoimentos que foram produzidos e que 

apresentámos anteriormente, onde a emergência, como fator principal de decisão dos membros do 

conselho geral, aparece associada às “personalidades dos elementos em confronto”, bem como, o 

desempenho de cargos similares e às “provas dadas” no exercício dessas funções (ECGcl_5).  

A posição que se ocupa numa organização confere autoridade e influência. O controlo de 

recursos que se tem, a habilidade técnica ou o conhecimento específico que se detém, têm 

importância para administrar a incerteza e a imprevisibilidade dos poderes individuais em confronto 

nas organizações. Nomeadamente, o conhecimento para “alcançar um determinado fim ou 

objetivo” (Lima, 2011a, p.118), impõe-se como uma potencial influência para controlar as decisões 

que lhe são favoráveis. Por outro lado, o poder informal que adquire ao ser responsável pela gestão 

de uma instituição, com a inerente faculdade de influência interna e externa, permitem ao diretor 

potenciar as decisões a seu favor (Minstzberg, 1992, p.145). Neste contexto, a eleição do atual 

diretor e a sua recondução representam a decisão que melhor responde aos interesses individuais 

em jogo e traduzem bem o que nos é dito, “…dificilmente as pessoas se posicionam contra o 

diretor, por várias razões, uns, porque dependem dele, como é o caso dos funcionários e dos 

professores; os pais também, porque pertencem a órgãos que trabalham com o diretor, enfim…” 

(ECGcl_5).  

De acordo com esta lógica de atuação, no sentido que Crozier e Friedberg (1977, pp.67-68) 

teorizam, o poder individual sobre a organização indica alguma debilidade e dependência desta no 

seu sistema interno, que também se manifesta no conselho pedagógico a propósito da elaboração 

ou revisão dos PEE. Ficou para nós evidente que as ideias e estratégias defendidas no PI pelo 
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diretor, foram plenamente assumidas pelo conselho pedagógico no PEE 2011. A professora do 

conselho pedagógico que entrevistámos afirma, como já foi referido, que “Sim. Sem dúvida. Eu 

disso não tenho dúvidas, porque há um conjunto de, de novidades que acrescentámos a este 

projeto educativo, as metas, as estratégias, os, os domínios, tudo isso, para corresponder…” 

(ECP_3), quando lhe perguntámos se considerava que o PEE refletia as ideias que são introduzidas 

no contexto da organização pelo PI do diretor. 

Neste contexto, surgem como principal enfoque as referências à excelência, em que a 

ambiguidade do conceito e a especificidade dos aspetos a que se dirige nos levaram à tentativa de 

os esclarecer. Ficou-nos a ideia de que esta referência se destinava tanto a consumo interno como 

externo. Para o interior da organização, dá-se resposta a um conjunto de professores a que o diretor 

se refere, “… na altura havia alguma dificuldade em olhar assim para cursos menores (cursos 

profissionais), demorou tempo para a aceitação, já é mais pacífica…” (ED_7); para o exterior, 

satisfazem-se os interesses de um grupo de pais e alunos, por via dos cursos científico-humanísticos 

e de outro grupo identificado como, “… é uma zona que recebe muitos alunos de zonas aqui 

próximas de certa instabilidade, com famílias desestruturadas, … e fazer com que se identificassem 

um pouco mais com a sua escola …” (ibid.) por via dos cursos profissionais.  

Numa outra vertente, a excelência era dirigida especialmente no sentido de ofertas curriculares e 

determinadas áreas de formação para públicos diversos, uns dirigidos para a obtenção de 

resultados escolares promotores do acesso ao ensino superior, outros, dirigidos a extratos sociais 

mais desfavorecidos, mas a quem se proporcionam escolhas em áreas de formação socialmente 

mais valorizadas, como sejam as ligadas às informação e comunicação e às novas tecnologias. 

O discurso reiterado nos documentos internos de apelo à excelência é inconsistente com a 

realidade social da maioria dos alunos e inexequível, pelo menos no sentido que está implícito na 

ideia dos atores educativos. Esta divergência entre discursos, decisões de oferta formativa e 

prováveis resultados é tradutora de “hipocrisia organizada” e legitimadora da organização no seu 

ambiente institucional interno e externo (Brunsson, 2006).  

Estas estratégias inserem-se na intenção de captar alunos como meio de a escola crescer e se 

afirmar no seu ambiente, através do investimento na obtenção de sucesso para os seus alunos 

“…enfim, termos uma escola, poder afirmar-se… (no contexto) Das outras escolas, aqui em…, 

porque não na área nacional…” (ED_7); dialogar com a comunidade; como nos disse a entrevistada 

ECP_3, existe “… uma preocupação de levar a escola a dialogar com a comunidade e não se 

centrar só no seu interior…”. Como já referimos, na perspetiva de Brunsson, a incorporação das 
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ideias e dos interesses do ambiente é imprescindível para o crescimento de qualquer organização 

(2006, p.46). 

A perspetiva da excelência também é associada a um aspeto mais técnico-instrumental que 

passa por, “… definir estratégias ainda mais objetivas e concretas para diminuir o insucesso e 

aumentar o sucesso claramente …” (ECP_3), e, por outro lado, também passa, na opinião do 

diretor, pela diversificação de metodologias, e “… não só naquilo que é visível … mas, também, 

inovar nas metodologias e envolver as pessoas nesse sentido”. 

O sucesso dos alunos e a formação para a cidadania são duas finalidades comuns em que 

investem o PI e o PEE 2011. Este aspeto prioritário dado ao desenvolvimento do trabalho na escola 

é referenciado pela generalidade dos entrevistados pela perspetiva da avaliação externa da escola, 

como foi apresentado no capítulo IV.  

As lógicas internas introduzidas por esta avaliação externa das escolas, pela incidência que é 

dada a estes produtos nos mecanismos de avaliação, faz com que, ao longo dos últimos anos, toda 

a organização esteja programada para este fim. Num sentido idêntico, a conformidade dos vários 

instrumentos internos de orientação e planificação é entendida, internamente, como necessidade de 

estar em sintonia, que é uma preocupação verificada ao longo deste estudo. Não é por acaso que 

na reunião do conselho geral de julho de 2011 se menciona que “O conselheiro … alertou para o 

facto da avaliação externa ter apontado, como ponto a melhorar, o supracitado documento, 

relembrando, desse modo, que o Plano Anual de Actividades deveria ser elaborado tendo em conta 

as metas definidas pelo Projecto Educativo”. As lógicas políticas instituídas têm uma efetiva 

expressão no PEE e no PI e em outros documentos de orientação educativa da escola.  

Estas mesmas lógicas políticas têm uma profunda consequência na dinâmica dos atores e nas 

estruturas organizacionais quando o tema é o contrato de autonomia assinado com a 

administração. A prestação de contas que lhe está associada e é exigida ao diretor, e, em cadeia 

hierárquica, aos atores educativos, aliada ao sentido de responsabilidade na partilha de decisões 

estratégicas no interior da escola, provocaram constrangimentos internos e lançaram a 

concorrência entre as escolas (Barroso, 1996, p.173). Como concluímos, este contrato ficou muito 

aquém das expectativas da escola, foi promotor de algumas mudanças no controlo e na 

monitorização de resultados, mas não se traduziu em ganhos substanciais para a organização. 

A partilha de decisões no interior da escola, nomeadamente, de decisões estratégicas, onde a 

influência dos pais, da autarquia e de instituições locais passou a ser determinante nas 

organizações educativas, introduziu no conselho geral constrangimentos e inconsistências na 
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produção de discursos, decisões e ações. No funcionamento deste órgão, temos alguma dificuldade 

em distinguir o que são decisões e o que são ações. Parece-nos que as decisões podem ser 

consideradas como as suas ações, dado que a este órgão não está cometida a implementação da 

ação/gestão no sentido instrumental do termo. Foi com base nisto que produzimos algumas das 

conclusões que evidenciámos no capítulo anterior. Não sabemos se com legitimidade ou não. Aliás, 

com esta mesma questão se confrontou Martins, a que, nas conclusões da sua tese, se refere 

dizendo:  

 
… é importante chamar a atenção para que a duplicidade entre discursos e acção afigura-se 
como complexa e a merecer esclarecimentos suplementares. Em primeiro lugar, porque a 
designação acção, nesta situação concreta, não se refere apenas à execução das decisões, 
mas também à acção no plano das orientações para a acção (tomada de decisões, 
discussão, análise de situações) (2009, p.394). 

 
As decisões deste órgão, como foi verificado, são influenciadas ou determinadas pelo diretor. As 

razões podem ser diversas. Apontámos algumas, aceitação voluntária da influência do diretor, 

dando voz à liderança individual; a debilidade do saber para assumir as competências que o cargo 

confere; a conceção de que, ao não refletir conflitos e confronto de ideologias, dá uma imagem de 

unidade e de funcionamento eficiente para o seu ambiente, da qual precisa para a legitimidade 

organizacional. O enfraquecimento do poder do conselho geral pela sua prática de convergência 

ideológica com o diretor, que assim concentra ainda mais poder, é denunciador do deficit 

democrático que existe no funcionamento da escola.  

Por fim, uma palavra para a autonomia da escola. A “autonomia decretada” ignora a política na 

escola e a ambiguidade do funcionamento organizacional. Contudo, a escola tem adquirido alguma 

autonomia relativamente ao controlo do poder central e alguma margem de decisão, senão nas 

decisões da política, pelo menos, em aspetos técnico-funcionais e técnico-instrumentais. Os atores 

educativos não valorizam muitas destas margens de autonomia de que a escola dispõe. No entanto, 

é na ação organizada, em função de objetivos precisos e no “jogo das dependências e 

interdependências que os membros de uma organização estabelecem entre si e com o meio 

envolvente”, que a autonomia da escola se constrói (Barroso, 1994). 

Sem considerarmos ter respondido plenamente a todas as questões que foram nosso objeto de 

estudo, por limitações e dificuldades várias, diríamos que nos parece termos obtido um conjunto de 

indicadores, que, não sendo total novidade, são pelo menos orientadores de um possível caminho 

futuro.  
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A concentração de poderes no diretor nas escolas públicas portuguesas introduziu um conjunto 

de constrangimentos e uma efetiva limitação à participação democrática no funcionamento das 

escolas. As conclusões a que chegámos para tal apontam. A Lei de Bases do Sistema Educativo 

indiciava outros caminhos que urge retomar, a bem da democracia, dos cidadãos e do bem público.  
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Apêndice 1 – Pedido de autorização ao diretor da escola  
 

 

Instituto de Educação 

Campus de Gualtar 

4710-057 Braga – P 

 

Exª Sr.ª Diretor da Escola Secundária José Régio de Vila do Conde, Dr.º António Almeida 

Na qualidade de orientador científico da dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, área 

de especialização em Administração Educacional, intitulada “Do Projeto Educativo da Escola Ao 

Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências”, projeto em desenvolvimento no Instituto de 

Educação da Universidade do Minho  a cargo da mestranda Drª Maria Helena dos Santos Jerónimo, 

venho por este meio solicitar junto de Vª Exª autorização para que a referida investigadora possa 

desenvolver a componente empírica do seu projeto na escola que Vª Ex.ª dirige. 

Para o efeito, a mestranda tem necessidade de realizar algumas entrevistas e consultar 

documentos, nomeadamente, projetos educativos da escola e o projeto de intervenção do diretor e 

a carta de missão. Assim, muito agradecia que me facultasse um contacto (por exemplo, e-mail) da 

pessoa com quem privilegiadamente a mestranda manteria contacto para aceder aos dados 

necessários ao desenvolvimento do projeto de investigação em apreço. 

Nesse sentido, propomos um conjunto de princípios em que assentará esta colaboração: 

Princípios de cooperação nesta investigação: 

 

A investigadora compromete-se a: A escola compromete-se a: 

1. Cumprir escrupulosamente todos os princípios éticos 
inerentes à investigação a desenvolver, nomeadamente: 

1.1 Facultar todas as informações sobre e durante o 
desenvolvimento da investigação; 

1. Autorizar a realização de entrevistas.  

2. Promover a participação dos professores.  
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1.2 Assegurar o anonimato dos participantes; 

1.3 Assegurar a confidencialidade de todos os dados 
recolhidos; 

1.5 Assegurar o direito à não participação na 
investigação de qualquer dos envolvidos, quando 
estes assim o entendam. 

2. Facultar à escola o resultado da investigação, assim que 
estiver concluída. 

3. Autorizar a consulta de documentos. 

4. Autorizar o acesso às suas instalações para 

realização de entrevistas e análise documental 

sempre com prévio conhecimento e autorização 

expressa da Direção. 

 

Qualquer dúvida ou esclarecimento complementar pode ser indicado para: jeronimohelena@net.sapo.pt 

Na expectativa de que o assunto exposto mereça da parte de Vª Exª a melhor atenção, subscrevo-me 

 

Com os meus cumprimentos, 

 

O orientador científico do projeto de investigação 

 

______________________________________ 

(Virgínio Isidro Martins de Sá, Professor Associado) 

 

Braga, Universidade do Minho, 9 de maio de 2016 

 

Campus de Gualtar 

Instituto de Educação  

Universidade do Minho 

4710 - 057 BRAGA 
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Apêndice 2 – Inquérito por Entrevista  

 

Guião de Entrevista à Presidente do Conselho Geral e aos Membros docentes do CG 

 
A presente entrevista insere-se no contexto de um trabalho de investigação com fins académicos. A 
investigação realiza-se no âmbito de um mestrado na área das Ciências da Educação, 
especialização em Administração Educacional, da Universidade do Minho, e visa conhecer a 
realidade educativa através de dois dos documentos estratégicos da ação organizacional no 
confronto das suas (inter)dependências com os órgãos de direção e gestão.  
 
 

Biografia (dados profissionais) 
 Qual a sua área de formação? 
 Qual foi a instituição de ensino superior que frequentou? 
 Quantos anos de serviço tem em funções docentes? 
 Frequentou algum curso de especialização? 
 Em que ano chegou a esta escola? 
 Quais os cargos que exerceu ao longo da sua carreira? 
 Há quanto tempo exerce o atual cargo? 

 

O enquadramento legal do CG (DL 75/2008, com as alterações introduzidas pelo DL 137/2012)) 
introduziu alterações significativas na organização das escolas/agrupamentos portuguesas. Neste 
contexto, o conjunto de perguntas que se seguem pretendem ajudar a perceber uma parte da 
realidade escolar onde os atores são elementos fundamentais de desenvolvimento de orientações, 
processos e decisões. 

1. No âmbito das suas competências cabe ao CG aprovar o PEE. São produzidas orientações 
ou definidos critérios para a aprovação do PEE?  

2. Conhece o processo que leva à elaboração do PEE? Que mecanismos são definidos para a 
participação dos professores, dos alunos e dos EE na definição das linhas orientadoras dos 
PEE? Pode dar-me exemplo de algum? 

3. A participação destes atores é traduzida nestes documentos? Lembra-se, por exemplo, de 
alguma proposta concreta que tenha sido apresentada pelos pais, pelos alunos ou pelos 
EE?  

4. E a autarquia, dado o seu papel na definição da rede escolar, influencia as opções da 
escola em termos pedagógicos, curriculares, de oferta formativa, ou outros? De que forma e 
em que sentido?  

5. Os professores têm um papel privilegiado na elaboração dos objetivos e na definição das 
estratégias do PEE? Os professores defendem aspetos particulares do seu interesse? 
Lembra-se de algum aspeto particular que traduza esse facto, a existir?  

6. O PEE é posto à apreciação da comunidade educativa antes da sua apresentação para 
aprovação ao conselho geral? 

7. Desde o início de funções do diretor foram feitas duas revisões do PEE uma, em 2011, e, 
outra, em 2015. Para além da vigência temporal que outros motivos levaram a estas 
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revisões? A existência do PI do diretor foi determinante nestas revisões, nomeadamente, na 
primeira? 

8. Como definiria o PEE, 2011, relativamente ao PI? O PI serviu de referência à elaboração do 
PEE, 2011? 

9. Como definiria o atual PEE relativamente ao PI/CM? No atual PEE estão refletidos os 
objetivos definidos na Carta de Missão entregue pelo Diretor em 2013?  

10. Considera a Carta de Missão uma atualização do PI do diretor? 
11. O diretor quando se candidatou apresentou um PI e comprometeu-se com a sua 

concretização. De que modo é avaliado o seu cumprimento? 
12. A aprovação dos PEE gerou discussão no CG? Houve aspetos que geraram controvérsia? 

Pode dar exemplos? Pode referir algum aspeto relevante que tenha sido alterado em relação 
à proposta que chegou ao CG? Qual a principal alteração introduzida no PEE em vigor (em 
relação ao PEE anterior)? 

13. O que mudou de significativo com o novo PEE (em relação ao anterior)? Pelo que pude 
observar o atual PEE, não tendo, no essencial, divergências com o documento anterior 
reconfigura o enfoque passando da ideia da promoção “para os valores e a cultura de 
excelência” para, agora, pretender “assegurar o sucesso educativo, promovendo uma 
cultura de melhoria do funcionamento e dos resultados da escola”. O que motivou esta 
reorientação? 

14. Considera o CG um órgão representativo da comunidade educativa? Porquê? 
15. Ao longo do seu mandato o CG estabelece algum tipo de diálogo com os que representa? 
16. No exercício das suas competências, o CG emite recomendações ao órgão, diretor? E, a 

outros órgãos ou grupos? Por sua iniciativa? Na sequência da apresentação de propostas do 
diretor? 

17. Lembra-se de alguma recomendação que se enquadre nesta situação? 
18. Compete ao CG definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento. Nesta 

escola quais foram as orientações que foram dadas neste domínio? 
19. Também compete ao CG decidir dos recursos que lhe são apresentados. Este CG já teve de 

decidir em relação a algum recurso apresentado? 
20. Quem define e como é definida a agenda do CG?  
21. Recebe propostas de órgãos ou grupos de membros da escola para a definição da agenda? 
22. Considera que o CG tem a autonomia e o poder necessários para se afirmar como o órgão 

de “direção estratégica” da escola? Na sua opinião qual é, de facto, o verdadeiro órgão de 
direção da escola: o CG ou o Diretor? 

23. Considera que os documentos PEE e PI/CM têm contribuído para o reforço da autonomia 
da escola?  

24. Sei terem assinado com a administração central um contrato de autonomia, no âmbito da 
implementação do decreto-lei n.º 75/2008 (revisto). Esse contrato contribuiu para fortalecer 
a autonomia da escola? Em que áreas? Na sequência da assinatura desse contrato, o que 
passaram a poder fazer que antes não podiam? 

25. Qual foi momento mais tenso e/ou com maior significativo em que participou enquanto 
membro do CG? 
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Apêndice 3 – Dimensões, Categorias e Subcategorias de Análise das Entrevistas 

 

Dimensões Categorias e Subcategorias 
A. Os PEEs e as representações dos 

atores 
1. Os intervenientes na 

construção/revisão do PEE 
2.  Os objetivos e os percursos da 

mudança  
 

B. Perceções do PI e da organização 
educativa  

 
1.  A construção do PI 

1.1. Os referentes do PI e as suas 
(inter)dependências com o PEE 

2. As consequências do PI 
2.1. No PEE 
2.2. Nos processos de mudança ao nível 

da escola. O que mudou?  
 

C. Processo de eleição do diretor 
 

1. Os pressupostos e o resultado 
 

 
D. Perceção sobre as lógicas 

organizativas 
 

 
1. O papel estratégico do CG na 

organização educativa 
 1.1. As orientações e decisões 

produzidas pelo CG 
1.2. A autonomia 

2.  As relações de poder: CG e diretor 
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Apêndice 4 – Categorias , Subcategorias e Unidades de Contexto das Entrevistas 

 

Categorias, subcategorias e unidades de contexto das entrevistas 

DIMENSÃO A – Os PEEs e as representações dos atores 

A.1 - Os intervenientes - Na construção/revisão 

Categoria 
Subcategoria Unidades de contexto 

 
Os intervenientes 

 
 

Na construção/revisão 
 
 

 

[motivos da construção / revisão do PEE] 
“…os principais motivos que fizeram depois haver essa alteração foram 
mesmo as novas leis que entretanto foram saindo e que iam obrigar a 
refazer o PE…”  
“Mas o principal motivo foi esse, foram alterações de leis que vieram, de 
orientações do Ministério que vieram depois fazer com que isso tivesse 
mesmo que mudar” (ECGnd_1).  
 
“um dos aspetos que mais pesou foi o quadro legal diferente, tínhamos um 
quadro legal a que tínhamos de nos adaptar…” (ECP_3).  
 
Lembro-me que também teve a ver com o PI do diretor; portanto também 
tivemos que… lembro-me que o PI do diretor, creio eu que é de 2009… tinha 
um conjunto de … objetivos e de estratégias, exatamente, a que a escola 
tinha que responder” (ECP_3). 
 
“Eu julgo que terá tido a ver com as características da nossa escola, as 
características dos nossos alunos e com aquilo que se pretendia para a 
nossa escola; lembro-me nomeadamente que numa análise inicial, 
pretendia-se atingir um nível de sucesso que nós, em CG, considerámos que 
era um bocadinho alto, e propusemos a diminuição mais aproximada à 
realidade das expectativas que tínhamos naquela altura; lembro-me de ter 
feito, de termos feito essa sugestão” (ECGp_4).  
 
“… a vigência do PE terminava. Depois, porque nós, enquanto escola, nós 
arrancámos com o Contrato de Autonomia e, portanto, havia necessidade de 
também aqui, porque tínhamos documentos com algumas diferenças e, 
portanto, havia necessidade de haver sintonia entre esses documentos… no 
Contrato de Autonomia temos de definir as taxas de sucesso, fazia parte das 
regras, e, portanto, havia necessidade de fazer isso. E a questão da 
atualização da mudança do PE resulta, acima de tudo, tendo em conta estes 
dados” (ED_7).  
 
[Reflete objetivos e finalidades de outros documentos e instituições] 
“Não, não; não noto assim uma influência…dá a sua opinião, mas nunca 
impõe que seja assim. Dá a sua opinião e depois normalmente a escola 
segue ou não, vai ver se pode, se é viável seguir aquele caminho” 
(ECGnd_1). (autarquia) 
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“Há, há, nisso, por acaso, aqui há sempre” (ECGnd_1). (Opinião dos não 
docentes)  
 
“Sim. Sem dúvida. Eu disso não tenho dúvidas, porque há um conjunto de 
novidades que acrescentámos a este projeto educativo, as metas, as 
estratégias, os domínios, tudo isso, para corresponder…” (ECP_3). (decorre 
do PI) 
 
“Creio ter ideia de que no preâmbulo, na introdução, do PE isso está 
consagrado, como lhe digo, não tenho é ideia dos aspetos concretos em que 
ele esteja lá plasmado, isso não” (ECGcl_5). (reflete o PI) 
 
[CA reflete PEE] 
“Eu acho que um completa o outro, eu acho, parece-me que um completa o 
outro, porque sem dúvida nenhuma que o contrato de autonomia se baseou 
no PE de 2011 e o de 2015 se atualizou em função dos dois, andámos um 
bocadinho sempre à volta” (ECP_3). 
 
[PEE reflete CA] 
“A ideia que tenho, que não sei se é verdadeira, a ideia que tenho, que foi 
em parte, para responder à própria questão do Contrato de Autonomia, 
porque ele já estava em vigor um e depois teve-se que fazer revisões…” 
(ECGp_2).  
 
[ contributos e aprovação] 
“Sim, através de reuniões de departamento” (ECGnd_1). 
  
“…por acaso eu acho que nessa parte não funciona tão bem, porque eu 
transmito ao meu chefe … eu acho que a maioria das minhas colegas 
conhecem depois do projeto já aprovado” (ECGnd_1).  
 
“Julgo que toda a gente tem oportunidade de dar o seu contributo, de ser 
ouvido, os departamentos quando têm alguma coisa a dizer, fazem-no; 
também creio que, creio apenas, que serão consultados os pais através da 
sua associação, que nós temos uma associação muito ativa…” (ECGp_4).  
 
[recomendações CG em relação ao PE] 
 “Também, também houve, por força de uma reunião da avaliação externa 
da escola, na primeira vez que o Conselho Geral foi ouvido e onde essa, 
digamos, esse aspeto mais negativo foi realçado pela inspeção, o Conselho 
passou a ter esse cuidado, mesmo no Plano de Atividades e em outros 
documentos, procurar fazer prova, ou pelo menos mostrar, que havia ligação 
entre os objetivos do PE e esses documentos, mas mais do ponto de vista 
formal, porque depois, muitas vezes, não se concretizava em quê; digamos 
que se fala nesse contexto – o documento presente ou o documento em 
análise vai de encontro aos objetivos do PE – embora não se pergunte 
expressamente ou não se enuncie expressamente em quê e em quais 
aspetos; procura-se dizer isso, de alguma maneira para ir de encontro à 
chamada de atenção da inspeção que disse que era preciso fazer essa 
ligação” (ECGcl_5). 
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[processo de construção/revisão] 
 “… o diretor propõe ao …, o centro de formação, com uma pessoa da casa, 
um docente com formação, para fazermos, para repensarmos o PE, mas, 
num contexto de uma ação de formação creditada. E foi, assim, foram 
recrutados alguns elementos, eu já não me lembro, mas penso que a 
maioria eram elementos do CP…” (ECP_3). 
 
“…dividimo-nos em secções … era constituído só por professores, não, 
perdão, tinha a psicóloga da escola” (ECP_3). 
 
[objetivos e finalidades] 
“Há, isso há; se ele tivesse sido elaborado agora eu tinha isso presente, 
percebe, como já foi há algum tempo não tenho presente, mas lembro-me, 
acho que foram pedidos, são pedidos contributos, não sei até que ponto 
aquilo é vertido lá ou não, mas…” (ECGp_2).  
 
[imagem da escola] 
“…a nossa maior preocupação, o que nos foi pedido no CP, é que 
fizéssemos uma atualização de dados, mas sobretudo que nos 
centrássemos nos grandes objetivos da escola, e os grandes objetivos da 
escola e de todos os instrumentos da ação educativa, é diminuir o 
insucesso, … definir estratégias ainda mais objetivas e concretas para 
diminuir o insucesso e aumentar o sucesso claramente …” (ECP_3).  
 
“… nos tornarmos uma escola de referência, em todos os sentidos, não só 
no aspeto visual também, que também é importante, mas sobretudo 
tornarmo-nos numa escola atrativa, numa escola que trabalha, como todas, 
julgo eu, para a excelência, com estratégias concretas, mais objetivas e 
concretas” (ECP_3). 
 
[intervenientes] 
“A ideia que eu tenho é de que a maior parte dos elementos que elaboram, 
a equipa, que elabora o PE acho que são professores, como tal acabam por 
verter muitas das suas preocupações lá …” (ECGp_2). 
 
 “…foi um grupo de trabalho ah ah…, o de 2011 era uma oficina, foi feita 
uma oficina e eu, que era presidente do CG, também participei; eu e a 
professora… (membro do CG). Houve vários membros do CG que 
participaram na elaboração. Por isso, nós estivemos envolvidos, porque … 
Éramos parte ativa dessa oficina de trabalho em que resultou o PE” 
(EPCGp_6). 
  
“No segundo (PEE 2015) não houve assim grandes alterações… eu falei 
várias vezes … com o diretor, relativamente às alterações que iam ser 
propostas, mas nós não participámos no grupo de trabalho que o alterou… 
íamos ver várias coisas que tinham que ser alteradas, porque houve coisas 
que se alteraram…, e fomos falando, mas não fiz parte do grupo, nem 
ninguém do CG fez parte do grupo de trabalho que o alterou, foi uma 
comissão do pedagógico. Logicamente, depois, foi aprovado pelo CG, mas 
eu falei várias vezes com o diretor durante a elaboração …” (EPCGp_6). 
 
“…para a Oficina de Formação foi só professores, pronto, foi feito pelo 
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Centro de Formação”.  
“Eu julgo que na elaboração de certas questões recorre-se a alguns 
inquéritos…” (EPCGp_6). 
 
[aprovação] 
“… é-nos apresentada uma proposta, … depois discutimos; quando 
entendemos fazer alguma alteração, fazemos, senão, aprovamos” (ECG_4).  
“Avaliação, fazemos sempre, fazemos a avaliação de todos os documentos 
que são relevantes para a escola; agora, tanto quanto me lembro, primeiro, 
passa pelo Conselho Pedagógico e, depois, vem a CG e o CG nessa altura é 
que reflete e, tendo alguma alteração a fazer…” (ECGp_4) 
 
“… eu não me lembro também como é que foi isso em 2011, nesta 
reformulação de 2015, penso que não, penso que não” (EPCGp_6).   
 

 

A.2 - Os objetivos e os percursos da mudança 

Categoria 
Subcategoria Unidades de contexto 

 
Os objetivos e os 
percursos da mudança  

 
 
 

 

[trabalho dos prof. no PEE] 
“Não, não, tem sido feito de uma forma muito independente … eu até tinha 
uma ideia completamente diferente e acho que até fez bem o facto de eu lá 
estar e tive uma noção, que às vezes acho que nós temos uma noção errada 
de como as coisas são feitas, e não, eu acho que eles não viam muito até os 
seus lados, era muito generalizado” (ECGnd_1).  
 
“…a Associação de Pais, daí temos 3 elementos, e que por acaso são muito 
interventivos e nada lhes escapa também” (ECGnd_1). 
 
[o ambiente e a escola] 
“Concordo plenamente. Há aqui uma preocupação de levar a escola a 
dialogar com a comunidade e não se centrar só no seu interior, na 
comunidade educativa …, comunidade escolar…” (ECP_3). 
 
[Hierarquização dos doc. CA PE e PI] 
“…sempre que algumas questões são discutidas no Conselho Geral e 
através do diretor e da Presidente do Conselho, refere-se maioritariamente o 
PE da escola, se bem que vale o que vale, acho que é mais um documento 
para estar na gaveta para mostrar às inspeções, para responder às tutelas, 
porque tem de se ter o documento” (ECGcl_5).  
 
“Se os encarregados de educação pudessem, de facto, escolher a escola em 
função do conhecimento que têm dos PE, e se pudessem mudar de escola, 
eventualmente esse aspeto seria importante, assim não; qualquer que seja o 
PE os filhos virão para a escola e não creio que, portanto, isso seja por aí 
que seja escolhida, ou seja, influencie os encarregados de educação”.  
“Agora acho que nenhum dos documentos anula os outros, porque não 
poderia anular e há até esse cuidado de os articular, agora se isso traz 
alguma mais-valia acrescida, essa articulação, ou se essa retórica, pelo que 
me parece, não vejo que eles se anulem, mas também não vejo que eles se 
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complementem e se, de alguma maneira, otimizem e potenciem os outros” 
(ECGcl_5). 
 
“…eu acho que é do PE isso, mas, posso estar errado, as questões que não 
sei se simultaneamente também está no Contrato de Autonomia, talvez 
esteja, foram debatidas questões como, lembro-me de debatermos questões 
como as taxas de sucesso ou de insucesso, as metas, se estariam 
demasiado ambiciosas ou não, porque, se a gente conseguia ou não 
conseguia, lembro-me disso, de que as metas, tipo reduzir a taxa de redução 
do abandono que nós pretendíamos atingir, ou que se pretende atingir” 
(ECGp_2).  
 
[Doc. e visibilidade da escola] 
“Estejam de acordo… Que tenham, que estejam organizados de forma que 
quem está a vê-los percecione o quê que é feito na escola… até porque 
estão lá elementos dos pais, representantes dos encarregados de educação, 
e olham para aquilo e dizem ´eu não consigo perceber aqui este aspeto ou 
aquele ou aqueloutro´“ (ECGp_2).  
 
[cultura de excelência na orientação] 
“…todos nós trabalhamos para a excelência … só que não havia uma 
estratégia de escola … se nós queremos atingir resultados, temos que 
trabalhar todos para o mesmo lado e eu acho que o enfoque é mesmo 
esse…” (ECP_3).  
 
[mudança de enfoque] 
“Eu… creio que tem muito a ver, não só com as recomendações que nos 
foram feitas aquando da avaliação externa, mas também com a necessidade 
que nós sentimos, dado que são providenciados tantos apoios aos nossos 
alunos, apoios de preparação para os exames, apoios durante o ano, eh… 
vermos isso também refletido no nosso PE, porque temos realmente muitos 
professores e muitos alunos envolvidos nesse apoio para a melhoria dos 
resultados escolares” (ECGp_4).  
 
[Resposta aos interesses dos pais] 
“… são intuídas, mas também chegam via direção; a direção vai recebendo 
missivas, vai recebendo pedidos, vai recebendo observações, nós também 
temos a assembleia JR, a assembleia dos alunos, tudo isso chega a 
pedagógico; nós, como membros do pedagógico, vamos tomando 
conhecimento desse pulsar da vida da comunidade à volta, são os alunos 
que trazem as suas preocupações …” (ECP_3).  
 
“…eu acho que isso é um bocadinho mudar um bocadinho as palavras mas 
o enfoque é o mesmo, é procurar trabalhar para a excelência. Porque o PE 
tem dois parâmetros grandes, duas bases, uma é os resultados, a melhoria 
e o sucesso, e o segundo é um bocadinho a cidadania. E isso está no 
primeiro e está no segundo…” (EPCGp_6).  
 
“…agora, nós, a escola, tem tudo quanto é opção… temos alunos um 
bocadinho diferentes, e o PE também essa questão de falar… tirar um 
bocadinho o enfoque na excelência e falar um bocadinho nisso, é um 
bocadinho também para dar soluções a esses alunos e arranjar uma solução 
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para dar a casos muito difíceis” (EPCGp_6). 
 
“Um bocadinho na sequência disso de procurar a excelência, é um 
bocadinho na sequência disso que a escola também teve… está, o ano 
passado teve e este ano vai no segundo ano, do projeto CAF Educação… 
quando o Diretor se candidatou a este projeto de certificação, foi sempre 
procurar a excelência” (EPCGp_6). 
 
[condiciona as opções da escola] 
“… reconheço que há um cuidado grande, uma visão da educação assim 
muito própria da Câmara Municipal … a escola nunca, em momento algum, 
foi pressionada para isto ou para aquilo, agora que é verdade que eles 
defendem naturalmente no Conselho Geral opção, e depois o Conselho Geral 
decidirá se deve ou não adotá-la. Agora eu não posso dizer que tenha havido 
nunca, agora a preocupação sendo a mesma que nós temos que é a 
educação, portanto, é natural que… não vejo a esse nível, nunca senti isso” 
(ED_7). 
 
[os prof introduzem no PEE os seus anseios, as suas expetativas, os seus 
interesses] 
“… primeiro, esses documentos têm de ser participados, se incluem ou não, 
é natural que um ou outro elemento, até porque a escola faz-se com o tal 
envolvimento de todos, portanto, é natural que haja um ou outro dado que 
esteja a… eu estou-me a lembrar que no PE temos a questão da bandeira 
verde, da questão do ambiente, e isso naturalmente surgiu da auscultação e 
de propostas apresentadas por colegas. Acho que é natural que isso 
aconteça, se não, afasta-se muito, passamos a ter um documento que é 
bonito, mas na verdade, na prática, não tem a ver com os atores, não tem a 
ver com a escola” (ED_7).  
 

 
 
DIMENSÃO B – Perceções do PI e da organização educativa 

B.1.1 - A construção do PI - Os referentes do PI e as suas (inter)dependências com o PEE 
 
Categoria 

Subcategoria Unidades de contexto 

 
A construção do PI  

 
Os referentes do PI e 

as suas 
(inter)dependências 

com o PEE 
 

[o PI responde ao PEE] 
“Eu julgo que os candidatos tiveram o PEE em consideração aquando da 
apresentação do seu PI para a escola” (ECGp_4). 
 
“Creio que terá tido isso em consideração, tanto mais que nessa altura já 
exercia funções na direção e a colega que apresentou o projeto 
conjuntamente nessa altura, também exercia funções aqui na escola e 
também tinha tido funções relevantes em termos de Assembleia de Escola” 
(ECGp_4).  
 
[o PI inicia novo ciclo de vida para a escola] 
“… naturalmente, se as coisas mudaram ao fazer um documento desses, 
tem que ser uma mudança também no novo ciclo da vida da escola, mas 
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agora não nos podemos nunca esquecer o que está para trás, e, ainda por 
cima, estando eu a trabalhar antes na direção é natural que houvesse 
alguma continuidade… Não posso dizer que tenha havido uma mudança 
brusca, porque não houve; houve projetos que continuámos, houve outros 
que iniciámos…” (ED_7).  
 
[referências do PI] 
"… primeiro, a experiência que nós tínhamos, isso de certeza foi fulcral, mas 
o próprio PE, como é evidente, foi um instrumento estruturante e, sendo 
aquele que traduz a vida da escola, aquilo que a escola pretende, portanto, 
foi naturalmente a referência maior a ter em conta... Mas também, como é 
evidente, o conhecimento que nós temos junto dos nossos pares, dos 
nossos colegas e, portanto, ele foi criado não só tendo em conta, acima de 
tudo, o PE, como é evidente, a experiência, quer queiramos ou não, existia, e 
eu acho que é também importante tê-la em conta, mas também aquilo que 
fomos ouvindo dos nossos colegas, daqueles que são chamados estruturas 
intermédias, e que serviram, até, para não se afastar daquilo que era a 
imagem que se pretendia para esta escola, e instituições da Câmara 
Municipal, por exemplo, fundamentalmente estas” (ED_7).   
 
“Aquelas instituições próximas de nós, que trabalhavam connosco” (ED_7). 
 
[resposta às expetativas dos alunos, dos encarregados de educação] 
“…e também outra coisa que na altura apostámos, que foi diversificar a 
oferta educativa… na altura, havia algumas dificuldades em olhar assim para 
cursos menores, demorou tempo, agora a aceitação já é mais pacífica…” 
(ED_7).  
 
“É assim: eu acho que isso deve ser a visão sempre de uma escola, a 
excelência, e a excelência a todos os níveis, não só nas metodologias, e tem 
que ser também por aí, não é só naquilo que é visível, nomeadamente no 
apetrechamento das salas, mais tecnologia, mas também mais inovação, 
mas também inovar nas metodologias e envolver as pessoas nesse sentido. 
Eu acho que, a esse nível, e mais, abraçar qualquer desafio como sendo 
desafios que me permitissem promover para chegar à excelência… Aliás, se 
tivéssemos cruzado os braços, a escola não era o que é agora; e eu estou a 
falar nós, não estou a falar sequer, nem tão pouco, do diretor” (ED_7). 
 
[reformulação de objetivos na recondução] 
“Fundamentalmente atualizar, reformular um ou outro, mas 
fundamentalmente atualizar” (ED_7).  
 
[preocupações/objetivos/afirmação] 
“…fundamentalmente, a questão do sucesso, como é evidente, porque… 
quem dera que nós tivéssemos, que os nossos alunos, estamos a falar do 
sucesso, estamos a falar daquilo que, da construção do, enfim, em termos 
da escola, poder afirmar-se e poder acima de tudo… “ (ED_7).  
 
“Das outras escolas, aqui em …, porque não na área nacional, na sua área 
geográfica, e afirmando-se naturalmente a querer o melhor para os seus 
alunos, em saber que eles poderão ser, enfim, poderão entrar na vida ativa, 
poderem atingir os seus objetivos e estarem munidos daquilo que é 
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fundamental para eles poderem crescer. A redução do insucesso…porque é 
uma zona que recebe muitos alunos de zonas aqui próximas de certa 
instabilidade, com famílias desestruturadas, com pouco apoio da família, e 
era necessário que a escola tivesse, desenvolvesse alguma coisa para, por 
um lado, até para os acarinhar, porque muitos têm essas ausências, mas 
também fazer com que eles se identificassem um pouco mais com a sua 
escola…” (ED_7).  
 
[carta de missão] 
“A carta de missão que o Diretor apresentou em 2013 enquadra-se 
perfeitamente no PE” (EPCGp_6). 
 

 
B.2.1 - As consequências do PI - No PEE 

 
Categoria 

Subcategoria Unidades de contexto 

 
As consequências do 
PI  
 

No PEE  
 

[influência do PI] 
“… sinceramente acho que não tivemos essa… eu acho, estou aqui a falar 
um bocado… mas acho que não, acho que não teve” (ECGnd_1).  
 
[PI foi da causa revisão PEE] 
“Foi…Sem dúvida, exato, fazia o diagnóstico de como estamos e como 
devíamos ficar. E portanto, a partir do momento em que o PI do diretor 
pressupunha um conjunto de estratégias elas deveriam ser refletidas no PE 
e não estavam” (ECP_3).  
 
“Deve ter sido, quase de certeza, mas já não me lembro, isto é um 
suponhamos, mas já não me lembro; mas no último de certeza que sim” 
(ECGp_2). 
 
“…eu acho que tenho a certeza que têm que estar em sintonia, porque o 
Diretor tem dado continuidade a um trabalho… sempre… ele tem estado 
também na elaboração de todos os documentos, eu penso que a carta que 
ele… o PI tem que estar de acordo com isso, pelo menos este segundo, ele 
nesta segunda… ele foi reconduzido, não é, e apresentou uma carta de 
missão, esta está de acordo com os objetivos do PE … não tenho a certeza 
absoluta de tudo o que se passou, mas eu julgo que o PE se enquadra no PI 
do Diretor, nem existe outra maneira” (EPCGp_6). 
 
 [PI do diretor foi motor da revisão do PEE] 
“Pelo menos serviu também como um elemento importante a ter em conta” 
(ED_7).  
 
“Depois, cada vez se torna mais premente a questão da avaliação externa da 
escola, a sua, vamos lá, … ah, falta-me o termo, o ritual, é isso mesmo, 
temos que nos habituar a que a avaliação externa tem um prazo e temos 
que nos adaptar e começar a pensar na avaliação externa e fazer um projeto 
educativo que respondesse a esse objetivo, preparar-nos para a avaliação 
externa começando com … pela autoavaliação. (ECP_3). 
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B.2.2 - As consequências do PI - Nos processos de mudança ao nível da escola. O que mudou? 
 
Categoria 

Subcategoria Unidades de contexto 

 
As consequências do 
PI  
 

Nos processos de 
mudança ao nível da 

escola. O que mudou? 
 

[avaliação do PI] 
“Agora que é avaliado de outras formas, é, porque ainda agora nós 
estivemos no CAF e tivemos que avaliar isso tudo, portanto, também, de 
alguma forma, nós vamos avaliando” (ECGnd_1).  
 
“Ao fazer outras avaliações, como essa do CAF que foi bem profunda … a 
primeira fase do CAF é isso, é uma avaliação muito profunda mesmo, a 
todas as áreas da escola e a todos os sectores mesmo” (ECGnd_1). 
 
[depois do PI e do CA o que mudou] 
“… começou, as coisas começaram a ser mais imperativas, em termos de 
fazer-se, sobretudo, como disse, monitorização, registos de informação, por 
exemplo, as notas hoje são, nós hoje temos… antigamente cada um dava a 
sua nota, não é? E tinha os seus registos próprios, hoje é obrigado em cada 
reunião, em cada período, a entregar uma grelha, que foi feita para a escola 
toda, normalizada, com os pesos que cada disciplina atribui… avaliações 
sectoriais, há um… em departamento uma avaliação, um debate e análise 
contínua de resultados escolares … deu é uma dinâmica… Se cumpriu, se 
não cumpriu, aquilo tudo…” (ECGp_2).  
 
[mudou alguma coisa de essencial quando se passou de um Conselho 
Executivo para um diretor, para um órgão unipessoal, diretor] 
“Também formalmente muda-se, não é? Aqueles diretores que já vinham de 
anteriores soluções de gestão, provavelmente manterão alguma 
continuidade, como é o caso. Quem chega ao cargo pela primeira vez como 
diretor e não tinha essa experiência de pertencer aos outros órgãos, 
eventualmente, digamos, que lhe pode subir um bocado, se assim podemos 
falar, o poder à cabeça. E, embora não conheça, ouço falar de alguns casos 
em que os diretores são mesmo diretores com todas as implicações que isso 
tem” (ECGcl_5).  
 
“Sim, a prática é colegial” (ECGcl_5). 
 
“Claro que eu, ao candidatar-me, tive que aceitar as regras, portanto, se me 
candidatei para diretor é porque, enfim, primeiro, porque identifico-me com 
a escola … Mas a verdade é que eu sou a favor do órgão que existia antes, 
muito mais que este órgão, na minha opinião acho que este pode caminhar 
para o afastamento, de algum modo, dos atores da escola que são os 
professores, os funcionários e os alunos…” (ED_7). 
 
“Pois, porque eu sei o que a lei diz, que o diretor é que é o chefe, e assim, 
mas a verdade é que uma gestão não se faz se não houver essa decisão, 
essa equipa, e se o diretor não estiver munido, enfim, se não tiver um grupo 
de trabalho e delegar neles, e mais do que isso, acreditar, e por outro lado, 
estar convicto de que aquilo que vai ser feito, de que os outros identificam-se 
com o projeto, mas, por outro lado, confiar, e isso é fundamental na minha 
opinião e por isso é que se fala muito, na minha opinião, falo na direção 
muito mais do que no diretor …” (ED_7). 
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“Nós apercebemo-nos que… a questão do trabalho colaborativo era uma 
questão, uma fragilidade gritante, e, portanto, havia de se apostar nisso, 
estou a falar…, logo a atualização (PEE) teria que passar, privilegiar, enfim, 
incentivar ainda mais o trabalho colaborativo… ao pensarmos nesta questão 
de trabalho colaborativo, começámos também a pensar na excelência” 
(ED_7). 
 
[processos de mudança] 
“… eu acho que é do PE isso mas, posso estar errado, as questões que não 
sei se simultaneamente também está no Contrato de Autonomia, talvez 
esteja, foram debatidas questões como, lembro-me de debatermos questões 
como as taxas de sucesso ou de insucesso, as metas, se estariam 
demasiado ambiciosas ou não, porque, se a gente conseguia ou não 
conseguia, lembro-me disso, de que as metas, tipo reduzir a taxa de redução 
do abandono que nós pretendíamos atingir, ou que se pretende atingir 
(ECGp_2). 
 
[adaptar a organização às perspetivas do PEE e ao PI] 
 “… a constituição do Conselho Pedagógico mudou muito; passou a ter 
figuras que na altura a Câmara Municipal achou muito interessante, são 
figuras que não é muito usual aparecerem no Conselho Pedagógico… Todas 
essas pessoas foram auscultadas antes, foi um trabalho conjunto, dissemos 
o que é que se pretendia… o que é que se esperava tendo em conta o PE e 
o próprio PI…” (ED_7).  
 

 
 
DIMENSÃO C – Processo de eleição do diretor 

C.1 - Os pressupostos e o resultado 

Categoria 
Subcategoria 

Unidades de contexto 

 
Os pressupostos e o 
resultado 
 
 

[critérios para análise dos PI] 
“A esta distância não me lembro muito bem, mas acho que definiu e penso 
que tinha de definir, não é?! Não sei exatamente quais, porque já não tenho 
essa documentação, mas sim, acho que definiu e nomeou uma comissão 
para esse acompanhamento” (ECGcl_5).  
 
“Todos os projetos foram analisados por toda a gente, e depois criou-se uma 
comissão que analisou ao pormenor e verificou todos os dados que 
constavam do documento de cada um dos candidatos” (ECGp_4). 
 
[outros critérios] 
“O maior peso é o peso pessoal; pelo que me pude aperceber que os 
documentos, os PI, as entrevistas eram avaliadas não pela sua valia, 
digamos assim, pelo seu mérito, mas pela pessoa que as apresentava e, 
portanto, este processo foi um pouco desagradável até, e perverso, porque o 
que contava era as pessoas que estavam em confronto” (ECGcl_5). 
 
“E, também, a experiência anterior e o conhecimento que se tinha deles. 



Apêndices 

 

256 Do Projeto Educativo da Escola ao Projeto de Intervenção do Diretor: (Inter)dependências. 

 

Portanto, ficou desde o princípio esse processo marcado pelo conhecimento 
que se tinha dos candidatos” (ECGcl_5).  
 
[resposta a aspirações e interesses] 
“Sim, penso que sim, penso que se vivia um momento em que era preciso 
mudar alguma coisa e daí que tenha surgido um candidato, digamos assim, 
que, de alguma maneira, protagonizava essa mudança, porque quem veio a 
ser selecionado já estava no cargo. E, portanto, também se deve ter 
apercebido de que havia essa mudança e o PI também deve ter, pelo 
menos, apontado para alguns aspetos inovadores, novos, mas não me 
recordo. Sei também que ao longo destes anos ele se refere, 
consecutivamente, ao PI, e eu, sinceramente, já não me lembro” (ECGcl_5). 
 
[Expectativas do comunidade educativa] 
“Sendo que foi eleito pelo CG e não diretamente pelos seus pares, como era 
anteriormente, julgo que os membros do CG tiveram em conta a opinião das 
pessoas e auscultaram previamente, pelo menos eu, no meu caso, assim o 
fiz, a opinião das pessoas relativamente aos diversos projetos que foram 
apresentados” (ECGp_4).  
 
“Pelo que me apercebi na altura, é que havia uma grande vontade de 
mudança, e a prova é que os dois candidatos eram da mesma escola, e só 
assim se percebia que fosse tão renhido o processo de seleção, ou seja, um 
sabia-se que tinha feito, um dos candidatos, e, portanto, a vontade de 
mudança existia” (ECG_5).  
 
[Consideração do PEE no PI pelos candidatos] 
“Eu julgo que os candidatos tiveram o PEE em consideração…” (ECGp_4). 
 
“Creio que terá tido isso em consideração, tanto mais que nessa altura já 
exercia funções na direção, e a colega que apresentou o projeto 
conjuntamente, nessa altura, também exercia funções aqui na escola, e 
também tinha tido funções relevantes em termos de Assembleia de Escola. 
(ECGp_4). 
 
“Tenho ideia de que fizemos a análise do currículo, fizemos uma entrevista e 
também se apreciaram os PI, tenho ideia, já não me lembro rigorosamente 
de nada da substância de cada uma destas coisas, mas tenho ideia de que 
isso se fez, sim” (ECGcl_5).  
 
[PI determinante resultado] 
“Na minha perspetiva, não” (ECGcl_5).  
 
[relevância do PI] 
“Foi relevante, embora creia também que foi relevante o facto de ter 
exercido previamente determinados cargos que concorriam 
favoravelmente…” (ECGp_4).  
 
[discussão em torno das candidaturas] 
“Como já referi, penso que era mais da personalidade, das personalidades 
em confronto, nomeadamente alguém que já exercia um cargo, que tinha 
provas dadas, e alguém que nesse domínio não tinha provas dadas e, por 
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isso, digamos que se posicionaram as pessoas mais numa de , numa 
situação, de alguma maneira, de rejeitar, chamemos-lhe assim, do que vinha 
a ser feito, por um lado, os que estavam a favor de uma candidatura de 
mudança e, enfim, as pessoas que se abstinham ou que permaneciam 
indiferentes, digamos, manterem-se mais ligadas à candidatura de 
continuidade” (ECGcl_5).  
 
[a figura e a capacidade de um] 
“Na minha perspetiva, como já referi, sim” (ECGcl_5).  
 
[recondução do diretor] 
“Não. Nós tivemos um CG e analisámos se realmente… se o que o Diretor 
se tinha proposto fazer, ou se estava realmente enquadrado nos objetivos do 
PE e tudo aquilo, e falámos sobre isso numa reunião do CG, e vimos 
realmente que o projeto estava a ter sucesso, que os resultados eram uma 
melhoria significativa, porque havia uma boa imagem da escola, uma 
melhoria dos resultados, e isso tem sido visível, e achámos que realmente 
era pertinente que o Diretor se… pedisse a recondução do cargo” 
(EPCGp_6).  
 
“Foi a lei… pediu a recondução… houve uma votação… Foi feita a votação, 
sabendo-se que à priori… não me lembro… falou-se em questões, quais, não 
me lembro, agora se me disser assim: foi feito um pedido especial para ter-
se em atenção isto, aquilo ou aqueloutro? não me lembro. Agora lembro-me 
de se falar sobre o assunto, não foi chegar ali e ´vamos votar´”. É… um 
debate, embora mais ou menos ligeiro, ou mais ou menos acentuado, isso 
tem a ver com as necessidades que se achava de se debater 
aprofundadamente a recondução, ou não” (ECGp_2).  
 
“Assim, de repente, acho que o diretor apresentou um relatório de atuação, 
de… Penso que sim, penso que o diretor apresentou, e isso terá sido objeto 
de análise para efeito da sua recondução” (ECGcl_5).  
 

 
 
DIMENSÃO D – Perceção sobre as lógicas organizativas 

D.1.1 - O papel estratégico do CG na organização educativa - As orientações e decisões produzidas 
pelo CG 

 
Categoria 

Subcategoria Unidades de contexto 

 
O papel estratégico do 
CG na organização 
educativa 
 

As orientações e 
decisões produzidas 

pelo CG 
 

[representatividade do CG] 
“Eu acho que nós temos todos os sectores lá representados…” (ECGnd_1).  
 
“À priori, pela composição diversa que tem, tem lá os professores, 
encarregados de educação… ele seria bastante representativo… nota-se de 
facto uma preocupação com a comunidade, está a tentar representar 
preocupações com o que está por trás de nós, com as pessoas, outras vezes 
nem tanto… eu acho que às vezes as pessoas se esquecem um bocado que 
estão a representar os professores e não a si próprios” (ECGp_2).  
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“É um órgão representativo da comunidade educativa, sim, dado que tem no 
CG têm assento não só os docentes, como a autarquia, como os pais, e 
como entidades que são convidadas para fazerem parte do CG, sim, nesse 
sentido, nesse sentido, sim…” (ECGp_4).  
 
“Formalmente é... Acho que formalmente está bem e as atribuições e as 
competências também estão bem. O que está mal, chamemos-lhe assim, é 
o funcionamento do órgão em si, ou seja, as reuniões plenárias do órgão são 
vazias, não trazem nenhuma mais-valia acrescida, cumprem formalidades” 
(ECGcl_5). 
 
“…o CG… a legislação… dá-lhe mais poderes, quer dizer, dá-lhe poderes e 
pressupõe que tem poderes, e acaba muitas vezes por não ser assim um 
órgão tão importante como deveria ser… porque ao fim e ao cabo nós 
estamos a aprovar muitas coisas… mas não sei se o órgão tem a 
importância que a legislação, teoricamente, lhe quer dar” (EPCGp_6).  
 
“Através de que instrumentos? É assim, por acaso não temos nenhuma… 
estamos a pensar fazer um resumo das reuniões do CG… exposto na sala 
dos professores e na sala dos funcionários para dar uma certa visibilidade 
sobre um bocadinho o que se passa…” (EPCGp_6).  
 
“Sem dúvida. Tendo lá a Câmara Municipal, os professores, os funcionários, 
os alunos, os pais, aparentemente é representativo; tendo lá as forças vivas 
é, formalmente” (ED_7).  
 
[Audição de representados] 
“Lá está, quando há… eu só posso falar por mim, obviamente, quando há 
questões relevantes, como por exemplo foi no caso da… do Contrato de 
Autonomia, eu tive a preocupação de falar com as pessoas, saber qual era a 
opinião delas, de investigar sobre o quê que levava aos Contratos de 
Autonomia, quais eram as vantagens, quais eram as desvantagens, e depois 
transmitir no CG o que eu tinha ouvido dos meus colegas, das preocupações 
dos meus colegas” (ECGp_4).  
 
[direção estratégica] 
“Já vem definido. É dado conhecimento do que é que, agora, mas digamos, 
não me lembro, é que às vezes, pode haver coisas que posso não me estar 
a lembrar; agora lembro-me das intervenções dos elementos da autarquia 
que estão presentes e, se numas coisas não têm alguma importância 
relevante, noutras têm” (ECGp_2). (não chega, portanto, às reuniões esta 
discussão de aspetos da oferta formativa, ou já vem trabalhada) 
 
“Desconheço se há órgãos, Conselhos Gerais, que assumem essa postura, 
que concordam. Concordo que devia ser assim. No caso em que me incluo, 
não, o Conselho Geral não é, de todo, o órgão de intervenção e de gestão, e 
de estratégica, não (ECGcl_5).  
 
“… nós cumprimos a formalidade …” (EPCGp_6). (aceitam a estratégia do 
diretor) 
 
[aprovação do PEE] 
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“… só coisas pontuais, porque na realidade a maioria das coisas que foram, 
acho que foram, aceites com relativa facilidade, acho que concordaram com 
facilidade “ (ECGnd_1).(alterações)  
 
“… é-nos apresentada uma proposta, … depois discutimos; quando 
entendemos fazer alguma alteração, fazemos, senão, aprovamos” (ECGp_4).  
 
“…foi pacífico, foi” (EPCGp_6). (aprovação PEE) 
 
 [orientações PEE] 
“Avaliação, fazemos sempre, fazemos a avaliação de todos os documentos 
que são relevantes para a escola; agora, tanto quanto me lembro, primeiro, 
passa pelo Conselho Pedagógico e, depois, vem a CG e o CG nessa altura é 
que reflete e, tendo alguma alteração a fazer…” (ECGp_4).  
 
[Critérios aprovação PEE] 
“… nós temos tido em consideração aquilo que foi reconhecido como o bom 
e como o menos bom por parte da avaliação externa da escola, e todas as 
estruturas da escola têm tido isso em consideração, no sentido de melhorar 
aquilo que está menos bem e de continuar com as boas práticas, temos tido 
isso sempre em consideração” (ECGp_4).  
 
[orientações orçamento] 
“Agora assim não me consigo lembrar de nenhuma em particular: portanto, 
elas são-nos apresentadas e nós vamos dando opinião, mas na maior parte 
dos casos espelham o que já foi feito em anos anteriores, não tem havido 
alterações relevantes” (ECGp_4).  
 
“As orientações… aliás, eu reúno-me com o Diretor… é uma competência do 
CG elaborá-las, mas geralmente o que temos feito, nestes anos todos, eu 
reúno-me com o Diretor e em conjunto elaboramos as linhas orientadoras, e 
depois eu exponho essas linhas orientadoras, envio por email 
antecipadamente aos elementos do CG para ver se estão ou não de acordo 
com os objetivos deles… o CG sozinho, penso que não conseguiríamos fazer 
isso.” (EPCGp_6).  
 
“É feito. É verdade que o orçamento da escola é um documento muito 
técnico… Mas eles têm um papel ativo, quanto mais não seja, perante 
algumas questões que, mesmo não sendo dominadas, porque sendo da 
área específica em termos administrativos e contabilísticos…” (ED_7).  
 
[orientações aprovação CA] 
“… houve mudanças e discussões no CP e no CG, … porque tínhamos 
proposto taxas de sucesso um bocadinho acima … e em discussão no 
Conselho Geral houve mudanças e, felizmente, para melhor. Portanto, foi 
mesmo muito participado e a versão final, primeiro, como eu digo, foi em 
resultado daquilo que era imposto enquanto modelo do contrato e, depois, 
em resultado daquilo que foram discussões no Conselho Geral e propostas 
no Conselho Geral” (ED_7).  
 
[recomendações] 
“…se calhar está a falar já de outras questões, mas já são atribuições do 
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Conselho Geral, que é aquelas questões dos critérios dos horários, não sei 
se isso… Nós demos orientações, debatemos… não interferimos…” 
(ECGp_2). 
 
“Quando aprovamos o PAA, fizemos algumas recomendações, que o Sr. 
Diretor ouviu, que levou a Conselho Pedagógico e que reformularam. Por 
exemplo, o PAA de acordo com as recomendações que foram feitas” 
(ECGp_4). 
 
“Nas reuniões de CG, muitas vezes, há várias recomendações que são feitas 
ao Diretor, que está presente, para ele as transmitir ao Conselho 
Pedagógico… sobretudo na organização do ano letivo…, e no PA fizemos 
muitas, relativamente ao PA, muitas mesmo, porque… sobretudo na forma 
como ele é… não é muito percetível o documento…a forma como é que as 
atividades estão postas no plano, e muito a avaliação disso, e a avaliação de 
acordo com os objetivos do PE, que nós começamos a exigir… tem sido 
realmente, tem sido até das questões de maior fricção…” (EPCGp_6). 
 
“Sim, já aconteceu; aconteceu não, acontece-me. Eu estou-me a lembrar 
que na organização do ano há recomendações que são apresentadas pelo 
Conselho Geral, normalmente são tidas em conta pela direção, pelo diretor, 
e que resultam de recomendações quer do órgão do Conselho Geral quer, 
nomeadamente, também do Conselho Pedagógico” (ED_7).  
 
[pais] 
“… a última questão importante que eles levantaram que nós realmente 
nunca fizemos aqui foi simulacros de segurança, questões de funcionamento 
da cantina, que ultimamente não funcionava muito bem e os miúdos 
estavam com problemas…” (ECGnd_1). 
 
“… que eles são bem interventivos, ai são, são, eles não deixam passar 
nada, não” (ECGnd_1). 
  
“Ah, e lembro-me dos encarregados de educação, a outros níveis, colocarem 
questões, agora já nem sei se isso tem a ver com o PE ou não, relativamente 
a questões mais prementes, tipo a cantina, a comida…” (ECGp_2). 
 
“No CG não temos sínteses” (ECGnd_1). 
 

 
D.1.2 - O papel estratégico do CG na organização educativa – A autonomia 

 
Categoria 

Subcategoria Unidades de contexto 

 
O papel estratégico do 
CG na organização 
educativa 
 

A autonomia 
 

[o CA a par do PI e do PEE reforçou a autonomia] 
“Em termos gerais, tudo o que se chame autonomia dá autonomia, seria 
absurdo dizer autonomia para depois não ter, daí que não admira que as 
escolas… Por isso, digamos que, seria também absurdo que as escolas 
aderissem tanto a esses contratos se, de fato, eles não trouxessem mais 
autonomia. No entanto, o que ouço dizer muita gente, que também está nos 
contratos de autonomia e que isso é uma autonomia que é mais, digamos, 
para inglês ver, do que propriamente autonomia no verdadeiro sentido da 
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palavra, ou seja, para satisfazer objetivos eleitorais ou políticos, e não tanto 
para delegar funções e dar, de alguma forma, liberdade de atuação às 
escolas; mas a escola aderiu e, em alguns aspetos, o que faz atribui-o ao 
Contrato de Autonomia” (ECGcl_5).  
 
“Eh… eu julgo que a maior parte da comunidade educativa nem sequer 
conhece esses documentos; conhecem as pessoas que trabalham neles, 
conhecem as pessoas que têm de os analisar, agora, a maior parte da 
comunidade educativa, e estou a falar não só de pais, como também de 
alguns assistentes operacionais e docentes, não conhecem os documentos” 
(ECGp_4) 
 
“Eu creio que o trabalho que se faz a nível dos departamentos tem em 
mente esses documentos; portanto, quem está à frente dos departamentos 
orienta o trabalho nesse sentido, portanto, acaba por ser eficaz mesmo que 
as pessoas não tenham diretamente conhecimento do documento, portanto, 
as estruturas da organização da escola têm essa preocupação em mente, 
portanto, sem que seja preciso que toda a gente tenha lido o documento e 
que o tenha analisado ao pormenor, isso sim, acho que sim, que funciona 
nesse sentido” (ECGp_4).  
 
“Eu acho que reforçaram a autonomia na medida em que, lá está, o 
Contrato de Autonomia prevê as mesmas estratégias, os mesmos objetivos, 
as mesmas metas, as mesmas prioridades do PE; o que mudou com o 
Contrato de Autonomia e eu não consigo ver, palpar … o contrato de 
autonomia não veio mudar muito a vida da escola, para mim, não veio 
mudar muito a vida da escola” (ECP_3).  
 
[mudanças na organização] 
“Notei uma alteração, até na dinâmica da própria escola, a partir do 
momento em que, e nas ações dos diversos, por exemplo, a nível diretivo, 
depois da aprovação do Contrato de Autonomia, e esta preocupação com a 
monitorização, coisa que era muito… a nível de monitorização de, como é 
que se monitorizam os resultados, nós aí… houve muitas alterações” 
(ECGp_2).  
 
“Que eu possa associar, eu enquanto docente da escola, que eu possa 
associar diretamente ao Contrato de Autonomia, não posso dizer que tenha 
conhecimento. Tanto quanto li do Contrato de Autonomia, não posso dizer 
que tenha visto reflexos, embora também me pareça que isso tem mais a 
ver com a parte de direção, de orientação das coisas, do que propriamente 
com o nosso trabalho específico” (ECGp_4).  
 
[objetivos da celebração do CA] 
“Eu acho que o objetivo do contrato de autonomia é mesmo melhorar, ou 
seja, pegar no PE e melhorar e definir ainda mais concretamente um 
conjunto de atividades, de estratégias que nós teríamos que levar a cabo no 
âmbito de um contrato de autonomia para que o PE fosse 
operacionalizado…” (ECP_3). 
 
[benefícios para a organização decorrente do CA] 
“Para ser muito objetiva é assim; a grande vantagem do contrato de 
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autonomia é termos uma psicóloga … julgo que o contrato de autonomia nos 
deu, vamos lá, uma grande ajuda para que o PE cumpra as suas funções…” 
(ECP_3). 
 
“… o que eu acho que mudou, foi, sinceramente, assim mesmo sincera, o 
único benefício que eu vejo do Contrato de Autonomia é termos cá uma 
psicóloga que não tínhamos, que nos permitiu ter isso; de resto, não vejo 
nada de diferente em termos de Contrato… Exatamente tudo igual, 
exatamente tudo igual” (EPCGp_6).  
 
“… e aquilo que poderá sobressair logo do Contrato de Autonomia como 
principal mais-valia, foi logo aquela questão da contratação do psicólogo…” 
(ED_7). 
 
“…, é mais com a questão do Diretor; eu como presidente do CG não vejo 
nada de diferente na forma de trabalhar…” (EPCGp_6). 
 
[o CA e o PEE são elementos fundamentais da autonomia da escola] 
“É verdade que se deram alguns passos na autonomia… Eu estou a lembrar-
me que o facto de permitirem às escolas, bem ou mal, permitirem que 
pudessem construir as suas grelhas curriculares, com as cargas horárias, foi 
uma mudança muito grande… Agora aquelas (medidas) que seriam 
fundamentais, na minha opinião, essas também têm a ver com a parte 
pedagógica, que é uma das áreas fundamentais da escola… uma autonomia 
a sério, dá mais responsabilidade, quer queiramos ou não…” (ED_7). 
 
[o contributo do CA para modificar processos] 
“É verdade que eu não me posso esquecer, porque indiretamente contribuiu 
para outra coisa, contribuiu não, é um instrumento juntamente com o PE 
que incentiva, se quisermos, o nosso trabalho para a tal excelência, porque é 
assim, se temos lá uma taxa de X %, quanto mais não seja, isso ajuda” 
(ED_7).  
 
“Depois, o facto de ter o tal controlo pelo menos trouxe um pouco isso, 
realmente, que é, a preocupação de pararmos todos os anos ao fazermos 
um relatório. Não é que nós não fizéssemos, mas haver aquele momento, é 
encarado de outra maneira. E mais, estar lá a necessidade, que nós também 
não tínhamos esta, era uma das fragilidades que nós reconhecíamos, o não 
existir uma cultura de autoavaliação diagnóstica, de olhar para o espelho… “ 
(ED_7). 
 
“o contrato de autonomia protege-nos de agruparmos com outras escolas…“ 
(EPCGp_6). 
 

 
D.2 - As relações de poder: CG e diretor 

 
Categoria 

Subcategoria Unidades de contexto 

 
As relações de poder  
 

[o CG é a direção da escola] 
“Considero que … esse papel está consagrado na lei, até... eh, então até que 
ponto é que é levado a terreiro, não me parece que, que seja, efetivamente. 
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CG e diretor 
  

Embora a lei diga que o CG é o órgão mais poderoso da escola, penso que 
isso fica… No papel” (ECGp_4). 
 
[o órgão de direção é] 
 “O Diretor, o Diretor. De facto, quem marca a cadência do que, da, 
digamos, da escola, do processo de funcionamento, é o Diretor… Mas, o CG 
está acima, obviamente, legalmente está acima…” (ECGp_2).  
 
“É a direção, o diretor” (EPCGp_6).  
 
[o CG tem condições para ser um órgão de direção] 
“Sem a parceria com a direção, acho que não” (EPCGp_6).  
 
[importância/influência no funcionamento da escola] 
“Sob pena de estar a cometer alguma imprecisão, direi que é o diretor” 
(ECGcl_5). 
 
“É o mais influente, embora o Diretor ouça, no nosso caso, o Diretor ouça o 
CG e a lei diga que, inclusive, o CG tem autonomia, tem poder para destituir 
o Diretor se for caso disso, julgo que, à semelhança do que acontecia 
anteriormente, o Diretor continua a ser a pessoa com mais poder dentro da 
escola, sim, sem dúvida” (ECGp_4). 
  
[incapacidades do CG] 
“… se o CG não acontece mais, pode ser mais por culpa dos membros, de 
não fazer, ou então dos constrangimentos que acharem, que internamente 
cada um sente… e às vezes também é por comodismo, não é, porque isso 
dá trabalho” (ECGp_2). 
 
“Porque mesmo o Conselho Geral em grande parte das suas reuniões é 
ouvir o diretor responder ao diretor. E dificilmente as pessoas se posicionam 
contra o diretor, por várias razões, uns porque dependem dele, como é o 
caso dos funcionários e dos professores, os pais, também porque pertencem 
a órgãos que trabalham com o diretor, enfim, o diretor vai fazendo a sua 
gestão, trazendo, sobretudo, respaldo do Conselho Pedagógico e o Conselho 
Geral, enfim, em questões menores tem alguma intervenção; em questões 
menores, até porque não tem conselheiros com conhecimento e experiência 
para grandes intervenções que poderiam ser importantes” (ECGcl_5). 
 
[incertezas no CG] 
“… ah… eu reúno muitas vezes, até informalmente, com o Diretor, muitas 
vezes às quartas-feiras reunimos, para analisar informalmente certas 
questões, não é? Para que ele não tome algumas decisões que depois o CG 
poderá não gostar muito, não é? e… acho que isso é muito importante, eu 
acho que quando isso não é feito nas escolas, este tipo de gestão criada 
pelo… (impercetível) poderá muitas vezes ser um órgão de bloqueio,… 
(impercetível) também estou a falar do CG, eu falo da realidade do meu 
CG…” (EPCGp_6). 
 
[agenda do CG] 
“Eu julgo que a Presidente do CG e o Diretor acordam, embora ele seja 
convidado para as reuniões, acordam na… na ordem de trabalhos, e a 
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Presidente modera o debate” (ECGp_4).  
 
“Quem define? Eu, é o presidente… Quase sempre. Aliás, aqui na escola, há 
uma parceria… trabalhamos muito em equipa, o Diretor e a presidente do 
CG, porque acho que para a escola funcionar bem não podemos estar de 
costas voltadas… Porque há coisas que só ele sabe, não é? Porque 
realmente o Diretor… a função é muito importante, é executiva, ele é que 
sabe as coisas, mas o Diretor não toma assim nenhumas decisões 
estratégicas sem me comunicar… pronto, e eu também não vou 
unilateralmente marcar reuniões e outras coisas sem nenhum conhecimento 
dele, porque até gosta que as apresente, e acho que assim até funcionam 
melhor as coisas” (EPCGp_6). 
 
[poder do CG] 
“…há uma coisa que se nota, que é o poder que o órgão tem de eleger o 
Diretor, e neste caso foi a recondução e agora no próximo será a eleição, e 
esse aí… aí de facto é o verdadeiro… poder, e que não é de menosprezar… 
eu acho que esse não é menosprezado mesmo por quem lá… porque, esse 
parece-me a mim que é o grande poder” (ECGp_2). 
 
[Deficiências no funcionamento do CG] 
“… foi com a avaliação externa, em que elementos do CG estavam lá, eu 
fazia parte do painel, e uma pessoa aí começou a percecionar, de facto, as 
deficiências enquanto órgão no processo de funcionamento …” 
“…o da avaliação externa desconfortável por ser desagradável só às vezes 
constatar que não faz aquilo que devia fazer, às vezes como órgão e como 
membro do órgão, e esse é que foi o desconforto, …” (ECGp_2). 
 
“… quando foi a situação embaraçosa da inspeção dizer ao Conselho Geral 
afinal, porque motivos é que ele tinha aprovado alguns documentos se não 
sabia a ligação que eles tinham com o PE. E foi essa a situação mais 
embaraçosa que o conselho viveu” (ECGcl_5). 
 
[constrangimentos no funcionamento do CG] 
“Houve alguns aspetos, digamos, críticos aqui em reuniões com alguns 
conselheiros que tinham posições mais firmes e, eventualmente, 
documentadas sobre situações internas e que traziam para o Conselho 
Geral, e exatamente porque elas punham em causa a forma como o diretor 
geria a escola, criava-se no conselho uma situação de tensão, entre esse 
conselheiro e o diretor, e os outros conselheiros que, pelas razões que disse 
anteriormente, não tomavam partido; e ficava o clima das reuniões bastante 
afetado por esse aspeto, o aspeto já se ultrapassou com a aposentação do 
conselheiro, mas eram reuniões interessantes desse ponto de vista, em que 
aí eram as únicas em que havia verdadeira oposição de argumentos e de 
situações em que era preciso debater, ficavam também, de alguma maneira, 
postas em causa, mais uma vez pela fulanização das pessoas, quer da parte 
do diretor quer da parte do conselheiro…” (ECGcl_5). 
 
“… houve alguns momentos de tensão, eh… bastante difíceis por parte de 
um elemento que já não pertence ao CG, … , que questionava muito as 
contas da gerência… muito mesmo, e, portanto, criava-se uma situação 
muito, muito desagradável, de tensão entre esse elemento e a Direção, e 
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mesmo com os colegas do CG, com os presentes do CG, é o que eu me 
lembro de mais desagradável … parece-me que o conflito não tinha razão de 
ser; ah… parece-me que o conflito tinha a ver com aspetos externos à 
escola, e que, inevitavelmente, dada a modalidade do CG, a maneira como o 
CG está estruturado, inevitavelmente o mundo lá fora e a sociedade lá fora e 
as estruturas de lá de fora refletem-se no CG” (ECGp_4). 
 
“Completamente contra, completamente contra as atitudes que ele tomava… 
Manifestavam-se, manifestavam-se… ah… esse momento de tensão notou-se 
muito quando foi da recandidatura do Diretor a este novo mandato, que foi o 
único elemento que esteve contra…” (EPCGp_6). E qual era o papel dos 
outros elementos do Conselho relativamente a esse elemento? 
 
“… muito com contas… contas e questionar questões que… coisas que 
eram… que estavam… que até o tribunal de contas já tinha aprovado e 
tudo…fazia insinuações de coisas que… que eram insinuações que até 
podiam ser um bocadinho gravosas do bom nome do Diretor, que não 
tinham muito fundamento…” (EPCGp_6). 
 
[avaliação do funcionamento do CG] 
“E o meu CG funciona mesmo muito bem, funciona mesmo muito bem! Não 
vejo lá nem pais, nem autarquia, nenhum dos representantes da 
comunidade a… a bloquear negativamente as coisas. Até do próprio PA, que 
tem sido o documento que tem suscitado, até de parte dos encarregados de 
educação, sobretudo… mais… questões, tem sido por parte dos 
encarregados de educação o documento que tem levantado mais questões é 
o PA… Porque, por exemplo, achavam que, sobretudo na avaliação, que a 
forma como eram avaliadas as atividades que era sempre tudo muito bom, 
excelente e não sei quantos, ´porquê´, ´porque é que era assim?´, que 
´seria sempre tudo tão bom?´” (EPCGp_6). 
 
[recomendações] 
“Claro, claro, diretamente ao diretor, mas documentos que venham por 
intermédio do diretor, sim, o conselho emite recomendações e pede 
alterações, faz críticas” (ECGcl_5).  
 
“Sim, fez recomendações e, digamos, adiou-se já algumas votações, 
nomeadamente no que diz respeito aos PAA, esses têm sido os que mais 
tem sido objeto de discussão, quer por parte dos pais, quer por parte de, no 
meu caso, da comunidade local, porque a informação que eles veiculam 
está muito centrada dentro da escola, e quem está de fora, muitas vezes, 
não entende, portanto, têm sido pedidas alterações e tem tido acolhimento” 
(ECGcl_5). 
 
“… no PAA, na execução do PAA, eh… na última apresentação dos 
resultados escolares dos nossos alunos, questionaram o porquê de alguns 
gráficos, de algumas tabelas… querem saber eh… portanto, procuram saber, 
procuram ser esclarecidos daquilo que é apresentado” (ECGp_4). 
 
“… eu continuo a achar que o CG, apesar de todos, de todas as questões e 
todas as eventuais falhas que este sistema tem, continua a ser um espaço 
de partilha e um espaço de participação de todos os membros da 
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comunidade educativa, e nesse aspeto é muito positivo. A única coisa que 
eu tenho alguma dificuldade em entender, é precisamente o que fez mudar 
a Assembleia de Escola para CG, que é a direção, eh, eleição do Diretor, nos 
termos em que é feita, portanto, eu discordo, a lei impõe e nós temos que 
cumprir, mas eu discordo da eleição do Diretor nos termos em que é feita 
agora, portanto, considero…” “Julgo que anteriormente, quando o Diretor 
era eleito pelos seus pares, e não pelo CG propriamente dito…” “Na minha 
opinião, é a partir do momento que determinadas competências da escola 
passaram a fazer parte das competências das autarquias, necessariamente 
as autarquias passaram a ter necessidade de ter uma palavra a dizer 
bastante forte nas escolas, e vê-se esse reflexo, eu noto esse reflexo da… 
essa, essa alteração significativa da Assembleia de Escola para o CG” 
“Preponderante, não, mas agora passa a ter uma palavra a dizer, enquanto 
que por exemplo…” (ECGp_4). 
 
“Com mais significado… tensos houve alguns,… tenso será noutra lógica, foi 
mais uma questão de natureza pessoal, porque, com alguém que estava 
antes, …tinha uns posicionamentos diferentes e um bocado complicados, 
…basta ter uma abordagem diferente da realidade com a qual uma pessoa 
não concorda e, de facto, aí teve discussões, algumas sérias, sobre o 
momento mais significativo, para mim, foi… eu aliás disse-o na altura, que 
vinha, normalmente, relativamente descansado para o CG, exceto quando foi 
para a aprovação do Contrato de Autonomia, porque eu achei que …, eu não 
tinha a certeza, nem tinha nem tenho, das implicações que aquilo teria na 
vida futura da escola, na vida futura de cada um, e foi um momento, estive a 
analisar o documento com muita preocupação… foi a aprovação desse…” 
(ECGp_2). 
 
“O CG, o Diretor, o Conselho Pedagógico, ah… isto funciona se isto 
funcionar um bocadinho como equipa; se o CG for um contrapoder à 
Direção, ao Diretor, eu falo Direção, mas é o Diretor, não é?... Ah… eu acho 
que até pode quase ser um órgão de bloqueio, contra muita coisa, não é…” 
(EPCGp_6). 
 
“no 1º, sim, porque havia lá um elemento que não faz parte deste… eh… 
que era um professor, que colocava às vezes questões eh… que eram um 
bocado pessoais pelo Diretor, e isso criou muitas vezes… Muita tensão, 
porque aquilo era muito dirigido ao Diretor… eram pessoais, eram de 
organização, mas que… tinham um bocado um… um cariz um bocado 
pessoal, porque falava de contas, falavam de coisas que não tinham muita 
lógica…” (EPCGp_6). 
 
“… porque há coisas que, transmitidas para fora da forma errada, depois 
também gerou um espetáculo que era desnecessário… as notícias até 
saíram de uns elementos do CG, da parte da Associação de Pais … eu acho 
que eles intervêm muito e que defendem muito os filhos de todos, não só os 
deles” (ECGnd_1). 
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Apêndice 5 – Entrevistas. 
 

As entrevistas encontram-se no CD em anexo 
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Anexo 1 – Transcrição da Entrevista ECGcl_5 
 

Transcrição da Entrevista ao Membro do Conselho Geral, Representante da Comunidade Local 

ECGcl_5 

Entrevistador- Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe desde já a sua colaboração nesta entrevista que se 

enquadra no trabalho de campo que estou a fazer nesta escola com vista a uma investigação com fins 

académicos, investigação essa desenvolvida no quadro da Universidade do Minho, numa especialização de 

administração escolar e que pretende conhecer a realidade educativa desta escola através de dois 

documentos estratégicos da ação organizacional no confronto das suas interdependências com os órgãos de 

direção e gestão. Sendo assim, eu gostaria, em primeiro lugar, de saber um pouquinho da sua história 

biográfica, e eu, em primeiro lugar, perguntar-lhe-ia qual é a sua área de formação? 

Entrevistado- Em primeiro lugar, devo dizer que é com gosto que colaboro com a colega e que 

contribuo, se assim se pode dizer, para o trabalho que tem em mãos. Portanto, é um gosto, não 

tem nada que agradecer. A minha área de formação é Filosofia. 

Entrevistador- E há quantos anos é que está, pertence ao Conselho Geral e ainda, se calhar, a outros órgãos 

equivalentes a este, como seja, o Conselho Geral Transitório e, digamos que, os antecedentes conselhos que 

existiram próximos deste, como seja a Assembleia de Escola? 

Entrevistado- É assim, nunca fui muito bom para números; a Assembleia de Escola pertenci antes 

de pertencer ao Conselho Geral Transitório, creio que 2003 ou 2004, e depois pertenci ao Conselho 

Geral, na altura em que isso foi. Ao Conselho Geral Transitório em 2009 e, entretanto, permaneci 

no Conselho Geral como representante da comunidade local. Já duas vezes enviei um pedido formal 

ao conselho para me libertarem, mas arranjam sempre uma desculpa. 

Entrevistador- Como sabe, o enquadramento legal do Conselho Geral e do Conselho Geral Transitório fez-se 

através do DL 75/2008 e com as alterações todas introduzidas com o DL 137/2012. Essas alterações 

introduziram, de alguma maneira, novas funções ao Conselho Geral e ao Conselho Geral Transitório, 

nomeadamente o encargo ou a competência de fazer a eleição do diretor? Portanto, nesse âmbito, os 

candidatos apresentaram PI e depois da sua apreciação, e eventualmente houve um determinado processo 

até à eleição do diretor. Portanto, é neste enquadramento que eu iria agora situar as perguntas que estou a 

fazer. O Conselho Geral Transitório quando recebeu os PI definiu critérios para analisar esses PI que estavam 

em disputa? 
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Entrevistado- A esta distância não me lembro muito bem, mas acho que definiu e penso que tinha 

de definir, não é?! Não sei exatamente quais, porque já não tenho essa documentação, mas sim, 

acho que definiu e nomeou uma comissão para esse acompanhamento. 

Entrevistador- Não tem ideia de quais foram os aspetos que foram analisados, concretamente a legislação 

aponta, de alguma maneira, para que o PI seja, digamos, que um modelo, um conjunto de objetivos e 

estratégias do diretor para a execução do PE de escola; não tem ideia de que isso tenha sido verificado? 

Entrevistado- Sim. Tenho ideia de que fizemos a análise do currículo, fizemos uma entrevista e 

também se apreciaram os PI, tenho ideia, já não me lembro rigorosamente de nada da substância 

de cada uma destas coisas, mas tenho ideia de que isso se fez, sim. 

Entrevistador- Para além, portanto, como me diz, da consideração de todos os aspetos e das ligações que 

eventualmente foram verificadas entre o PI e o PE da escola, há outros fatores que tiveram influência na 

análise e na seleção dos candidatos? 

Entrevistado- O maior peso é o peso pessoal; pelo que me pude aperceber que os documentos, os 

PI, as entrevistas eram avaliadas não pela sua valia, digamos assim, pelo seu mérito, mas pela 

pessoa que as apresentava e, portanto, este processo foi um pouco desagradável até, e perverso, 

porque o que contava era as pessoas que estavam em confronto. 

Entrevistador- E o trabalho que já tinha desenvolvido? 

Entrevistado- Sim. E, também, a experiência anterior e o conhecimento que se tinha deles. Portanto, 

ficou desde o principio esse processo marcado pelo conhecimento que se tinha dos candidatos. 

Entrevistador- Não tem ideia de quais foram as linhas principais de atuação que o atual diretor traçou na 

apresentação do seu PI? 

Entrevistado- Não, não procurei, não tenho, não me lembro. 

Entrevistador- Nessas condições, acha que o projeto responde, ou ficou com a ideia de que o PI responde às 

inspirações e aos interesses dos vários setores da comunidade educativa, portanto, os pais, os alunos? 

Entrevistado- Pelo que me apercebi na altura, é que havia uma grande vontade de mudança, e a 

prova é que os dois candidatos eram da mesma escola, e só assim se percebia que fosse tão 

renhido pelo processo de seleção, ou seja, e um sabia-se que tinha feito, um dos candidatos, e, 

portanto, a vontade de mudança existia. 

Entrevistador- Por parte dos dois candidatos? 

Entrevistado- Sim, penso que sim, penso que se vivia um momento em que era preciso mudar 

alguma coisa e daí que tenha surgido um candidato, digamos assim, que, de alguma maneira, 

protagonizava essa mudança, porque quem veio a ser selecionado já estava no cargo. E, portanto, 

também se deve ter apercebido de que havia essa mudança e o PI também deve ter, pelo menos, 
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apontado para alguns aspetos inovadores, novos, mas não me recordo. Sei também que ao longo 

destes anos ele se refere consecutivamente ao PI, e eu, sinceramente, já não me lembro. 

Entrevistador- De qualquer maneira poderemos concluir que o PI não foi de todo determinante para a eleição 

do atual diretor. 

Entrevistado- Na minha perspetiva, não. 

Entrevistador- Já me deu a entender que os PI, de alguma maneira, geraram discussão no Conselho Geral 

Transitório, não se lembra com base em que isso terá acontecido, os PI e as candidaturas, digamos assim? 

Entrevistado- Como já referi, penso que era mais da personalidade, das personalidades em 

confronto, nomeadamente alguém que já exercia um cargo, que tinha provas dadas, e alguém que 

nesse domínio não tinha provas dadas e, por isso, digamos que se posicionaram as pessoas mais 

numa de , numa situação, de alguma maneira, de rejeitar, chamemos-lhe assim, do que vinha a ser 

feito, por um lado, os que estavam a favor de uma candidatura de mudança e, enfim, as pessoas 

que se abstinham ou que permaneciam indiferentes, digamos, manterem-se mais ligadas à 

candidatura de continuidade. 

Entrevistador- Podemos então dizer que o resultado da votação não foi determinado pelo PI, mas sim pela 

figura, pela capacidade que se conhecia a um dos candidatos? 

Entrevistado- Na minha perspetiva, como já referi, sim. 

Entrevistador- Mudando um pouco então a questão do PI e passando a uma questão assim um pouco mais 

geral, relativamente ao Conselho Geral propriamente dito depois desse Conselho Geral Transitório, considera 

o Conselho Geral um órgão representativo da comunidade educativa? 

Entrevistado- Formalmente é. 

Entrevistador- Mas não de facto. Pansa que haveriam outras possibilidades mais práticas, mais interventivas, 

para representar a comunidade? 

Entrevistado- Eu sou um pouco suspeito para falar dos órgãos que estão na lei para dirigir e gerir as 

escolas. Acho que formalmente está bem e as atribuições e as competências também estão bem. O 

que está mal, chamemos-lhe assim, é o funcionamento do órgão em si, ou seja, as reuniões 

plenárias do órgão são vazias, não trazem nenhuma mais-valia acrescida, cumprem formalidades. 

Entrevistador- No entanto, o Conselho Geral, em princípio, deveria ser o órgão da direção estratégica da 

escola. Acha que ele tem condições para funcionar como tal, e funciona como tal? 

Entrevistado- Desconheço se há órgãos, Conselhos Gerais, que assumem essa postura, que 

concordam. Concordo que devia ser assim. No caso em que me incluo, não, o Conselho Geral não 

é, de todo, o órgão de intervenção e de gestão, e de estratégica, não. 
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Entrevistador- A existência do diretor tem vantagens relativamente a outras formas de organização interna, ou 

seja, será que mudou muito a situação, dado que tem experiência da Assembleia de Escola, portanto, noutro 

enquadramento legal; será que mudou alguma coisa de essencial quando se passou de um Conselho 

Executivo para um diretor, para um órgão unipessoal, diretor? 

Entrevistado- Também formalmente muda-se, não é? Aqueles diretores que já vinham de anteriores 

soluções de gestão, provavelmente, manterão alguma continuidade, como é o caso. Quem chega ao 

cargo pela primeira vez como diretor e não tinha essa experiência de pertencer aos outros órgãos, 

eventualmente, digamos, que lhe pode subir um bocado, se assim podemos falar, o poder à 

cabeça. E, embora não conheça, ouço falar de alguns casos em que os diretores são mesmo 

diretores com todas as implicações que isso tem. 

Entrevistador- Não é o caso aqui nesta escola, não? 

Entrevistado- Não, não é caso. 

Entrevistador- Portanto, esta escola funciona de uma maneira, digamos assim, mais colegial, a prática é 

colegial? 

Entrevistado- Sim, a prática é colegial. 

Entrevistador- Qual dos órgãos, Conselho Geral ou diretor, tem mais importância, e teve, no funcionamento 

desta escola? 

Entrevistado- Sob pena de estar a cometer alguma imprecisão, direi que é o diretor. 

Entrevistador- É capaz de me dizer porquê? 

Entrevistado-Porque mesmo o Conselho Geral em grande parte das suas reuniões é ouvir o diretor 

responder ao diretor. E dificilmente as pessoas se posicionam contra o diretor, por várias razões, 

uns porque dependem dele, como é o caso dos funcionários e dos professores, os pais, também 

porque pertencem a órgãos que trabalham com o diretor, enfim, o diretor vai fazendo a sua gestão, 

trazendo, sobretudo, respaldo do Conselho Pedagógico e o Conselho Geral, enfim, em questões 

menores tem alguma intervenção; em questões menores, até porque não tem conselheiros com 

conhecimento e experiência para grandes intervenções que poderiam ser importantes. 

Entrevistador- No exercício das suas competências, o Conselho Geral emite recomendações ao órgão diretor, 

por sua iniciativa evidentemente? Ou complementando análise de documentos? 

Entrevistado- Claro, claro, diretamente ao diretor, mas documentos que venham por intermédio do 

diretor, sim, o conselho emite recomendações e pede alterações, faz críticas. 

Entrevistador- E lembra-se de alguma coisa, algum exemplo? 

Entrevistado- Sim, fez recomendações e, digamos, adiou-se já algumas votações, nomeadamente no 

que diz respeito aos PAA, esses têm sido os que mais tem sido objeto de discussão, quer por parte 
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dos pais, quer por parte de, no meu caso, da comunidade local, porque a informação que eles 

veiculam está muito centrada dentro da escola, e quem está de fora, muitas vezes, não entende, 

portanto, têm sido pedidas alterações e têm tido acolhimento. 

Entrevistador- E eventualmente em relação ao PE da escola? 

Entrevistado- Também, também houve, por força de uma reunião da avaliação externa da escola, na 

primeira vez que o Conselho Geral foi ouvido e onde essa, digamos, esse aspeto mais negativo foi 

realçado pela inspeção, o Conselho passou a ter esse cuidado, mesmo no Plano de Atividades e em 

outros documentos, procurar fazer prova, ou pelo menos mostrar, que havia ligação entre os 

objetivos do PE e esses documentos, mas mais do ponto de vista formal, porque depois, muitas 

vezes, não se concretizava em quê, digamos que se fala nesse contexto – o documento presente, 

ou, o documento em análise vai de encontro aos objetivos do PE – embora não se pergunte 

expressamente ou não se enuncie expressamente em quê e em quais aspetos; procura-se dizer 

isso, de alguma maneira para ir de encontro à chamada de atenção da inspeção que disse que era 

preciso fazer essa ligação. 

Entrevistador- E, voltando um pouco mais atrás, ao PI, o PI influenciou o PE da escola que lhe sucedeu? Em 

termos de datas, o PI é de 2009, o PE seguinte é de 2011, ele reflete, digamos que, os objetivos, as 

finalidades do PI do diretor? 

Entrevistado- Creio ter ideia de quer no preâmbulo, na introdução, do PE isso está consagrado, 

como lhe digo não tenho é ideia dos aspetos concretos em que ele esteja lá plasmado, isso não. 

Entrevistador- A par destes documentos orientadores de que temos estado a falar, ou seja, do PE da escola e 

do PI, há atualmente na escola um outro documento que eu penso que pode ter alguma importância no 

desenvolvimento da organização e de todo o trabalho que se desenvolve, que é o Contrato de Autonomia. 

Considera que, de facto, estes documentos reforçaram a autonomia da escola? Ou, se podem traduzir como 

elementos de mais autonomia do que aquela que já existia na escola? 

Entrevistado- É uma questão interessante de que tenho falado com muita gente e nunca chegado a 

nenhum consenso. Em termos gerais, tudo o que se chame autonomia dá autonomia, seria absurdo 

dizer autonomia para depois não ter, daí que não admira que as escolas… 

Entrevistador- De qualquer maneira eles acabam por traduzir competências, mais competências para as 

escolas, não é? 

Entrevistado- Claro, claro. Por isso, digamos que, seria também absurdo que as escolas aderissem 

tanto a esses contratos se, de fato, eles não trouxessem mais autonomia. No entanto, o que ouço 

dizer muita gente, que também está nos contratos de autonomia e que isso é uma autonomia que é 

mais, digamos, para inglês ver, do que propriamente autonomia no verdadeiro sentido da palavra, 
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ou seja, para satisfazer objetivos eleitorais ou políticos, e não tanto para delegar funções e dar, de 

alguma forma, liberdade de atuação às escolas; mas a escola aderiu e, em alguns aspetos, o que 

faz atribui-o ao Contrato de Autonomia. 

Entrevistador- E perante estes três documentos, qual considera ser o mais importante agora na organização, 

será que uns vão anulando os outros, ou seja, o PI foi anulado pelo PE da escola, visto que houve uma 

adaptação do PE da escola ao PI, parece que posso concluir assim, e que agora temos um novo Contrato de 

Autonomia que, de alguma maneira, se baseará no PE da escola, qual será agora de facto o documento? 

Relacionam-se, são documentos estanques, são trabalhados separadamente, faz alguma ideia sobre esta 

questão? 

Entrevistado- Como disse já, sempre que algumas questões são discutidas no Conselho Geral e 

através do diretor e da Presidente do Conselho, refere-se maioritariamente o PE da escola, se bem 

que vale o que vale, acho que é mais um documento para estar na gaveta para mostrar às 

inspeções, para responder às tutelas, porque tem de se ter o documento. 

Entrevistador- Mas acha que não tem importância, por exemplo, para os encarregados de educação a 

existência de um PE de escola e de um conjunto de intenções que, de facto, comprometem a organização 

escolar? 

Entrevistado- Se os encarregados de educação pudessem, de fato, escolher a escola em função do 

conhecimento que têm dos PE, e se pudessem mudar de escola, eventualmente esse aspeto seria 

importante, assim não; qualquer que seja o PE os filhos virão para a escola e não creio que, 

portanto, isso seja por aí que seja escolhida, ou seja, influencie os encarregados de educação. 

Agora acho que nenhum dos documentos anula os outros, porque não poderia anular e há até esse 

cuidado de os articular, agora se isso traz alguma mais-valia acrescida, essa articulação, ou se essa 

retórica, pelo que me parece, não vejo que eles se anulem, mas também não vejo que eles se 

complementem e se, de alguma maneira, otimizem e potenciem os outros. 

Entrevistador – A recondução do diretor, em 2013, foi precedida de algum mecanismo de avaliação? 

Entrevistado- Assim, de repente, acho que o diretor apresentou um relatório de atuação, de… 

Entrevistador- De cumprimento do PI? 

Entrevistado- Penso que sim, penso que o diretor apresentou, e isso terá sido objeto de análise para 

efeito da sua recondução, penso que sim, mas é como lhe digo, eu pertenço aos órgãos porque não 

me libertam disso, não é porque esteja lá com grande empenhamento neles e, portanto, muitas 

vezes nem sequer guardo memória do que é que lá faço; mas acho que houve esse debate, essa 

reflexão, sim. 
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Entrevistador- Então, para acabarmos, só lhe queria perguntar se tem de memória algum momento mais 

tenso, com mais significado, no conjunto das suas participações no Conselho Geral Transitório e no Conselho 

Geral, se há algum momento que queira destacar? 

Entrevistado- Digamos que da minha parte não, não guardo assim memória muito gratificante, nem 

de grande relevo das minhas intervenções. Houve alguns aspetos, digamos, críticos aqui em 

reuniões com alguns conselheiros que tinham posições mais firmes e, eventualmente, 

documentadas sobre situações internas e que traziam para o Conselho Geral, e exatamente porque 

elas punham em causa a forma como o diretor geria a escola, criava-se no conselho uma situação 

de tensão, entre esse conselheiro e o diretor, e os outros conselheiros que, pelas razões que disse 

anteriormente, não tomavam partido; e ficava o clima das reuniões bastante afetado por esse 

aspeto, o aspeto já se ultrapassou com a aposentação do conselheiro, mas eram reuniões 

interessantes desse ponto de vista, em que aí eram as únicas em que havia verdadeira oposição de 

argumentos e de situações em que era preciso debater, ficavam também, de alguma maneira, 

postas em causa, mais uma vez pela fulanização das pessoas, quer da parte do diretor quer da 

parte do conselheiro e também quando foi a situação embaraçosa da inspeção dizer ao Conselho 

Geral afinal, porque motivos é que ele tinha aprovado alguns documentos se não sabia a ligação 

que eles tinham com o PE. E foi essa a situação m ais embaraçosa que o conselho viveu. 

Entrevistador- Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa livremente? 

Entrevistado- Sou um pouco cético, já tive ilusões quanto à Educação e à função da Escola, já 

acreditei muito na Escola e na Educação como forma de mudar as coisas e de formar os cidadãos; 

hoje sou um pouco cético quanto a isso, embora admita que é, não está de forma alguma posta em 

causa a função da Escola e do seu melhor funcionamento e da sua melhoria, mas sou bastante 

cético quanto ao futuro da Educação e da educação escolar e é só. 

Entrevistador- Muito obrigada pela colaboração. 
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Anexo 2 – CD 
 

Documento 1 – Guiões das entrevistas efetuadas 

Documento 2 – Dimensões, categorias, Subcategorias e unidades de contexto das entrevistas 

Documento 3 – Entrevistas em formato digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3



