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O PAPEL DAS LIDERANÇAS INTERMÉDIAS NA GESTÃO DO 

AGRUPAMENTO 

PERSPETIVAS DOS DOCENTES SOBRE O PAPEL DOS COORDENADORES DE 

ESTABELECIMENTO NA GESTÃO DO AGRUPAMENTO 

 

Resumo 

 O trabalho tem por objeto de estudo o papel do coordenador de estabelecimento 

com a intenção de conhecer as representações dos docentes relativamente ao papel 

desempenhado pelo coordenador de estabelecimento para gestão do agrupamento. 

Este problema emerge da constituição dos agrupamentos de escola que em si 

agregam vários estabelecimentos de ensino. Neste âmbito, a figura do coordenador de 

estabelecimento apresenta-se, para nós, como relevante na medida em que, se por um lado 

tem um espaço próprio em que exerce as suas funções, por outro reconhece-se a 

importância da sua relação com o diretor para o funcionamento do agrupamento, fazendo 

uso dos modelos cultural, politico e democrático. 

Para o efeito, realizamos uma investigação de natureza qualitativa e quantitativa, 

de multicasos, usando como técnicas de recolha de dados as entrevistas, os questionários 

e para interpretação dos dados a análise de conteúdo à custa de vários quadros de categoria 

criados para o efeito.  

A articulação entre os coordenadores de estabelecimento e a direção do 

agrupamento é feita tendo em conta determinados valores, como o respeito pelos direitos 

e valores da condição humana e pela responsabilidade, à luz das competências 

consagradas na legislação em vigor. 
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Abstract 

 

This assignment has, as its study object, the role of the establishment’s coordinator with 

the intention of better understanding the teachers’ representations relatively to the role 

undertaken by the establishment’s coordinator for the management of the school 

groupings. 

This problem is aroused by the constitution of school groupings which involve several 

teaching establishments. Therefore, the establishment’s coordinator is behold, to us, as 

relevant mainly because, on the one hand, has its own space in which it performs his/her 

tasks. On the other hand, it is highly recognizable the importance of the coordinator’s 

relationship with the principal for the functioning of the school grouping making use of 

the cultural, political and democratic models. 

For this purpose, we have undertaken a quantitative and qualitative research of multi-

cases, using as techniques of data collection: interviews and questionnaires. For the 

interpretation of the data, we have used the analysis of the content based on several 

categorized charts created for this purpose. 

This articulation between the establishment’s coordinator and the board of the 

school grouping is made bearing in mind certain values such as the respect for the rights 

and values of the human condition and by sheer responsibility, having the competences 

consecrated by the law as its undeniable basis. 
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Tendo em conta os conhecimentos adquiridos no âmbito das aulas de mestrado 

em Ciências da Educação: área de especialização em Administração Educacional, 

bem como o conhecimento prático da dinâmica organizacional afigurou-se, para nós, 

que a problemática da liderança intermédia, no caso, o coordenador de 

estabelecimento, seria de relevante interesse, não só pelo impacto que a sua ação 

pode ter para as práticas dos agrupamentos de escolas, mas igualmente, por ser uma 

liderança a que poucos têm dado a devida importância em termos de investigação. 

Com efeito, foi possível perceber, a partir das muitas investigações realizadas no 

nosso país, que o coordenador de estabelecimento não tem sido um ator privilegiado 

nos estudos da área de administração educacional, pelo que consideramos tanto a 

pertinência como o caráter inovador da investigação. 

Neste sentido, foi nosso propósito conhecer qual a importância do papel 

desempenhado pelo coordenador de estabelecimento para a dinâmica da organização 

na relação que estabelece com a liderança de topo. 

Para o efeito dividimos este trabalho em quatro capítulos, sendo que os três 

primeiros incidiram sobre uma abordagem teórica da problemática, sem que 

tivéssemos esquecido o estado da arte, o quarto capítulo foi dedicado ao estudo 

empírico do nosso objeto de estudo. 

Assim, e de uma forma mais específica, no primeiro capítulo apresentamos 

uma visão do que foi a reforma do sistema educativo desde a primeira republica até 

ao 25 de Abril de 1974. A problemática da centralização esteve sempre na ordem do 

dia, bem como a reduzida verba atribuída à educação. Se na reforma de 1911 se 

assistia à entrega do ensino primário, na altura assim designado, às câmaras, a 

atualidade revela o novo protagonismo atribuído às autarquias com diferentes 

normativos e programas que vão reforçando o seu papel, ao mesmo tempo que se 

assiste a diferentes denominações e diferentes papeis atribuídos às lideranças de 

topo da organização escolar. 

No segundo capítulo estabelecemos uma relação entre a organização/cultura 

escolar e o sucesso escolar. A cultura escolar é diferente de escola para escola, pois 

os princípios e valores de cada uma estão na base do seu próprio projeto educativo. 

Cada escola, de acordo com todos os intervenientes, organiza de forma inclusiva a 

integração dos mesmos. Apresentamos diversos estudos em torno da problemática 

da cultura organizacional em que todos apontam para a necessidade do trabalho de 
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equipa, para alcançar a excelência, a eficácia e a performance escolar. Assistimos a 

um desenvolvimento acentuado, com algumas adaptações no contexto escolar, 

visando o individuo. O sucesso escolar depende também do ambiente social 

associado ao modelo de gestão. O comportamento organizacional contribui para 

desenvolver competências nos indivíduos, tais como, habilidades, atitudes e 

conhecimentos de forma a torna-los mais eficazes nos seus postos de trabalho. O 

gestor de nível intermédio coloca-se na hierarquia e tem tarefas de caráter 

ascendente e descendente. A gestão intermédia no primeiro ciclo salienta os aspetos 

sociais com que a função de liderança é assumida. Esta função complexa, situada 

num meio onde coexistem múltiplos interesses e onde o gestor intermédio aparece 

como uma figura com funções culturais e politicas, tem que estabelecer equilíbrios e 

conseguir negociações uma vez que está no meio da organização escolar. Contudo, o 

gestor intermédio tem que realizar o seu trabalho de acordo com as sobreposições e 

solicitações que o impedem de uma maior concentração.  

No terceiro capitulo apresentamos o processo criação de agrupamentos de 

escolas, alguns dilemas no estudo da cultura das organizações escolares, bem como, 

o contributo da cultura organizacional na compreensão do funcionamento da 

organização escolar e o processo da tomada de decisões. 

No quarto capítulo expomos a natureza do estudo, a formulação do problema, 

sub-questões de investigação e objetivos. Assim como as técnicas de investigação e 

a análise de dados. 

O último ponto do nosso trabalho é dedicado às conclusões genéricas que foram 

possíveis retirar numa relação de articulação entre o quadro teórico de análise e o estudo 

empírico. 
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1. Uma visão diacrónica sobre a reforma educativa 

 

A primeira república prescreve políticas reformadoras da educação, na luta contra a taxa de 

analfabetismo, que apresentava números demasiado elevados no nosso país, comparativamente aos 

países europeus. As causas apontadas são a forte centralização do poder central e um orçamento 

reduzido face às necessidades. 

Os republicanos procuram “fazer da educação o instrumento político da sua afirmação 

como regime […], a par de medidas imediatamente decorrentes de um jacobinismo anticlerical, 

procuram fazer da educação escolar a agência formadora de uma nova consciência cívica e o eixo 

do progresso social” (Sarmento, 1994, p.49). O primeiro Presidente da República, Manuel de 

Arriaga, proclama que “os professores são os grandes mentores, os pais espirituais da geração 

nova” (Nóvoa, 1986, p.38). 

A reforma de 1911, direcionada para o ensino primário, regulamentada pelo Decreto de 29 

de Março de 1911 - Reorganização dos Serviços de Instrução Primária, concedia às Câmaras 

Municipais a administração do ensino primário numa tentativa de descentralização, acreditando-se 

que seriam criados meios mais eficazes para fazer baixar o elevado analfabetismo. As medidas 

legislativas mais relevantes foram a criação de um sistema de instrução primária em simultâneo 

com a criação de estruturas de gestão que proporcionassem a sua implementação. As estruturas 

criadas exigiam medidas descentralizadas, contudo os processos utilizados eram regidos por 

medidas centralizadoras. 

As alterações situaram-se, exclusivamente, a nível das estruturas, e não houve transferência 

de verbas para os municípios. Os seus orçamentos eram reduzidos o que viria a por em causa todo 

este ímpeto reformador, abalado pela ausência de remuneração aos professores no momento 

devido. 

Não é estranho, por isso, que a reforma de 1911 tivesse trazido grande descontentamento 

aos professores, assistindo-se à degradação e ineficácia das estruturas administrativas da educação, 

obrigando a reformular as políticas educativas até aí seguidas. Surge, então, o Decreto nº 5787 – a 

10 de Maio de 1919 com o objetivo de reestruturar o ensino primário, que passa a abranger três 

graus: infantil (de 4 a 7 anos), primário geral (7 aos 12 anos – obrigatório) e primário superior (12 

aos 15 anos - formação técnica profissional). Desta regulamentação, o mais significativo é a 

participação dos professores na administração da educação. É criado o sistema de eleições e a 

Escola funciona como estrutura específica dentro de todo o processo. 

A administração do ensino a nível concelhio fica a cargo de uma Junta Escolar, composta 
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por dois vereadores da Câmara, um representante das Juntas de Freguesia do concelho, o inspetor, 

o secretário de finanças do conselho e pela primeira vez, 3 professores eleitos por todos os 

docentes do mesmo concelho (art. 41). Em cada estabelecimento de ensino passa a haver um 

diretor, nomeado pelo governo, mantendo-se, até 1974, esta modalidade de escolha para o 

exercício destas funções. 

Esta reforma contou com o apoio e participação dos professores, pois em primeiro lugar 

podiam ser eleitos para a Junta Escolar e em segundo lugar podiam-se constituir em órgãos 

colegiais (Conselho de Professores primário geral; Conselho escolar – primário superior), Nóvoa 

(1987). 

Durante o período designado de “Estado Novo” a sociedade civil viveu controlada 

politicamente, culturalmente e socialmente. Foi uma época verdadeiramente negativa para a 

imagem dos professores, pois constitui um claro retrocesso em todos os aspetos do seu estatuto 

sócio profissional dos professores, assistindo-se à desvalorização da educação escolar, “pelo 

estímulo ao ensino doméstico, redução da escolaridade obrigatória de 5 para 3 anos, a criação de 

1931 ‘postos escolares’, da responsabilidade das ‘regentes escolares’ ” (Nóvoa,1987, p.767). 

Criaram-se medidas de opressão para os que se opunham. Fecharam-se as escolas de 

formação de professores (Magistério Primário) entre 1936 e 1942. Sarmento (1994) refere que se 

introduziu uma série de mecanismos de controlo antes e depois da ação educativa, sobretudo sob a 

forma de imposição administrativa de currículos, programas, atividades extracurriculares, 

organização do espaço e das atividades pedagógicas. 

O Estado Novo estabeleceu uma relação autoritária com a escola. A descentralização 

decretada e as tendências reformadoras que lhe antecederam, foram substituídas por políticas 

dominadoras e centralizadoras. Foi retirado o poder aos municípios em matéria de administração 

do ensino primário, bem como aos professores, sendo centralizada a governação das escolas em 

serviços distritais e locais, em pessoas da sua confiança. O Decreto nº 22 369, de 30 de Março de 

1933, vem estabelecer “uma pesada e burocrática hierarquia para efeitos da administração das 

escolas primárias, cujos principais agentes locais são os diretores das Zonas Escolares de diretores 

de escola” (Pires, 2003, p.14). 

O sistema educativo regia-se, na altura, por um elevado centralismo burocrático e controlo 

apertado no que respeita não só aos curricula e à gestão dos professores e dos alunos mas, também, 

ao processo ensino-aprendizagem.  As escolas não possuíam, obviamente, qualquer margem de 

autonomia e a participação na tomada de decisões que afetavam o quotidiano escolar era muito 

reduzida.  A escola era tida como uma ferramenta para exercer o controlo político-ideológico 

servindo, então, como veículo de propagação de valores do regime: Deus, Pátria e Família. 
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Com efeito, a organização pedagógica e administrativa das instituições escolares deste 

período asseguram uma forte coerência e articulação, facto que possibilita a convergência   de   

todas   as   valências   para   uma   educação   nacional. 

O exercício da gestão e administração das escolas era desenvolvido por diretores e reitores 

de uma forma repressiva de modo a garantirem o controlo político e ideológico.  Detinham o poder 

sobre a escola uma vez que eram uma espécie de delegados do poder central.  A nomeação dos 

reitores e diretores era feita pelo Ministério da Educação de acordo com critérios de confiança 

política.  Funcionavam como um elo de ligação entre as dimensões política e administrativa central 

e o governo, a administração e gestão concretas, no  quotidiano  de  cada  escola.  Ainda que 

localmente influentes, não dispunham de autonomia e, por isso, subordinavam todas as ações à 

administração central. 

A excessiva representatividade na administração/tomada de decisão que o poder central 

tem, substitui as representações locais e a intervenção das autarquias em todo o processo 

administrativo. O aumento do poder inspetivo, tinha como objetivo controlar o sistema educativo 

primário, regulamentando ao máximo todas as atividades administrativas, com o estabelecimento 

de uma linha hierárquica, em que o professor é um mero executante das ordens emanadas 

superiormente. Este modelo burocrático manteve-se em vigor durante todo o regime. Com efeito, 

 

O poder que se institui como legítimo no quadro das reformas educativas, levadas a cabo 

nos períodos liberal e republicano, não é compatível com a tão proclamada e programada, 

mas nunca conseguida, democratização, que em contexto educativo seria uma questão de 

conteúdos e uma questão pedagógica na qual se incluiria a problemática organizacional 

(Carvalho, 2014, p.60). 

 

A autoridade do professor estava expressa na realização das matrículas (direito ao abono de 

família e de recenseamento escolar), no preenchimento de inquéritos estatísticos e, ainda, mantinha 

relações com a Junta de Freguesia, o Pároco, a Delegação Escolar e a Câmara Municipal; 

“colocado na estrutura administrativa como o mais baixo da hierarquia” (Ferreira, 2005, p.474). 

Apesar de tanta falta de autonomia sobre a vida escolar, o professor primário tornou-se criativo no 

seu processo de aprendizagem, e descobriu ‘muitos corredores de liberdade’ para a sua ação. 

 

2. O período pós 25 de abril de 1974 

 

Após a instauração do regime democrático (1974-2002), na perspetiva de Barroso, 

podemos considerar: “quatro grandes ciclos temporais, organizados de acordo com a dinâmica 
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social dos processos de mudança e do leitmotif das políticas educativas que lhes estiveram 

subjacentes: revolução, normalização, reforma e descontentamento” (2003, p.3).  

O primeiro ciclo vai desde o "25 de Abril de 1974" até 1976. É considerado um período 

revolucionário de grande instabilidade política, com forte participação social, na maioria das vezes 

espontânea e radical, empenhada em eliminar os vestígios de um passado antidemocrático. O 

balanço político deste período tende para duas posições opostas: visão otimista pelas conquistas 

revolucionárias alcançadas ou visão pessimista da instabilidade governamental e nada promissor a 

mudanças. Os avanços na gestão das escolas neste período.  

 

representam uma ‘aceleração revolucionária’ avant-la-lettre, levada a cabo ainda antes da 

acelaração a nível político que se sucederia ao 28 de Setembro de 1974 e que ocorreria 

sobretudo a seguir a 11 de Março de 1975. Mas convirá observar que semelhante 

antecipação também pode ser vista por parte da administração central do sistema 

educativo, e desta feita de sinal contrário. As práticas avançadas a nível escolar serão 

desde cedo refreadas pelo poder político e pela administração, embora a um primeiro 

tempo com influência prática reduzida. Mas se é verdade que o ensaio auto gestionário 

prosseguirá, apesar disso, durante 1975 e parcialmente 1976, e que até mesmo depois de 

iniciado o período de ‘normalização’ são visíveis práticas contraditórias e de resistência ao 

cumprimento das leis, no plano das orientações normativas a situação é bem diferente 

(Lima, 1992, p.238).  

 

O segundo ciclo que vai de 1976 até 1986, ano em que se aprova a Lei de Bases do Sistema 

Educativo. É também o início da integração de Portugal na União Europeia, na altura designada 

por Comunidade Europeia. Assiste-se a uma política assente na "normalização" do funcionamento 

do sistema educativo, em que um dos objetivos principais é recuperar o poder do controlo do 

Estado e sua administração sobre o sistema educativo, adotando critérios de "racionalidade 

técnica" na decisão política, principalmente nos processos de planeamento. Assistiu-se ao 

aparecimento de um discurso neoliberal, assente nas preocupações com a eficácia, os padrões de 

qualidade e a formação para o trabalho em detrimento das preocupações com o currículo 

democrático, com a autonomia do professor ou com a desigualdade de classe, de raça ou de género, 

onde o discurso educação/democracia é substituído por um discurso de educação/modernização. 

 A autonomia da escola desempenhou um papel relevante na primeira edição da gestão 

democrática (Lima, 1998a), caracterizada pela "deslocação do poder" do Ministério da Educação 

para  os  atores  escolares  e  pela  sua  natureza  de "imposição da periferia". Este tipo de gestão 

democrática ou de autogestão pedagógica pode ser entendida como uma verdadeira autonomia 

dado que, em muitas escolas, assistimos ao que Lima (1998) designa por um ensaio 
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autogestionário, passando a praticar-se uma autonomia de facto, embora não de jure, mediante a 

aplicação de processos de mobilização, de participação e de ativismo que afrontaram os poderes 

centrais. 

O terceiro ciclo vai de 1986 até final do século XX dominado pela ascensão e queda do 

"mito da reforma" (Barroso, 2000). A Lei de Bases do Sistema Educativo trouxe um “quadro 

normativo amplo e coerente que estabelece a organização e as estruturas do sistema educativo e 

que define os princípios gerais que deverão informar a legislação complementar, a publicar pelo 

governo, no prazo de um ano” (Barroso, 1987, p.13).  

Segue-se um período de conceção por parte do legislador, com o objetivo de 

operacionalizar os princípios e finalidades propostas na Lei de Bases. Neste sentido, surge em 1989 

o Decreto–Lei n.º43/89 que propõe como instrumento de operacionalização da autonomia a 

construção do projeto educativo; em 1991 é aprovada uma nova legislação sobre gestão escolar 

que, teoricamente, procura cumprir as orientações da Lei de Bases sobre a autonomia das escolas.  

O "ciclo da reforma" pode dividir-se em dois grandes períodos: o primeiro é protagonizado pelo 

ministro Roberto Carneiro dominado, claramente, por um certo espírito de missão reformista na 

criação de um homem novo, e concebida de forma exteriorizada aos campos de ação educativa. Na 

ótica de Barroso esta  

 

reforma é concebida e desenvolvida segundo um modelo normativo-dedutivo, fundado 

numa concepção determinista da mudança, conduzida do topo para a base do sistema (top 

– down), com o reforço dos dispositivos de planeamento e legitimada politicamente por 

um discurso "modernizador" tendo em vista assegurar a integração plena de Portugal na 

Comunidade Europeia (1988, p.2). 

 

O segundo período estende-se de 1996 a 2000, altura em que o novo ministro da educação, 

Marçal Grilo, apresenta um novo discurso retórico, tentando-se demarcar da estratégia reformista 

anterior, apostando na clareza e consensualidade dos princípios e na flexibilidade da ação. 

Contudo, dá continuidade às reformas anteriores no domínio da revisão curricular, da gestão das 

escolas, formação de professores, etc. Em simultâneo, aparecem reformas pontuais como: criação 

dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária; medidas de pedagogia compensatória 

(currículos alternativos, apoio pedagógico assistido); esforço na expansão da educação pré-escolar; 

generalização da avaliação aferida; avaliação das escolas. 

De acordo com Barroso (1996), as políticas de territorialização da educação marcam o 

início do desenvolvimento da autonomia da escola, a afirmação dos poderes periféricos, a 

mobilização dos atores e a contextualização da ação educativa. Em 1996, o Ministério da Educação 
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encomendou um estudo prévio, que veio iniciar todo um processo legislativo que atingiu o seu 

apogeu com a publicação do Decreto – Lei n.º 115-A/98. Esta lei introduziu em todas as escolas 

públicas um novo regime de Autonomia, Administração e Gestão, baseado teoricamente na ideia 

da escola como centro das políticas educativas, significando que cada escola deve construir a sua 

autonomia a partir do contexto, com o objetivo de estimular a participação dos diversos atores. 

Prevê-se também a criação de “Contratos de Autonomia”, de forma faseada e assente na 

contratualização entre escolas, administração e poder local.  

Com o século XXI entra-se num novo ciclo evolutivo marcado, fundamentalmente, pela 

“manifestação, vinda de diferentes sectores sociais e, por diferentes razões, de um claro 

descontentamento quanto à situação em que se encontra a educação em Portugal” (Barroso, 2003, 

p.8). O diagnóstico que é feito sobre o desempenho do sistema e das escolas é pouco animador, 

balançando-se entre a "desilusão" e a "catástrofe". Assiste-se, hoje, em Portugal, quer junto da 

comunicação social, quer em largos setores da opinião pública, à difusão/reprodução de um 

diagnóstico catastrófico, apostando-se em soluções de cariz neoliberal como sejam a privatização 

do ensino, a subordinação da educação à lógica de mercado, com a livre escolha da escola pelos 

pais, a competição interescolar, etc., misturadas com outras de cariz mais conservador, como o 

primado das ‘aprendizagens fundamentais’, o reforço da autoridade, do rigor e da disciplina. 

A centralização administrativa e a burocracia parecem levar a que as relações entre o 

Estado e os cidadãos sejam marcadas por «desconfianças» recíprocas. É uma herança de um 

passado autoritário que não respeitava os cidadãos nem valorizava a participação social e que 

marca hoje, ainda, de modo muito forte, a nossa vida coletiva. Estas dimensões das relações sociais 

pesam negativamente sobre os caminhos da construção da escola democrática. Sabemos que os 

processos de mudança educativa, difíceis e trabalhosos, exigem confiança, diálogo, participação de 

todos nas decisões, tempo, apoio e avaliação partilhada. A desconfiança entre parceiros educativos 

e as relações conflituosas com as autoridades criam bloqueios e dificuldades adicionais a processos 

que são, já em si mesmos, problemáticos e muito exigentes. 

 

3. Os agrupamentos de escola 

 

Em 1996, o ministro da educação apresenta “O Pacto Educativo” definindo a escola como 

“um lugar nuclear do processo educativo” onde se defende a transferência de competências, 

recursos e meios para os órgãos de poder local e respetivas escolas. 

Nesta linha, e como refere Carvalho, “a tarefa do centro, como a de qualquer líder, é a de preparar 

o local para se governar a si próprio, incumbindo-se de proporcionar condições às escolas, entenda-
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se aos professores, para se emanciparem em termos autonómicos” (2012, p.109). 

Para se concretizar tais intentos é proposto um estudo que tem origem no Despacho 

n.º130/ME/96 com vista a criar um programa de execução para reforçar a autonomia das escolas, 

tendo em conta a sua diversidade e a necessidade da sua implementação. Com dois momentos 

definidos, um concernente à proposta de um processo de autonomia gradual e centralizado, o outro 

constituído por propostas em que cada escola definirá as várias estruturas de gestão intermédia. 

Nas suas orientações propõe uma territorialização de políticas educativas e um maior reforço das 

escolas através da celebração de contratos de autonomia entre cada escola e o Ministério da 

Educação. Estas duas etapas trariam, como consequência, numa primeira fase, a necessidade dos 

estabelecimentos do pré-escolar e do primeiro ciclo se associarem a escolas do mesmo ciclo ou de 

ciclos diferentes para efeitos de gestão. Barroso propõe no seu estudo, realizado para a 

Universidade de Lisboa, uma lógica de tipo associativa, quer de carácter vertical, quer de carácter 

horizontal, admitindo-se soluções variadas. Como objetivo final propõe uma rede de equipamentos 

com dimensão suficiente para constituir uma unidade autónoma de gestão do ponto vista 

estratégico, pedagógico, administrativo e financeiro. 

Reforça, nas suas conclusões, que “estes territórios não devem ser determinados 

compulsivamente a partir de fronteiras traçadas previamente na “carta escolar”, mas sim através de 

um processo negocial, com base nas características das próprias escolas, induzido e estimulado 

quer pelos serviços desconcentrados do ME quer pela administração autárquica” (1997, p.60). 

Em 1997, através do Despacho Normativo n.º 27/97, assume-se que o ano letivo 1997/1998 será “o 

ano de preparação da aplicação de um novo regime de autonomia e gestão das escolas […] em 

termos de reordenamento da rede escolar, através da apresentação de proposta de associações ou 

agrupamentos de escolas, bem como do desenvolvimento dos respetivos projetos educativos e 

regulamentos internos”. Este despacho menciona várias soluções, mas dá prioridade aos 

agrupamentos de tipo vertical, pois estes podem favorecer a realização de um percurso escolar 

sequencial e articulado, privilegiando as associações entre jardins-de-infância e estabelecimentos 

de ensino básico pertencentes à mesma área geográfica. 

Na opinião de Lima, “uma lógica racionalizadora e de reordenamento da rede escolar” 

emergia lentamente para não mais deixar de se manifestar, por vezes incapaz de atender a 

“objetivos políticos mais substantivos, de carácter participativo, descentralizador e autonómico 

incompatíveis com a imposição burocrática de soluções uniformes consideradas ótimas” (2004, 

p.17). 

A aprovação do Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio reforça o conceito de “autonomia 

das escolas” definindo o agrupamento de escolas como “uma unidade organizacional, dotada de 
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órgãos próprios de administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-

escolar e de um ou mais níveis e ciclos de ensino, a partir de um projeto pedagógico comum [...]” 

(artigo 5º). 

Este decreto, ancorado no “Estudo Prévio” de Barroso e no Despacho  n.º 27/97  de  2  de  

Junho,  define  o  regime  de autonomia,  administração  e  gestão  dos  estabelecimentos  públicos  

da  educação  pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. A autonomia das escolas e a 

descentralização constituem aspetos essenciais da nova organização da educação, com o propósito 

de concretizar na vida da escola a democracia, a igualdade de oportunidades e a qualidade do 

serviço público de educação. Enquanto centro privilegiado das políticas educativas, a escola terá de 

construir espaços de autonomia, a partir da comunidade na qual está inserida e conjuntamente com 

a comunidade.  A autonomia não deverá ser encarada como desresponsabilização do Estado mas 

assente na premissa de que a escola tem capacidade de gerir melhor e de forma mais consistente os 

recursos educativos segundo os objetivos do seu projeto educativo. Aí, também, se  enfatiza  a  

educação  pré-escolar  e  as escolas do  1.º ciclo  do  ensino  básico,  integrando-as  numa 

organização  coerente  de autonomia,   administração   e   gestão dos   estabelecimentos públicos   

de   educação, considerando  a  dimensão  variável  destas  escolas  e  salvaguardando  a  sua  

identidade própria.  Consagra, ainda, a possibilidade de desenvolvimento de estratégias de 

agrupamento de escolas resultantes das dinâmicas locais e do levantamento das necessidades 

educativas.  Defende, assim, a concretização de uma política coerente e eficaz da rede educativa, 

numa lógica de territorialização das políticas educativas, numa perspetiva de ordenamento do 

território, de descentralização e de desenvolvimento económico, social e cultural, sustentado e 

criterioso. Ao contrário da legislação anterior este diploma opta por afastar soluções normativas 

dos modelos uniformes abrindo caminho à celebração de contratos de autonomia e ao agrupamento 

de escolas. 

Os contratos de   autonomia, assentes no poder reconhecido à escola pela administração 

educativa para tomar decisões nos domínios estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e 

organizacional, no  quadro  do  seu  projeto  educativo  e em função das competências e dos meios 

que lhe estão consignados (Artigo 3.º), têm como principais ferramentas o projeto educativo, o 

regulamento interno e o plano anual de atividades. De   acordo   com   o   definido   no   artigo 7.º 

do Decreto-Lei   n.º   115-A/98, a administração e gestão das escolas é assegurada por quatro 

órgãos:  A assembleia, o conselho executivo  ou  diretor,  o  conselho  pedagógico  e  o  conselho  

administrativo.  

Cada estabelecimento agrupado terá um coordenador, à exceção da escola sede ou um 

estabelecimento de ensino com menos de três lugares. A este, competem-lhe funções “meramente 
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executivas” (artigo33º), porque os órgãos de gestão de cada escola serão objeto de uma espécie de 

deslocalização a fim de darem lugar aos órgãos do agrupamento, localizados na respetiva sede. 

Com o Decreto – Lei n.º 2008/2002, de 17 de Agosto, é criada a nova lei orgânica do 

Ministério da Educação, que se assume como uma reforma estrutural em que procura ser um 

instrumento de racionalização dos recursos humanos, com o objetivo de modernizar a 

administração pública. Esta nova orgânica apresenta-se, por um lado, como uma estrutura 

reconcentrada e, por outro, desconcentrada, numa combinação de processos antagónicos de que 

resulta uma recentralização do poder e um potencial aumento do controlo heterónimo das escolas. 

Aos serviços centrais da administração cabem a gestão dos recursos humanos (conceção, 

planeamento, regulação, avaliação e inspeção). Assiste-se a uma separação entre quem concebe e 

quem executa, entre quem pensa e quem executa, entre o centro e a periferia, entre chefes e os 

trabalhadores. 

Para Lima inicia-se um processo de desconcentração, “um novo escalão da administração 

desconcentrada”, o qual se apresentaria na “condição de agrupamento de escolas”, com um espaço 

próprio, órgãos de gestão próprios, o qual teria como missão defender os interesses das escolas 

“reforçando a sua autonomia e a própria autonomia coletiva do agrupamento” (2004, p.24). É de 

opinião que o papel que lhes cabe, conforme foi enunciado pela nova lei orgânica, é precisamente o 

oposto, pois define que “a escola deve executar as políticas educativas”  previstas no artigo 22º, 

ponto 2. Há um reforço da execução, por oposição à autonomia, à cogovernação ou até 

participação nas políticas educativas. Assiste-se à introdução “de uma espécie de taylorismo 

informático com base em processos de recentralização e controlo assentes na recolha automática e 

normalizada da informação sobre cada escola […] justificados através de argumentos de 

desburocratização” (Lima, 2004, p.25). 

Com a publicação do Despacho n.º 13 313/2003, exerce-se por todo o país uma 

obrigatoriedade na constituição dos agrupamentos, pois um dos seus objetivos é o de “agrupar 

efetivamente todas as escolas localizadas no território de Portugual continental de forma a integrar 

todas elas em unidades de gestão, de acordo com o regime de autonomia, administração e gestão 

das escolas [...]”; os agrupamentos verticais deverão ser privilegiados e só serão admitidos 

agrupamentos horizontais em casos excecionais, devidamente fundamentados pelo diretor regional 

de educação respetivo. Este despacho assenta “numa lógica de verticalização”, definindo todo um 

conjunto de disposições de ordem prática que vão desde os procedimentos, à calendarização. Esta 

legislação define os agrupamentos como “unidades de gestão”, ficando cada estabelecimento, de 

ensino como uma “subunidade de gestão”, esquecendo as disposições legais referidas no Decreto – 

Lei nº 115-A, que propunham vários tipos de agrupamentos. 
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Perante esta imposição na constituição dos agrupamentos, surge uma constatação 

generalizada por todo o país, porém, tal invoca princípios pedagógicos relevantes, mas tais 

orientações legais revelam “um manifesto desprezo pelos atores, processos e dinâmicas 

anteriormente envolvidas na construção dos agrupamentos horizontais e verticais” (Lima, 2004, p. 

27). 

O processo de agrupar escolas será uma boa medida, de forma a combater o isolamento, mas 

deverá ter se em conta as opiniões dos atores educativos diretamente envolvidos. Pois: 

 

Agrupar todas as escolas obrigatoriamente através de uma lógica imposta de 

“verticalização”, sujeitando os agrupamentos horizontais à sua reconversão forçada, é 

insistir numa lógica de dominação e de imposição hierárquica de todo incompatível com 

os objectivos da democratização da educação e com a (retórica) da autonomia da escola 

(Lima, 2004, p. 27). 

 

Na sua perspetiva, o poder central, desempenhou um papel determinante no ordenamento 

das ofertas educativas, na perspetiva de criação de condições de gestão das escolas, de 

racionalização dos meios e de aumento da qualidade das aprendizagens. O decretado, extensível a 

todas as situações, utiliza uma única medida, esquecendo-se dos diferentes contextos em que 

seriam aplicáveis, e do papel que os diversos atores poderiam desempenhar. 

Todo o processo da constituição de agrupamentos aconteceu e logo no ano de 1998, a 

“reorganização da rede escolar” passou de 12 663 “subunidades de gestão” para 765 “unidades de 

gestão”, comandadas pela administração central. 

A investigação científica tem demonstrado que as escolas são construções históricas/ 

sociais e vão muito para além do seu organograma. São também arenas políticas e culturais, 

construídas ao longo do tempo, cuja identidade as faz criar resistências a toda uma ação de 

modernização tecnocrática, desenvolvido por um poder formal num determinado tempo, 

esquecendo-se dos seus atores e do seu contexto. Se analisarmos os números da nova rede escolar, 

de uma forma superficial, poderemos acreditar que o poder central conseguiu criar e recriar novas 

organizações escolares. 

Ao longo da sua história, as escolas apresentam uma longa tradição de dependência 

hierárquica relativamente à administração central, fortemente centralizada, de tipo vertical. 

Historicamente esteve sempre omnipresente uma lógica racionalizadora – centralizadora. 

O estudo empírico realizado por Fernandes, em relação a um agrupamento vertical, 

constituído por vinte e um estabelecimentos de ensino, que foi formado por iniciativa da Câmara 

Municipal, procurou avaliar as mudanças decorrentes da constituição do agrupamento, e os dados 
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obtidos revelam que os docentes do 1º ciclo foram aqueles que se apresentaram “mais cépticos e 

críticos relativamente às mudanças (positivas) decorrentes do Agrupamento” (2003, p.196). Neste 

estudo, relativamente a ganhos de autonomia e de poder, os entrevistados referiram-se à assembleia 

de escola como estando esvaziada de poder, como podemos confirmar pela afirmação de que: 

“poder é uma coisa que não temos”, a assembleia “ é um órgão meramente decorativo” (2003, 

p.231). Daí que tenha ainda sido possível concluir que: 

 

as expectativas iniciais […] que iam no sentido de potenciar dinâmicas locais, 

não chegaram a concretizar-se, uma vez, que na prática, não se registaram 

mudanças (positivas) designadamente no que se concerne a maior capacidade 

de decisão e de participação, em parte devido à forma como todo o processo 

decorreu – imposição política, o que contribuiu para acentuar posições 

críticas e de alguma desconfiança (Fernandes, 2003, p.282). 

 

 

No estudo efetuado por Silva, sobre as representações dos docentes em agrupamento 

vertical, foi possível verificar que no Conselho Pedagógico os docentes do 2º e 3º ciclo estão em 

maioria no processo de tomada de decisões afirmando que “existem relações de dominação, 

sobretudo por parte dos docentes maioritários face aos docentes do 1º ciclo e educadoras de 

infância” (2004, p.242). Relativamente à nova organização, o agrupamento, identifica-se não como 

uma realidade organizacional resultante de escolas associadas, cuja sede passou a ser, no entender 

dos docentes do 1º ciclo, o local mais próximo do poder hierárquico e do qual passaram a 

depender. 

Também Ferreira, a partir de um estudo por si desenvolvido, concluiu que “as mudanças 

introduzidas pela constituição dos agrupamentos de escolas vertical, designadamente personificada 

pela escola sede, foram ferozmente invasoras das idiossincrasias do 1º ciclo” (2004, p.210) e, 

sendo que, “o que se depreende da aproximação aos atores privilegiados, no local de estruturação é 

que a identidade própria das escolas do 1º ciclo não foi salvaguardada, muito pelo contrário foi 

desmantelada” (2004, p.210). No que se refere à consciencialização da escola como organização 

agrupada, a autora conclui que a escola “como organização é algo que os atores escolares, em 

geral, não têm consciência, mas por maioria de razões os professores da escola sede, cuja rotina 

continuou praticamente inalterada” (2004, p.273). 

Lima conclui a partir da análise de vários estudos empíricos que a sede do agrupamento se 

está a tornar num “verdadeiro escalão da administração desconcentrada, substituindo as delegações 

escolares, estabelecendo novas formas de controlo sobre as escolas, centralizando processos de 
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gestão e uniformizando práticas diversas” (2004, p.36). 

O Conselho de Acompanhamento e Avaliação solicitou a uma equipa coordenada por 

Barroso, um relatório relativo às áreas escolares em processo de experimentação, tendo sido 

identificados vários problemas no que se refere à área escolar, como unidade de gestão. Parece que, 

 

A ligação entre o pré-escolar e o 1º ciclo constitui uma das zonas onde a 

integração, apesar de ter evoluído, ainda está longe de atingir os 

objectivos desejados. Por um lado, existe uma tradição de trabalho 

separado que é difícil vencer em tão pouco tempo. Por outro lado, existe 

uma especificidade das situações escolares, dos métodos pedagógicos e 

de formação inicial obtida em um e outro nível de ensino que dificulta 

essa articulação (1995, p.196). 

 

O relatório global da primeira fase, enquadrado no âmbito do “Programa de Avaliação do Processo 

de Aplicação do Regime de Autonomia” proposto pelo Decreto – lei nº 115-A/98 tinha expresso 

que: 

As soluções mais delicadas vieram da ‘resistência’ ou incompreensão de 

algumas escolas e traduziam-se através das manifestações: receio dos 

professores do 1º ciclo de serem absorvidos pelas escolas e professores do 

2º e 3º ciclo; incompatibilidades locais entre professores e escolas que não 

queriam integrar o mesmo agrupamento; afinidades de projecto e acção 

pedagógica entre escolas, que eram colocada pela direcção regional em 

agrupamentos diferentes (Barroso,1996 p.38). 

 

 

Como se percebe pela leitura dos vários apontamentos do relatório, há uma total separação 

entre o legislador e o contexto onde as leis são aplicadas, todos os conflitos, as dificuldades, as 

diversidades são ignoradas ou desvalorizadas.  

Na opinião de Lima, apesar de muita contestação, de muitas críticas por parte dos atores 

locais, muitas das escolas foram “agrupadas à força”, cumprindo-se os normativos, e acreditando 

“que as realidades escolares podem ser mudadas instantaneamente a golpes legislativos, sem 

originar resistências duráveis, conflitos manifestos ou latentes, infidelidades normativas mais ou 

menos subtis que, em conjunto, poderão minar ou até vir a contrariar a orientação política original, 

o espírito e mesmo a letra da lei” (2004, p.39). Com a formação de agrupamentos, cada escola 

singular perdeu os seus órgãos de gestão, de representação e de participação próprios, tudo foi 
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deslocalizado para a escola sede. “O papel deste tipo de agrupamentos, e especialmente das suas 

sedes, será decisivo e representará um obstáculo acrescido a uma governação mais democrática, 

participada e autónoma, não apenas de cada escola agrupada mas, também, do próprio 

agrupamento e da sua respetiva sede” (2004, p.43). Alguma legislação veio dar força a uma 

reorganização do sistema dando-lhe uma nova configuração. 

Perante o que foi exposto pressupõe-se que todas as subunidades de gestão passarão a ter 

um maior controlo sobre os processos pedagógicos e educativos por parte da escolas sede, num 

reviver dos processos e modos tayloristas, desprezando o papel democrático que cada ator poderia 

desempenhar, onde se assumiria como um líder da sua ação educativa. 

Tendo em conta os princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa, tais 

como a liberdade, a justiça e a solidariedade, e na Lei de Bases do Sistema Educativo, que o artigo 

8.º do Decreto-Lei 115-A/98 decreta, à assembleia compete a definição das linhas estratégicas da 

atividade da escola.  Enquanto órgão de participação e representação da comunidade educativa, 

nela estão representados os docentes, pais e encarregados de educação, alunos, pessoal não docente 

e autarquia local e eventualmente representantes das atividades de carácter cultural, artístico, 

científico, ambiental e económico locais, com relevo para o projeto educativo. 

Contra todas as expectativas, a aplicação deste decreto ficou aquém das intenções políticas 

expressas visto que o novo modelo de gestão se traduziu, sobretudo, em continuidades:  a pressão 

normativa exercida pelos serviços centrais e  regionais  foi reforçada nalguns casos no que respeita, 

por exemplo, à constituição dos agrupamentos de escolas ou à contratualização da prometida 

autonomia.  

 Com a regulamentação deste Decreto-Lei as escolas portuguesas passaram a dispor de 

quatro órgãos de gestão: Assembleia de Escola, Conselho Executivo/ Diretor, Conselho 

Pedagógico e Conselho Administrativo. 

A nível formal, o principal órgão é a Assembleia de Escola a quem compete definir as 

linhas orientadoras do projeto educativo, sendo que é um órgão que assegura os princípios da 

democraticidade e de participação e de ligação com a comunidade. É um órgão colegial, composto 

por vários membros, não podendo os docentes exceder os 50%, fazendo parte dos seus membros, 

tanto representantes dos professores, como do pessoal não docente. O presidente é eleito, de entre 

os seus membros, pelos membros que a compõem. Este órgão tem poderes para tomar as decisões 

mais importantes na vida da escola. Pode pedir aos restantes órgãos informações sobre os mesmos 

e pode interferir a nível de funcionamento se for necessário para o cumprimento do plano anual de 

atividades e do projeto educativo. 

O Conselho Executivo ou Diretor é o órgão responsável pela gestão do agrupamento. Este 



Capitulo I – A Evolução da Estrutura Diretiva ao longo dos anos 
 

  20 

conselho é um órgão de gestão composto por professores dos vários ciclos, eleitos por um conselho 

eleitoral da escola, composto por professores, pessoal não docente e encarregados de educação. 

Desempenha funções de carácter administrativo (horários, matrículas de alunos, gestão de 

instalações e equipamentos e distribuição de serviço) e o estabelecimento de relações dentro da 

escola e fora da escola. 

O Conselho Pedagógico é um órgão colegial composto por um número não superior a vinte 

elementos, o qual integra professores, representantes do pessoal não docente, dos encarregados de 

educação, dos alunos, das estruturas de apoio educativo. Estes elementos são eleitos pelos seus 

pares. Este órgão reúne mensalmente. O Projeto Educativo é da sua responsabilidade, mas tem de 

ter o aval da assembleia de escola. Tem como funções a coordenação educacional e orientação da 

escola. Define os critérios gerais para a orientação escolar, orientação pedagógica e avaliação dos 

alunos. Também é o responsável pela formação contínua do pessoal docente e não docente, 

princípios gerais de articulação e diversificação curricular, pela adoção dos manuais escolares, 

critérios de elaboração de horários e pelo incentivo a iniciativas formativas, culturais e de inovação 

pedagógica. 

O Conselho Administrativo é responsável pelos assuntos administrativos e financeiros do 

agrupamento. É composto pelo presidente do conselho executivo, que assume as funções de 

presidente, pelo chefe dos serviços administrativos da escola e por um dos vice-presidentes. Reúne 

mensalmente e é o responsável pelo orçamento anual da escola, pelo relatório de contas, pela 

autorização de despesas e pela gestão do património. 

Aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

O Ensino em Portugal, fundamentalmente a partir do estabelecimento da democracia em 

1974, tem sofrido contínuas reformas que, como consequência, interferiram na forma como as 

escolas são organizadas e geridas. 

De todas as alterações realizadas resulta a ideia, de que a qualidade do trabalho que é realizado 

nelas está dependente do empenho que as estruturas de orientação educativa assumem 

relativamente à execução do papel que lhe é reconhecido. 

De acordo com o artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de julho, prevê que a coordenação de cada estabelecimento de educação seja assegurada por 

um coordenador, desde que esse estabelecimento tenha mais de dois docentes e não seja a escola 

sede. 

A atribuição do cargo de coordenador, segundo o artigo 40.º, é da responsabilidade do 

diretor,  designando de entre os professores em exercício efetivo de funções na escola ou no 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/07/12600/0334003364.pdf
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estabelecimento de educação pré-escolar um docente para coordenar cada estabelecimento de 

educação pré-escolar ou de escola integrada num agrupamento.  

Nas escolas em que esteja localizada a sede do agrupamento, bem como nos que tenham 

menos de três docentes em exercício efetivo de funções, não será  designado nenhum coordenador. 

O mandato tem a duração de quatro anos e termina com o mandato do diretor, a não ser que seja 

exonerado por despacho fundamentado do diretor. 

Ao coordenador de estabelecimento compete segundo o Artigo 41.º, coordenar as 

atividades educativas, em articulação com o diretor, cumprir e fazer cumprir todas as decisões e 

competências que lhe sejam incumbidas, informar todos os assuntos ao pessoal docente e não 

docente aos alunos e promover a participação dos encarregados de educação, dos interesses locais 

e da autarquia nas atividades educativas. 

Para desempenhar o cargo podem ser designados docentes segundo a seguinte ordem de 

prioridade: docentes com experiência profissional, de pelo menos um ano, de supervisão 

pedagógica na formação inicial, na profissionalização ou na formação em exercício ou na 

profissionalização ou na formação em serviço de docentes; docentes com experiencia de pelo 

menos um mandato de coordenador de departamento curricular ou de outras estruturas de 

coordenação educativa previstas no regulamento interno, delegado de grupo disciplinar ou 

representante de grupo de recrutamento; e ainda docentes que, não reunindo os requisitos 

anteriores, sejam considerados competentes para o exercício da função. 

 Com o Decreto-lei nº 172/91, de 10 de Maio, surge, a título experimental, uma nova forma 

de organização e gestão das Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico (antigas Escolas Primárias) e dos 

Jardins de Infância: referimo-nos às Áreas Escolares, constituídas pela junção de vários 

estabelecimentos de educação e ensino (Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância), de entre os 

quais um era considerado a sede e os outros os núcleos geograficamente dispersos. O normativo 

legal referenciado apontava como órgãos de gestão das áreas escolares: o Conselho Escolar (órgão 

de direção), o Diretor Executivo (órgão de gestão de carácter unipessoal); o Conselho Pedagógico 

(órgão de coordenação e orientação educativa) e o Conselho Administrativo. O Decreto-lei n.º 

172/91 apresentava um modelo organizacional que no entender de Almeida (2005, p.54) 

pressupunha a participação da comunidade educativa na vida da escola, garantindo a representação 

de membros dos diversos corpos nos órgãos de gestão.  

O modelo estabelecia, ainda, uma distinção entre direção, por um lado, e administração e 

gestão, por outro. A direção era exercida por um Conselho de Escola em que estavam 

representados os diferentes sectores da comunidade, e era este o responsável pela orientação geral 

da escola. A administração e gestão eram exercidas por um Diretor Executivo designado por 
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concurso, que seria o responsável perante a administração educativa pela compatibilização das 

políticas educativas definidas a nível nacional e as orientações do conselho escolar. Os diferentes 

núcleos constituintes da Área Escolar poderiam ter um Coordenador, caso tivessem três ou mais 

docentes. Esta nova figura, que vem substituir em certa medida o Diretor de Escola, aparece no 

quadro deste outro modelo de gestão. O Coordenador de estabelecimento constituía um 

intermediário, tal como a figura de Diretor, mas em vez de ser um mediador entre o órgão central 

(administração central ou serviços periféricos do Ministério da Educação) e as escolas e docentes, 

desta vez, seria entre o poder centralizado do órgão de direção do conjunto de escolas e os 

docentes dos respetivos núcleos (escolas).  

Uma outra ideia que está associada a esta figura de gestão intermédia diz respeito a uma 

postura mais colegial contrariamente aquela que era adotada pelo Diretor, pois apresentava uma 

postura mais autocrática. O Coordenador de estabelecimento seria alguém que tomaria algumas 

decisões relativas ao funcionamento do estabelecimento pelo qual seria responsável, mas, à 

partida, numa base de diálogo com os seus pares (colegas de escola) e em conformidade com o 

estabelecido pelo órgão de gestão das escolas agregadas.  

Contudo, não obstante a sua importância em termos de política educativa, este regime de 

administração e gestão (Decreto-Lei n.º 172/91) não foi além de experimentações pontuais e de 

alcance reduzido, de modo especial no caso das Áreas Escolares e, a partir de 1997, surge uma 

nova possibilidade legal de associação de escolas. Reportamo-nos ao Despacho n.º 27/97, de 2 de 

junho que, abrindo portas à possibilidade de associação de várias escolas, institui que, no caso de 

associações das Escolas do 1º Ciclo com as Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, deveria 

haver representantes dos docentes da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico nos 

respetivos órgãos de gestão. Nas associações que englobassem exclusivamente Jardins de Infância, 

Escolas do 1º Ciclo e Escolas do Ensino Básico Mediatizado, o Conselho Escolar devia integrar 

obrigatoriamente representantes de todos os estabelecimentos. A gestão executiva passou a ser 

assegurada por comissões provisórias designadas pelo Direção Regional da Educação (Pires, 

2003). Estas associações de escolas vieram reforçar a presença dos docentes dos vários níveis 

educativos nos órgãos de gestão de topo apagando, em parte, o protagonismo das figuras de gestão 

periféricas dos diferentes estabelecimentos. Os Diretores de escola deram lugar, ‘definitivamente’, 

aos Coordenadores de Estabelecimento, tendo em conta as escolas que se agruparam.  

Porém, é com o Decreto-Lei 115-A/98 – legislação a partir da qual se aplicou a todas as 

escolas públicas do ensino não superior um novo regime de administração e gestão – que esta 

figura de gestão intermédia (o Coordenador de estabelecimento) se generalizou no quadro da 

constituição dos Agrupamentos de Escolas. O alargamento da dimensão das organizações 
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educativas e o emergir de novas formas de organização e gestão, especificamente com a criação 

dos Agrupamentos de escolas, vieram aumentar a complexidade organizacional. E, se numa 

primeira fase as escolas dispuseram de liberdade para construírem os seus próprios processos e 

modos de associação, não durou muito tempo até que as escolas fossem pressionadas a 

abandonarem os Agrupamentos Horizontais (associação de Escolas da Educação Pré-Escolar e do 

1º Ciclo do Ensino Básico) e a enveredarem, mesmo quando já começavam a construir uma outra 

cultura organizacional, por Agrupamentos Verticais (com a associação de estabelecimentos de 

Educação Pré-Escolar, do 1º, do 2º e do 3º Ciclos do Ensino Básico). Reportamo-nos, 

concretamente, à aplicação do Despacho n.º 13313/2003, mediante o qual o processo de 

agrupamento de escolas é acelerado, privilegiando-se a lógica de verticalização, o que implicou a 

desagregação dos agrupamentos horizontais existentes.  

  Lima (2006) relembra que, desde a Lei de Bases do Sistema Educativo, até ao novo regime 

de administração e gestão, todos os normativos legais produzidos admitiam uma considerável 

diversidade de soluções de agrupamentos de escolas, embora os últimos diplomas acentuassem 

uma tendência racionalizadora e conferissem maior protagonismo aos Agrupamentos do tipo 

vertical (associando escolas de distintos níveis de escolarização). Refere, ainda, que a investigação 

entretanto produzida tem chamado a atenção para as dificuldades de articulação entre as escolas, 

para as resistências dos diferentes atores, para a assunção de funções de coordenação e controlo 

por parte das escolas-sedes e para a perda da autonomia relativa, que ainda vigorava nas Escolas 

do 1º Ciclo e nos Jardins de Infância. Assim, os Agrupamentos Verticais, poderão ser entendidos 

como funcionando num certo modelo de rede piramidal: ou seja, cria-se um centro de decisão – a 

escola-sede do Agrupamento (por norma, uma Escola do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico, com os 

seus órgãos de gestão de topo: a assembleia e os conselhos executivo, pedagógico e 

administrativo) – relativamente ao qual se afiliam uma série de escolas periféricas (os 

estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico).  

É neste cenário que se movem os Coordenadores de Estabelecimento, aqueles docentes 

que, em cada escola periférica, são incumbidos de estabelecer a ligação com a escola-sede, numa 

lógica de hierarquização e de dependência de um poder que, agora, se encontra confirmado ao 

nível local nas escolas básicas do 2º e 3º ciclos (dos Agrupamentos Verticais) mas, também estas, 

dependentes da administração educativa central e regional. Ao agruparem-se, verticalmente, as 

Escolas do 1º Ciclo e os Jardins de Infância continuam, portanto, a manter a dependência do poder 

central, regional e local a que tradicionalmente estiveram sujeitas, agora pela via das escolas-sede 

do 2º e 3º ciclos, perdendo as (ainda que muito reduzidas) competências que detinham enquanto 

unidades isoladas.  
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A acrescer a esta conjuntura, relembramos a situação da frágil articulação de que as escolas 

“padecem” (Costa, 2004), enquanto sistemas debilmente articulados, quer na dimensão horizontal, 

entre escolas do mesmo nível educativo, quer na vertical, entre escolas de ciclos distintos do 

mesmo Agrupamento. A situação das escolas periféricas (escolas do 1º ciclo e jardins de infância), 

ora como sistemas fragilmente articulados, ora como sistemas duplamente dependentes, torna 

complexo e por vezes ambíguo o papel de Coordenador de estabelecimento. As novas unidades de 

gestão, por vezes constituídas por dezenas de escolas que, embora formalmente agrupadas, estão 

dispersas do ponto de vista não só geográfico mas, também, organizacional, poderão permitir 

alguma autonomia relativa, ao nível das práticas do quotidiano escolar, aos Coordenadores de 

estabelecimento. É na tensão entre as forças do centro para as periferias e as possíveis resistências 

e/ou forças exercidas das periferias sobre o centro, que a complexidade da situação se manifesta. 
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1. Organização e Cultura Escolar 

 

Salienta-se a importância da cultura no funcionamento das instituições educativas, no 

sentido de que é a cultura que distingue as organizações umas das outras, através do 

estabelecimento de linguagem própria, facilitadora de comunicação e onde cada membro se 

sente parte e se congrega para atingir os mesmos objetivos. Compreender como funciona a 

cultura organizacional pode contribuir para o alcance da eficácia, e da excelência escolar, 

conforme se infere de dados resultantes de trabalhos realizados sobre a relação entre a cultura 

escolar e o sucesso escolar.  

Burke (1987) define cultura organizacional como um conjunto de valores, crenças e 

ideologias partilhado por uma mesma comunidade ou por sistemas de integração, de 

diferenciação e de referência que organizam e dão sentido à atividade dos seus membros. Esta 

é, de alguma forma, continuada por Schein (1992), que define cultura organizacional como um 

conjunto de pressupostos fundamentais ao funcionamento de uma comunidade, que 

determinado grupo adapta e partilha à medida que tem necessidade de se integrar. O mesmo 

autor refere que estes pressupostos básicos incluem as crenças, pensamentos e sentimentos 

sobre a natureza do tempo e do espaço, da realidade, da atividade humana e das relações 

humanas no contexto da organização.  

Brunet reforça o mesmo princípio de que “as organizações escolares, ainda que estejam 

integradas num contexto cultural mais amplo, produzem uma cultura interna que lhes é própria 

e que exprime os valores e as crenças que os membros da organização partilham” (1992, p. 

128). Acrescenta, ainda, que o contexto institucional procura integrar cada elemento, fazendo-o 

sentir que faz parte dessa comunidade educativa.  

Dias (2001) refere que o conceito em apreço está relacionado com a noção de cultura 

organizacional, o qual pressupõe que a forma mais adequada de mudar as organizações é mudar 

a sua cultura. Neste sentido, também Clímaco, refere que a cultura escolar está associada “aos 

princípios e valores que em cada escola orientam o seu projeto educativo” (2005, p. 174).  

Para Sarmento o conceito de cultura apresenta dois sentidos: o da cultura escolar e o da 

cultura organizacional escolar. A cultura escolar pressupõe a “construção do objeto científico 

da escola” e da “desconstrução da organização como noção teórica”, ou seja, processos de 

lógicas de construção e reconstrução. A cultura organizacional escolar é entendida como um 

processo de construção histórico caracterizado por um conjunto de fatores condicionados num 

determinado contexto organizacional (Sarmento, 2000).  

Na mesma linha Torres, refere que os “traços dominantes da cultura em contexto escolar 
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tanto relevam de processos interativos (operam no interior de limites estruturalmente 

determinados), como relevam de processos internos” (2005, p. 442). Aprofundando este 

princípio a mesma autora refere que aqueles processos operam num determinado contexto de 

espaço e de tempo enquanto produto. Esclarece, ainda, que por “nível interno” se entende o que 

é construído exclusivamente a partir da organização escolar e por “nível externo” o que é 

relativo às inter-relações com a comunidade educativa envolvente: Ou seja, a escola não pode 

ficar sujeita apenas ao modelo cultural politicamente imposto, mas contempla vários contextos 

para além da escola, como a família, amigos, grupos, entre outros.  

De acordo com Dias (2001) para uma organização sobreviver e se desenvolver tem de 

revitalizar a sua cultura interna, aproximando-a dos padrões da democracia, de uma nova 

cultura organizacional de escola que contemple a inclusão e a educação democrática. Para que 

tal seja possível, é necessário haver, da parte da organização, competência inovadora ao nível 

da adaptabilidade, da identidade, da perceção do meio ambiente e da integração dos seus 

membros.  

Por seu turno Serrano (2007) refere que compete a cada escola organizar-se, de tal forma 

que todos os seus intervenientes se sintam aceites e apoiados mutuamente dentro dessa 

comunidade de aprendizagem. Estas comunidades têm a função de permitir às novas gerações a 

experiência de como se convive com e na diversidade.  

Nóvoa (1992) refere que a relação das boas escolas com as escolas inclusivas tem por 

base a abordagem dos fatores organizacionais básicos que a compõem, tais como a política 

escolar, visão, metas e princípios para formação integral dos alunos, estratégias de liderança, 

educação inclusiva, clima relacional, comunidade docente, gestão de recursos físicos e 

humanos, cooperação escola/família.  

Estes fatores são conducentes à perspetiva da escola eficaz, traçada por Nóvoa (1992), 

que realça, como características principais, a aprendizagem, a autonomia da escola, a liderança 

organizacional, a articulação curricular, a otimização do tempo, a estabilidade profissional, a 

formação de pessoal, a participação dos pais, o reconhecimento público e o apoio das 

autoridades.  

Neste sentido, Serrano (2005) defende que para melhor compreendermos a noção de 

cultura organizacional torna-se importante estabelecer parâmetros entre a dinâmica organizativa 

e funcional da instituição escolar. Pela sua pertinência Antúnez e Gairín (1990) consideram a 

escola como um grupo social com objetivos homeótropos, identificando as seguintes variáveis 

de funcionamento que promovem uma cultura organizacional: estrutura organizacional mais ou 

menos formal, sistema de comunicação e de coordenação, interação recíproca com o meio 
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envolvente e atividades instrumentais orientadas para determinados objetivos.  

Serrano (2005) considera que os dados fornecidos por Antúnez e Gairín (1990) são 

indicadores de uma escola, como organização, localizada e organizada por pessoas num 

determinado espaço físico, que trabalham e atuam no sentido de cumprir os objetivos propostos 

para a sua criação. Refere, ainda, que os objetivos propostos não se circunscrevem ao fator 

ensino-aprendizagem da sala de aula, isto é, a cultura organizacional da escola não passa 

apenas pela especificidade da sala de aula, mas sim pelo sistema de valores que cada grupo 

social adotou e que  imprime atitudes e práticas à ação dos membros da organização escolar. 

Certo é que 

 

Uma abordagem política e sociológica da escola não pode ignorar a sua 

dimensão cultural, quer numa perspetiva global, no quadro da relação que ela 

estabelece com a sociedade em geral, quer numa dimensão mais específica, em 

função das próprias formas culturais que ela produz e transmite. (Barroso, 2005, 

p.41)  

 

Para Dias (2001) a cultura organizacional pode significar uma forma de estar 

correspondendo a um sistema de conhecimento, de crenças e de valores; um padrão de 

interação e de relacionamentos característicos de uma organização. No âmbito desta definição, 

o clima organizacional constitui aquilo que numa lógica sistémica se pode considerar, a 

atmosfera psicológica de cada organização, mas que pode não ser percebido por todos os 

indivíduos da mesma forma, porque nem todos são sensíveis aos mesmos aspetos da 

organização, sendo visto por uns de forma positiva e por outros de forma negativa. O autor 

reforça a ideia de que o clima organizacional é a reunião das características que particularizam 

uma organização face a outra e que influenciam os comportamentos dos indivíduos que dela 

fazem parte.  

Por sua vez Mortimore (1980) chama ethos de escola à influência que certos professores 

exercem sobre colegas e alunos, ou aos efeitos que certos alunos, pelo seu comportamento, têm 

sobre os outros.  

Assim, as organizações escolares produzem uma cultura interna que lhes é própria, que 

exprime valores e crenças partilhados pelos membros da organização. Apesar de estarem 

integradas num contexto de cultura mais vasto, produzem uma cultura interna diferenciada de 

escola para escola. Cada uma dessas instituições educativas, se subordinadas aos princípios e 

práticas da colaboração, da cooperação e da gestão compartilhada, configuram, como salienta 

Serrano (2007), autênticas comunidades de aprendizagem, construindo o sentido de 
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comunidade através da criação de culturas inclusivas.  

Clímaco (2005) refere que o conceito de cultura de escola se reveste de diferentes 

perceções, significados e níveis de importância. Considera que as escolas, enquanto contextos, 

absorvem os valores e as culturas dos locais onde estão inseridas e que tal como as famílias se 

diferenciam pelo ambiente que se promove na relação e na interação entre diferentes elementos 

que a compõem, a partir dos princípios e valores que regulam e justificam as suas atitudes e 

comportamentos.  

Wang (1997) realizou um estudo em que procurou identificar as variáveis que tinham 

maior ou menor influência na criação de organizações escolares orientadas para a educação 

inclusiva, principalmente em sala de aula. O estudo identificou variáveis chamadas de 

influência direta e indireta.  

As variáveis de influência direta dizem respeito às capacidades cognitivas, à motivação, 

ao comportamento dos alunos, à organização da sala de aula, às interações entre alunos e 

professor, à quantidade e qualidade do ensino e ao apoio dos pais, no que se refere à ajuda na 

aprendizagem em casa.  

Vários são os estudos em torno da problemática da cultura organizacional que a instituem 

como um fator decisivo no alcance da eficácia e da excelência, visando compreender como é 

que a cultura organizacional pode contribuir para o alcance da eficácia e da excelência escolar 

através de dados resultantes de trabalhos realizados sobre a relação entre a cultura escolar e o 

sucesso escolar.  

Torres (2008) destaca o impacto da cultura organizacional sobre: a excelência, 

performance, eficácia, qualidade total; as mudanças, reestruturações, reforma, inovações; 

planeamento estratégico, processos de decisão, género na gestão, processos de poder; satisfação 

dos professores, comprometimento organizacional; a integração, socialização bem-sucedida, 

ambiente, satisfação dos estudantes; processos e perfis de liderança; o sucesso escolar, 

percursos escolares, produtividade escolar e novas tecnologias.  

Remete, expressamente, para a cultura organizacional a responsabilidade de conduzir a 

escola para o alcance da eficácia, uma vez que é:  

 

A cultura organizacional em contexto escolar é então concebida não só como 

uma variável de controlo (uma espécie de barómetro) na gestão e de assessoria eficaz 

para repor a ordem, a harmonia, a integração, o bom ambiente ao nível das relações 

sociais e profissionais nas instituições educativas e salienta ainda que um clima 

integrador e harmonioso torna-se efetivamente uma condição imprescindível para o 

bom desempenho e produtividade escolares (2008, p. 70). 
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Salienta que a principal mensagem que atravessa estes estudos designados “estudos 

integradores da cultura” reside na “crença de que as culturas fortes (no sentido de coesas e 

integradoras) promovem escolas mais eficazes, performance mais excelentes, enfim, com um 

potencial competitivo adequado às novas lógicas reguladoras e de sobrevivência, ditadas pelos 

mercados educacionais” (2008, p. 70), referidos na problemática. Deste modo a autora 

considera que apenas as escolas com uma pretensa ampliação da democracia “advogam a 

construção de culturas colaborativas e ou colegiais, assentes numa participação mais efetiva, no 

trabalho de equipa, em lideranças fortes, como condição para se alcançar a excelência, a 

eficácia e a performance escolar” (2008, p. 71). Reforça, assim, a crença de que as culturas se 

formam e se transformam ao sabor das ideologias da gestão.  

Com efeito, a cultura organizacional tem sido alvo de múltiplos desenvolvimentos 

conceptuais e adequações políticas e ideológicas, sendo que esta problemática sofreu alterações 

em contexto escolar, influenciando a promoção e o desenvolvimento do indivíduo, inserindo-o 

num contexto social e cultural mais vasto, favorecendo a transmissão de paradigmas que a 

sociedade quer transmitir, usando como veículo prioritário a educação, fomentando uma 

cultura, quer ao nível da sala de aula quer ao nível do sistema educativo (Torres, 2007).  

Estes exemplos, e muitos outros, indiciam ser a escola um dos contextos mais estudados, 

quer no setor educativo quer no setor económico.  

A América e a Europa foram atingidas por uma grande crise económica, nos anos 1970, 

considerando-se que a perda de competitividade dos Estados Unidos, face ao Japão, era causa 

da decadência da educação. Este facto foi divulgado no relatório Nation at Risk, de tal forma 

que fez aparecer reformas no sector económico, ligadas à produtividade e eficácia económica e, 

claro, à produtividade e eficácia escolar. Neste âmbito, as escolas passaram a ser vistas como 

empresas, com a mesma lógica e paradigmas da gestão, promovendo-se processos de 

autonomização das escolas e de professores. Esta mudança é vinculada pela passagem. 

 

Da regulação para a desregulação; da escola pública para as escolhas 

educacionais e para a competição entre escolas; das preocupações sociais para as 

preocupações com a economia e com a produtividade; da igualdade de 

oportunidades para a excelência; das necessidades educativas para as capacidades 

para a seletividade (Torres, 2007, p.155). 

 

Sob esta ótica, a escola passa a ser vista como a principal responsável pelo insucesso na 

produção de mão-de-obra suficientemente especializada e, por essa razão, desajustada às 
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necessidades do mercado de trabalho (Apple & Beane, 2000).  

Imputando-se ao sistema educativo a responsabilidade da criação de competências, 

necessárias ao mercado de trabalho, pela submissão da escola aos mecanismos de avaliação da 

eficácia, defendida por Torres como “competência para competir” (2007, p.157), esta relação 

com o ramo económico conferiu às escolas a necessidade de conseguir um importante grau de 

eficácia e de excelência. Esta excelência almejada – que se designou por qualidade de escola, 

ou  Quality of school – veio impor uma dimensão de competitividade efetiva entre as próprias 

organizações escolares, reforçando-se, nas políticas educativas, o conceito de “school 

improvement”, associando a cultura escolar aos fenómenos da eficácia.  

Assim, numa escola que se pretende que seja de qualidade, todos os intervenientes do 

processo educativo têm um papel importante, cuja ação é fundamental para a organização e 

funcionamento dos estabelecimentos educativos para os processos de ensino-aprendizagem. 

Isto é, “para uma organização sobreviver e se desenvolver só será possível mediante a 

revitalização da própria cultura da organização” (Dias, 2001, p. 146). 

Para reforçar esta ideia, Prosser (1999) identificou diferentes tipos de cultura de escola: 

cultura em sentido lato, cultura genérica e cultura única ou singular. Refere, ainda, que 

coexistem todos estes diferentes tipos de cultura nas escolas e que todas elas, em consequência, 

refletem valores nacionais e regionais no seu funcionamento, caracterizando a sua cultura em 

sentido lato e distinguindo as escolas de um outro tipo de organizações. Traços comuns 

resultantes das particularidades da população, da dimensão da escola e até da tradição e da 

história da própria escola são o que a determinam e que Prosser designa por cultura genérica, 

um projeto e autonomia para desenvolver esse projeto, o que contribui para a singularidade da 

sua visão de futuro, levando-a a falar da sua cultura própria, ou única.  

Segundo Torres, e tendo em conta uma análise feita a vários Projetos de Intervenção dos 

Diretores, a missão da escola perspetiva diferentes visões da função social da escola “elas 

próprias denunciadoras do lugar e do estatuto atribuído aos valores democráticos e 

participativos.” E função social que reflete duas perspetivas tendo em conta a generalidade dos 

casos e por se oporem e distanciarem em termos de conceção da escola.  

 

O primeiro posicionamento defende de forma veemente a função seletiva e 

meritocrática da escola, centrando todas as prioridades na construção da excelência 

académica como via mais eficaz para garantir o prosseguimento dos estudos superiores; um 

segundo, mais voltado para as dimensões igualizadoras e democratizadoras da educação, 

privilegia como princípios fundamentais a igualdade de acesso e sucesso, a diversificação 

da oferta formativa e a promoção da participação democrática (Torres, 2011 ,p.6). 
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Por sua vez, Apple e Beane (2000) defendem que o paradigma da gestão democrática é 

caracterizado pela ação participativa, pelo compartilhar de responsabilidades, poder e dever, 

pela integração da comunicação, saberes, pelo envolvimento da comunidade interna e externa à 

escola. Acrescentam, ainda, que a união dos sujeitos os torna a todos, membros de uma única 

equipa. Esta unificação de indivíduos revela-se um agente facilitador do envolvimento e 

empenho de toda a organização da escola, na construção de um projeto político e educacional 

que configura as expectativas de uma ação coletiva integrada e compartilhada.  

Os mesmos autores referem que a gestão democrática de um estabelecimento de ensino 

conta com a participação, não só de quem a dirige, mas especialmente dos professores. Estes 

são imprescindíveis para a criação de um ambiente facilitador do sucesso educativo, uma vez 

que são os atores que reúnem as condições necessárias à promoção de um clima positivo sem o 

que não se fazem projetos estáveis.  

Os órgãos diretivos deverão estimular tal postura no corpo dos professores. Caso os 

docentes não tenham essa atitude é difícil a instalação de uma cultura escolar diferenciada e 

identitária. É esta a ideia partilhada por Clímaco quando refere que “a cultura de escola tornou-

se um factor crucial na gestão das escolas” (2005, p.176), pois só deste modo se estabelece um 

ambiente educativo capaz de conceber uma cultura sustentada por todos os sujeitos de uma 

“educação que será tão mais plena quanto mais esteja sendo um ato de conhecimento, um ato 

político, um compromisso ético e uma experiência estética” (Freire, 1993, p. 117). 

Assim, as perceções que os indivíduos têm do ambiente em que desenvolvem as suas 

atividades habituais, as relações interpessoais que estabelecem, o tempo em que se dão tais 

interações e a forma como as lideranças lidam com todo este processo designam-se, no seu 

todo, como “clima de institucional de escola” (Arón , Milicic, 1999). Em suma, o clima social 

que se vive nas escolas está implicitamente associado ao modelo de gestão. Este acaba, sempre, 

por condicionar as relações humanas no contexto escolar.  

1.1. Comportamento organizacional  

 

Hellriegel define o comportamento organizacional como “o estudo de indivíduos e grupos 

no contexto de uma organização e do estudo dos processos e práticas que influenciam a eficácia 

dos indivíduos, das equipas e da organização” (2004, p. 4). 

Segundo o autor, o comportamento organizacional contribui para ajudar a desenvolver as 

competências do indivíduo necessárias para diagnosticar, entender, explicar e atuar sobre o que 
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está a acontecer em seu redor em termos trabalho. Partindo do princípio de que o desempenho 

do indivíduo na organização está relacionado com a forma como cada membro de organização 

pratica as suas competências, Hellriegel desenvolve na sua obra, sete competências básicas 

essenciais para promover a eficácia do indivíduo.  

Competência é um conjunto interrelacionado de habilidades, comportamentos, atitudes e 

conhecimentos de que o indivíduo necessita para ser eficaz no seu posto de trabalho. Estas 

competências particulares revestem-se cada vez de maior importância para a eficácia dos 

profissionais de educação, não só para os diretores da escola como para os professores e até os 

alunos.  

A competência de gerir-se a si próprio refere-se à habilidade global do indivíduo de 

avaliar os pontos fracos e fortes. Traduz-se pela capacidade de estabelecer e alcançar metas 

profissionais e pessoais, de equilibrar o trabalho e a vida pessoal, de participar em novas 

aprendizagens, ou de modificar comportamentos e atitudes.  

 A competência de gerir a comunicação, refere-se à habilidade global de usar todos os 

modos de transmissão, entendimento e receção de ideias, pensamentos e sentimentos, 

comunicação verbal, não-verbal, escrita, eletrónica e assim sucessivamente, para transferir e 

alterar concretamente a informação e as emoções.  

A competência de gerir a diversidade, refere-se à habilidade de apreciar as características 

distintivas e individuais do grupo, entender e aceitar que tais características são potenciais 

fontes de força para a organização e de dar valor às peculiaridades de cada indivíduo.  

A competência de gerir a ética, refere-se à habilidade global de incorporar valores e 

princípios que distinguem o que é correto e incorreto na tomada de decisão e nas ações.  

A competência de gerir a transculturalidade refere-se à habilidade global de reconhecer e 

aceitar igualdades e diferenças entre as nações e culturas e, ao mesmo tempo, de se munir de 

ferramentas estratégicas e organizacionais pertinentes, com uma mente aberta à reflexividade e 

ao conhecimento.  

A competência de gerir equipas, refere-se à habilidade global de desenvolver, apoiar, 

facilitar e dirigir grupos para alcançar as metas e objetivos organizacionais.  

A competência de gerir a mudança, refere-se à habilidade global de reconhecer e 

estabelecer adaptações ou transformações totalmente novas, que requerem dos indivíduos e das 

tarefas estratégias e estruturas tecnológicas nas suas áreas de responsabilidade.  

Simon afirma que o administrador, além de tomar as suas decisões, deverá providenciar 

para que todos na sua organização as tomem de maneira efetiva. Segundo o autor, nos últimos 

40 anos, as técnicas de tomada de decisão têm sido amplamente avançadas pelo 



Capitulo II – Lideranças Intermédias 
 

 35 

desenvolvimento de um amplo número de ferramentas, em particular, as ferramentas de 

pesquisa operacional, ciência de gerenciamento e tecnologias de sistemas especialistas com 

especial atenção aos sistemas de informações computacionais (Simon 1987).  

Quanto às competências a desenvolver pelo indivíduo, enquanto líder, Hellriegel (2004) 

assinala que este deve desenvolver atenção focalizada: no cliente, na inovação, na associação 

interdependente, no domínio da complexidade e no desenvolvimento da organização.  

2. Lideranças Intermédias 

 

A gestão dos estabelecimentos de ensino inseridos nos agrupamentos de escolas apresenta 

características específicas que, num primeiro momento, se podem estabelecer a partir da própria 

posição que o cargo de coordenador de estabelecimento ocupa na organização, à semelhança do 

que se observa em contextos não escolares.  

O recurso à obra de referência de Mintzberg “Estrutura e dinâmica das organizações” 

permite encontrar um primeiro esboço desta posição, quando o autor a situa na “cadeia 

hierárquica”, uma das cinco componentes básicas da organização.  As outras componentes são o 

centro operacional, o vértice estratégico, a tecno-estrutura e o apoio logístico. 

Refere o desempenho de tarefas do gestor de nível médio tanto no sentido ascendente, 

como no sentido descendente. No primeiro caso, ele recolhe informações e passa uma parte delas 

ao nível superior, resolve alguns problemas e transfere outros, tendo, neste sentido, uma 

intervenção no processo de tomada de decisões. No segundo caso, ele decide sobre a afetação de 

recursos da sua unidade, elabora regras, prepara planos e implementa projetos. Para além destas 

tarefas, ele tem que gerir as condições de fronteira entre a sua unidade e o resto da organização e 

está empenhado na formulação de estratégias para a sua unidade, embora esta seja, 

significativamente, afetada pela estratégia da organização global.  

O gestor intermédio desempenha todos os papéis do gestor de topo, embora apenas no 

contexto da sua unidade e com diferentes configurações de acordo com o nível em que se encontre 

na cadeia hierárquica. A posição que ocupa na organização coloca-o num “campo de forças” quer 

no sentido ascendente quer no sentido descendente, sendo que: “Por vezes estas forças são de tal 

forma poderosas [...] que mal se pode considerar o titular do posto como um ‘gestor’, no sentido de 

este estar ‘encarregado’ de uma unidade organizacional” (Mintzberg, 2004, p.49).  

O cargo de coordenador de estabelecimento, tal como se pretende abordar neste trabalho, 

apresenta algumas destas características que desde logo estão associadas à posição que ele ocupa 

no seio do agrupamento de escolas. A configuração deste modelo organizacional, coloca o gestor 
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intermédio “no meio” da linha hierárquica da organização e, se tivermos em conta as alterações 

atrás referidas quanto aos novos intervenientes nos processos de regulação da educação, bem como 

ao aumento dos tempos escolares, pode começar a desenhar-se o “campo de forças” em que 

também o coordenador de estabelecimento se situa.  

A gestão intermédia tem sido objeto de estudo sobretudo no âmbito das pesquisas sobre os 

departamentos curriculares. Estes estudos constituem uma referência importante quando se 

pretende problematizar as funções do coordenador de estabelecimento, já que a cultura e a política 

departamental são elementos organizacionais relevantes para compreender o trabalho, as funções e 

a identidade dos gestores intermédios.  

Tendo em conta o estudo de Carvalho, os departamentos constituem-se como um poderoso 

contexto, no seio do qual as práticas e as perspetivas de ensino são moldadas e participam de forma 

determinante na organização das experiências dos professores e alunos. Podem considerar-se, a 

partir de diferentes perspetivas de análise, como “mundos de conhecimento”, como “mundos 

sociais” e como “arenas políticas” (2002, pp. 49-56). O autor faz referência ao modelo 

tridimensional de análise dos departamentos proposto por Siskin (1994): “Mundos de 

conhecimento” quando se consideram, como foco do seu estudo, os conteúdos das culturas dos 

professores, isto é, as atitudes, os valores, as crenças e os hábitos partilhados no seio desses grupos 

particulares, ou das comunidades profissionais mais alargadas. As designações dos departamentos 

não são apenas classificações disciplinares mas “fronteiras” que os dividem em mundos diversos 

relacionados com os conhecimentos, linguagens e quadros de referência da sua disciplina.  

Aos diferentes departamentos associam-se diferentes representações, ações e interações dos 

professores e, neste sentido, eles podem considerar-se como “mundos sociais” quando o seu estudo 

se centra nesses aspetos, enquanto “formas” das culturas dos professores. Estas incluem os padrões 

de relações e as formas particulares de associação que se estabelecem entre os professores.  

Podem entender-se como “arenas políticas” quando os estudos têm como foco a orientação 

estratégica das ações e relações dos professores para a obtenção e distribuição de recursos quer 

materiais quer simbólicos, bem como para a criação de sentidos, no seio desses espaços ou na sua 

relação com o exterior. Nesta perspetiva, o autor considera que essa estrutura fixa, de aparente 

desigualdade que é o departamento, é “modificável” em função de diferentes fatores, como o 

prestígio e credibilidade dos professores no estabelecimento, a proximidade ou distância face à 

gestão da escola, a presença em diversas redes de influência, as inclusões-exclusões dos processos 

políticos nas escolas, o grau de comprometimento no interior dos departamentos, a existência de 

comprometimentos exteriores, (Carvalho, 2002). Assim, quer o status dos departamentos quer a 

ação estratégica dos professores são elementos importantes a ter em conta na dimensão política da 
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sua análise. O status pode definir-se como a posição social à qual se associa um conjunto de 

direitos e deveres e um lugar relativo numa hierarquia e relaciona-se com o prestígio, os bens e a 

autoridade do departamento (Carvalho, 2002).  

Sendo a política e a cultura fatores inerentes à própria função de gestão, estes aspetos 

contribuem para compreender a gestão intermédia, a complexidade de fatores que intervêm na 

constituição e maior ou menor coesão dos diferentes grupos de professores e, também, na sua 

complexidade da articulação dos departamentos com os órgãos de gestão de topo. Uma perspetiva 

micro-política da educação permite circunscrever os fenómenos políticos, a que anteriormente se 

fez referência, focalizando a sua análise em contextos mais restritos, como os departamentos, no 

quotidiano das escolas.  

Tendo como referência o estudo anteriormente referenciado, esta perspetiva “preocupa- se 

em captar os processos sociais através dos quais atores ou grupos procuram impor ou salvaguardar 

os seus interesses na vida organizacional” e “centra-se sobretudo na análise das relações de poder 

nas organizações” (Carvalho, 2002, p.60). A mudança que esta alternativa conceptual propõe situa-

se quer na ênfase que dá aos atores (e não às estruturas) como constituintes básicos das 

organizações, quer na análise do modo como esses atores definem, interpretam e manejam as 

situações com que se confrontam no quotidiano. A perspetiva micro-política, no âmbito dos 

estudos sobre os departamentos, tem em conta as ações políticas dos indivíduos orientadas pela sua 

perceção das diferenças entre si ou entre grupos, debruça-se sobre o uso do poder (para influenciar 

e/ou proteger) e sobre o significado político das suas motivações mais ou menos conscientes. Tem 

em conta as ações e processos quer cooperativos quer conflituais dos atores, bem como os 

interesses relativos a bens materiais ou simbólicos. Ainda, segundo o mesmo autor:  

 

A actividade micro-política pode envolver tanto a luta em torno dos recursos como a luta 

pela definição das regras dessa luta. A micro-política cobre tanto o espaço do acesso, da 

alocação e da distribuição de recursos e recompensas materiais e simbólicas como o espaço 

de estabelecimento da ordem organizacional e educativa, da definição do modo de controlo 

da organização e da definição do que é tomado como válido do ponto de vista educativo 

nessa organização (Carvalho, 2002, p. 63).  

 

Na mesma linha Carvalho refere: 

 

As relações de poder que emergem do contexto da organização escolar mantêm 

uma forte afinidade com o tipo de poder que as diferentes formas de governo vão 

promovendo, através do tipo de administração que veiculam, de resto, expressão da sua 

legitimação. 
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Diríamos que a escola português, ao longo da sua existência, tem sido marcada por 

relações de poder que foram desenhadas por diferentes formas de poder político que 

permitem delinear diferentes modos de racionalidade (Carvalho, 2014, p. 46). 

 

De acordo com Friedberg o poder pode definir-se como: “a capacidade de um ator 

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” (1995, 

p.120). 

Essa capacidade pode ter como origem a própria definição da situação e do problema ou 

pode estar relacionada com a liberdade ou margem de autonomia de cada ator. A definição da 

situação é um dos focos centrais da atividade micro-política pois é através da atribuição de 

significado que os contextos são interpretados e a ação é ordenada.  

Tendo em conta esta perspetiva de análise, os atores nas organizações desenvolvem 

estratégias de ação que se pretendem compreender, no caso dos gestores intermédios, enquanto 

ações estratégicas orientadas para determinados fins, no desempenho da função de gestão. Importa, 

neste âmbito, fazer uma referência aos estudos de Blase e Anderson (1995). Os autores consideram 

que o poder, nas relações humanas, consiste numa estrutura tripartida expressa em termos de 

“poder sobre”, “poder através de” e “poder com”. A primeira forma relaciona-se com a dominação 

e o controlo e está associada a uma perspetiva de poder como um recurso escasso, em que a 

competição é a única forma de obter o seu uso, sempre considerado como total. O “poder através 

de” está associado à motivação dos indivíduos e grupos que, desta forma, sentem mais como seus, 

os objetivos da organização. Os autores vêm como alternativa a estas abordagens tradicionais da 

liderança, o modelo de “poder com” que favorece o empowerment dos “subordinados”, isto é, que 

tem em conta a participação democrática como um direito e não como privilégio dos 

administradores e que vê o poder como um recurso que se encontra distribuído de diferentes 

formas, nas organizações escolares (Blase, Anderson, 1995, p.13).  

Em diversos estudos empíricos estes autores referem-se às diferentes estratégias de uso do 

poder e ao seu impacto, entre outras, nas relações entre professores e entre professores e gestores 

nas escolas. De um modo geral, de facto, aos estilos mais “fechados” dos gestores, vistos pelos 

professores como autoritários, inacessíveis, indecisos, inseguros, frios e impessoais, também se 

associaram orientações políticas dos professores que eram igualmente “fechadas”, e dominadas por 

considerações reativas (Blase, Anderson, 1995). Aos estilos mais “abertos” dos gestores, vistos 

como honestos, comunicativos, colegiais, informais, participativos e apoiantes, associaram-se 

estratégias de ação dos professores, tal como a diplomacia, enquanto estratégia de influência 

positiva e ativa na disponibilidade para efetuar trabalho extra para dar visibilidade ao seu trabalho 
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(Blase, Anderson, 1995).  

No entanto, os autores pretendem demonstrar que qualquer estratégia minimamente política 

pode ser usada de forma autêntica ou manipulativa e, tendo em conta que as tecnologias do 

controlo se tornaram mais subtis e ideológicas, os modelos de gestão mais abertos e participativos 

devem ser analisados com precaução. O controlo ideológico através da “gestão dos significados” 

parece ser apanágio dos gestores, mesmo nesse tipo de modelos. Ao gestor tende a pertencer o 

direito a enquadrar e “definir” a realidade dos outros, mesmo quando ela possa corresponder a 

simples ficção. E, no entanto, também ele numa posição intermédia de gestão, se confronta com 

constrangimentos vários. Com referência a um destes estudos, os autores assinalam “At least in 

Fairlawn, principals may technically be the teachers’ immediate bosses, but they are, in their own 

way, as vulnerable as teachers” (Blase, Anderson, 1995, p.118). 
 
“O vocabulário e os conceitos 

correntes e comuns operam seletivamente sobre a visibilidade das coisas e exercem uma poderosa 

regulação sobre as perceções, as cognições e as preferências, sobre a promoção ou a 

marginalização de pessoas e ideias” (Carvalho 2002, p.17)  

Um estudo de Busher (2005), debruçando-se sobre a identidade profissional dos gestores 

intermédios, com base numa análise dos processos micro-políticos das escolas secundárias, 

demonstra algumas das formas de lidar com essa “vulnerabilidade”: a necessidade de gerir o 

departamento através de processos colaborativos, da consulta, da persuasão; o uso do “poder com” 

e “através de”; estabelecer a mediação entre professores e gestores de topo; desenvolver culturas 

colaborativas e uma liderança distributiva. Com esta posição na organização eles têm de 

estabelecer constantes negociações com os outros atores. Como refere o autor: “There was a form 

of consent to their actions that was frequently renewed through middle leaders’ formal and 

informal interactions with their colleagues in the specific policy contexts of the school” (Busher, 

2005, p.149). 

O autor assinala, ainda, o facto de a sua identidade emergir da linguagem que “não usam”: 

eles nunca se referem a si próprios como gestores e quando usam o termo referem-se aos gestores 

de topo, na organização escolar.  

No âmbito de um estudo sobre departamentos no ensino secundário (Busher, Harris, 1999), 

o gestor intermédio é caracterizado do seguinte modo: “In hierarquical terms the head of 

department is a middle manager. He or she is not part of the senior management team, responsible 

for the overall strategic development of a school, but someone responsible for the operational work 

of others, namely classroom teatchers” (Busher, Harris, 1999, p.306). 

Estes autores referem-se às exigências complementares e opostas das suas funções, que 

colocam tensões e dilemas na liderança ao nível dos departamentos e que se associam a quatro 
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diferentes dimensões: o modo como os chefes de departamento traduzem as perspetivas e políticas 

dos seus antecessores; o modo como encorajam o desenvolvimento da identidade do grupo; o 

modo como melhoram o desempenho de professores e alunos; o modo como estabelecem a ligação 

com os atores externos. Estas dimensões refletem a complexidade das tarefas de gestão nestes 

contextos e revelam as tensões que os líderes enfrentam numa posição de gestão intermédia. O 

facto de os departamentos variarem em tamanho, configuração, status, fontes de poder e 

especialização do grupo profissional, torna o trabalho de cada chefe de departamento 

contextualmente diferente do que é experimentado pelos outros dentro da mesma escola ou noutras 

escolas.  

As alterações nas formas de regulação da educação a que se fez referência, colocam novas 

exigências e desafios aos gestores. Uma mudança nas funções do gestor intermédio, ao nível dos 

departamentos, tal como refere o estudo de Adey (2000) vai no sentido quer da sua maior 

participação nas políticas globais da organização escolar, quer de um papel mais efetivo no 

desenvolvimento profissional dos professores. As conclusões do estudo permitem, em primeiro 

lugar, constatar uma grande discrepância entre o que se espera destes gestores e o que eles sentem 

acerca destas questões. Se, devido à “pressão” que sobre eles se exerce, demonstram aceitar essas 

novas responsabilidades, de facto consideram não estar preparados para as concretizar. O estudo 

evidenciou que:  

- O modo como vêm a sua função está sobretudo ligado às competências gerais de gestão: tomar 

decisões, gerir recursos e reuniões, desenvolver boas relações de trabalho, entre outras.  

- Vêm-se mais como “line manager”, responsáveis pela aplicação de medidas políticas 

institucionais do que como líderes.  

- Não reconhecem o seu papel de liderança no desenvolvimento profissional dos professores; não 

consideram o processo de avaliação dos docentes como instrumento de desenvolvimento 

profissional.  

- Alguns demonstram uma insatisfação pelo facto de não terem influência nas decisões políticas 

globais da escola mas, na generalidade, não aceitam a noção da necessidade do seu contributo 

nessa tomada de decisões.  

- A gestão do tempo é uma preocupação dos gestores intermédios, perante as pressões que sofrem 

para efetivar as referidas mudanças nas suas funções.  
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2.1. Liderança no Pré-escolar e 1º Ciclo  

 

Apesar dos diferentes níveis de ensino, o que obriga a considerarmos as diferentes culturas 

que entre eles se estabelecem no que respeito à questão de “care”,  apresentam-se como idênticas  o 

que se traduz no conceito de “care” proposto por Nias (1999). A partir do conceito de “care”, 

enquanto preocupação pela vida emocional e pela proteção dos alunos dos mais baixos níveis 

etários.  

 

Whatever the reasons, if we accept as generalisations that the teachers are affectively 

involved with children, and the proposition of the relational feminists that affectivity is the 

basis of an ethic of care, then it is easy to construe primary teaching as a ‘culture of care’ 

whose underlying values emphasise the importance of making children feel secure, happy 

and cared for (Nias, 1999, p.68). 

 

A ética do cuidar emerge de sentimentos, mais do que de princípios racionais e pode 

compreender-se a sua ênfase numa situação profissional em que, para além da faixa etária das 

crianças, os professores trabalham num sistema de docência individual em que se encontram 

isolados, por longos períodos de tempo, com as “suas” crianças, nas “suas” salas. Esta perspetiva 

está também implícita no modo como os professores percecionam as relações entre si, na 

organização escolar.  

A autora faz referência a três tipos de razões históricas que estão na origem desta 

característica cultural. Uma primeira prende-se com o facto de a educação poder ser entendida 

como “endoutrinação” associada a uma perspetiva religiosa. Uma segunda razão situa-se na 

influência que, na educação dos primeiros anos, tiveram as abordagens de Froebel, Pestalozzi e 

outros, mais viradas para o desenvolvimento do que para a aprendizagem. Uma última razão está 

relacionada com o entendimento da profissão como “obediência” ao sistema, associada ao baixo 

status social e económico e à feminização, entre outros fatores. Assim, uma “cultura de cuidar” 

pode associar-se a diferentes modos de entender a função docente, como afetividade, como 

responsabilidade e como altruísmo ou auto-sacrifício, mas a autora salienta o facto de, em qualquer 

dos casos, ela se constituir como uma fonte de identidade e compromisso com a profissão. A 

intensificação do trabalho docente, nestes níveis de ensino poder ter, neste sentido, efeitos mais 

devastadores junto dos professores. A autora identifica a “culpa” e a “tensão” como os efeitos que 

as exigências atuais do sistema têm nos professores. “Culpa” porque a responsabilidade moral na 

profissão é difusa, não definida e inegociável, ficando a cargo da consciência individual. “Tensão” 

porque o discurso atual se centra na relação custo-benefício e não no “care”, na prestação de contas 
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e não no “serviço”. A pressão competitiva aumentou, dentro e entre as escolas, o que tem um efeito 

paradoxal, já que torna a função de responsabilidade moral destes professores mais difícil de 

atingir. Assim, eles são levados a percecionar os interesses da escola mais em função dos 

indivíduos, do que em função das medidas legalmente instituídas.  

Pode-se compreender melhor a gestão intermédia no 1º ciclo e pré-escolar, se entendida 

como uma tarefa “cultural” e “moral” intimamente associada ao “care”, enquanto preocupação 

pelos alunos e enquanto preocupação pelos aspetos afetivos e relacionais na organização, o que a 

distingue da gestão intermédia noutros contextos.  

Southworth, autor que tem estudado a gestão intermédia nas escolas de 1º ciclo, salienta a 

função de liderança precisamente como uma forma de gestão da cultura das escolas, dando ênfase 

aos aspetos sociais, relacionais e morais do cargo. De uma forma sintética estabelece uma distinção 

entre os dois tipos de funções inerentes ao cargo, a de gestão e a de liderança: “Management is to 

do with keeping the organization going. Leadership though is about ensuring the organization – the 

scool – is going somewhere” (1998, p.8). Enquanto que a atividade de gestão implica a 

manutenção do funcionamento da organização, e nesse sentido é também um trabalho relacional, a 

liderança supõe, de acordo com o mesmo autor, uma ação social que pretende influenciar os outros.  

  Sanches estabelece uma distinção entre estes dois conceitos, a partir da sua evolução 

histórica, considerando que “Ao contrário da visão tradicional que tem confundido liderança e 

gestão, para o tempo presente requerem-se mais líderes do que gestores”, (Sanches,1996, p. 21). 

Implica, defende o autor, uma visão global da escola, estabelecer objetivos e avaliar, coordenar e 

desenvolver o currículo, assegurar a qualidade do ensino-aprendizagem e constituir-se como 

exemplo, no seio da organização escolar.  

Como se registou, dificilmente os gestores intermédios têm um entendimento do seu cargo 

nesta vertente de líderes de professores e num estudo sobre o 1º ciclo, relacionado com a deteção 

de necessidades de formação dos gestores intermédios, os autores salientam “Primary subject 

leaders acknowledged the importance of auditing colleagues’ training needs, but did not appear to 

take their response further than attempting to lead by example” (Bennett et al, 2003, p. 8).  

A gestão intermédia poderá, assim, compreender-se como uma função complexa situada 

num “campo de forças” em que se jogam as ações e os interesses simultaneamente complementares 

e opostos dos vários atores, quer numa linha vertical quer horizontal, quer no interior, quer no 

exterior do contexto organizacional. Tanto nos departamentos, como nas escolas, enquanto 

contextos culturais e políticos, o gestor intermédio é um ator central. Com uma maior ou menor 

participação na política global da organização, o lugar do meio é sempre lugar de definição de 

regras, situações e problemas, de tradução e gestão de significados, de interação e negociação para 
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a afetação de recursos materiais ou simbólicos. Ao gestor intermédio cabe, assim, uma função que 

é simultaneamente cultural e política. A sua visão da organização, o modo como interpreta a sua 

função e as ações estratégicas que vai desenvolvendo, mais ou menos conscientemente, 

constituem-se como dimensões duma “construção” própria do cargo de gestão e permitem-lhe 

estabelecer equilíbrios mais ou menos provisórios e/ou conquistar “zonas de negociação” 

favoráveis à sua unidade organizacional.  

Neste sentido, o desempenho dos papéis de gestão e as áreas de influência em que ele 

exerce a sua ação são fundamentais para descrever e analisar os modos como, no quotidiano, o 

gestor intermédio desenvolve essa ação.  

3. O Trabalho do Gestor Intermédio  

 

A função de coordenação de um estabelecimento de ensino, no contexto de um 

agrupamento de escolas, apresenta especificidades que se pretendem olhar e problematizar tendo 

como dimensões de análise o desempenho dos papéis de gestão e as áreas de influência em que se 

concretiza a sua ação. Embora estes conceitos e perspetivas se constituam como categorizações a 

priori, o que se pretende é olhar o objeto de estudo a partir deles, como referências facilitadoras de 

uma compreensão das ações estratégicas do gestor intermédio, enquanto ator organizacional, no 

contexto específico do estabelecimento em análise.  

 

3.1. Coordenador de Estabelecimento o Seu Papel na Gestão  

 

O coordenador de estabelecimento, como responsável pelo funcionamento da organização, 

é objeto de uma regulação institucional, isto é, espera-se dele que cumpra e “faça cumprir” as 

orientações emanadas da legislação e dos seus superiores hierárquicos. Por outro lado, ele é um 

regulador das ações de outros (entre eles, os seus pares). A sua autoridade formal, inerente à 

natureza do cargo e à posição que ocupa na organização, atribui-lhe um estatuto, o de representante 

da instituição, constituindo-se, assim, como um ator central no “jogo” das regulações internas da 

escola. “Por regulação interna entendemos os processos formais e informais que garantem a 

coordenação da ação coletiva na escola, através da produção e manutenção de regras que 

asseguram o seu funcionamento” (Barroso et al, 2007, p. 171). 

É neste contexto que pode entender-se a natureza “dilemática e conflitual” da atividade do 

gestor escolar, tal como é referida por Dinis (2002), fruto das “exigências contraditórias” a que se 
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encontra sujeito. Ele é simultaneamente “um entre dois”, se tivermos em conta a dicotomia 

administração/ensino, e “um entre iguais”, se considerarmos que é eleito pelos outros professores e 

é ele próprio um profissional do ensino. Este autor faz referência aos papéis do gestor, enquanto 

“configurações de comportamentos sociais requeridos ao ator organizacional, em função do 

estatuto ou posição que ocupa na organização” (Dinis, 2002, pp. 123-126), distinguindo os 

diferentes processos de perceção e interpretação que deles fazem os diversos atores no seio dos 

contextos organizacionais e que explicam a natureza ambígua da atividade do gestor. O autor 

explicita, quanto ao conceito de papel, quatro aspetos que, neste sentido, importa reter: as 

expectativas a ele associadas pelos atores, nomeadamente o papel esperado nas diferentes formas, 

como essas expectativas são passadas a outros, o papel comunicado na perceção dessas 

expectativas comunicadas, o papel percebido na execução e o papel exercido.  

Mintzberg (2004), como havíamos referido, considera que os gestores intermédios 

desempenham todo o tipo de papéis dos gestores de topo. Devem servir de símbolo à sua unidade e 

ser líderes dos seus membros, controlar o ambiente e as atividades e transmitir informações dentro 

e fora da cadeia hierárquica, realizar a afetação dos recursos, negociar com pessoas fora da 

organização, tomar a iniciativa de mudanças estratégicas e lidar com as exceções e com os 

conflitos. Estes papéis apresentam, no entanto, diferentes configurações à medida que a posição do 

gestor desce na cadeia hierárquica, caracterizando-se as decisões nestes casos, entre outros aspetos, 

por serem cada vez mais frequentes, de menor duração, menos flexíveis, menos ambíguas e menos 

abstratas; as soluções mais pré-determinadas; o significado dos acontecimentos e das inter-relações 

mais claro. Os papéis de gestão, embora na realidade se sobreponham, podem sistematizar-se em 

três grandes áreas: a relação, a informação e a decisão. Em cada uma destas categorias se incluem 

diferentes papéis aos quais associa diferentes tarefas de gestão. Centrando-se nos papéis de relação 

considera que eles derivam diretamente da posição que os gestores ocupam na estrutura formal da 

organização e incluem o papel de “representante”, o de “líder” e o de “agente de ligação”. A 

autoridade formal e o estatuto de que dispõem implicam um certo tipo de relações, de onde 

derivam um conjunto de papéis de informação que incluem os de “piloto”, “difusor” e “passa-

palavra”. Estes conjuntos de papéis, por sua vez, permitem-lhe jogar os papéis decisionais que 

incluem os de “empreendedor”, “gestor de crises”, “gestor de recursos” e “negociador”. “En vertu 

des nombreux contacts personnels qu’il entretient avec ses subordonnés et tout un réseau de 

relations, le manager apparaît comme le centre névralgique au sein de son unité” (Mintzberg, 1999, 

p.25). É esta atitude que importa reter na organização para descrever a especificidade das tarefas de 

coordenador de estabelecimento, num cargo de gestão intermédia.  

Tendo em conta estes aspetos relacionados com a problematização do conceito e a 
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categorização dos papéis de gestão, importa conhecer e compreender o modo como, no quotidiano, 

se desenvolvem as práticas de gestão, isto é, em que consiste a atividade prática do coordenador, 

no desempenho dos diferentes papéis de gestão.  

Como salientam vários autores, a imagem do gestor como alguém que planifica, organiza e, 

posteriormente, decide e reflete sobre o seu trabalho, não corresponde à realidade. De facto, no 

quotidiano verifica-se a sobreposição dos papéis do gestor e a sua atividade caracteriza-se pela 

brevidade, fragmentação e comunicação verbal (Mintzberg, 1999), ainda, pela dispersão, densidade 

e rapidez na sucessão das tarefas (Barrère, 2006).  

No caso da gestão de organizações educativas, Barrère (2006) caracteriza o trabalho do 

gestor de um estabelecimento de ensino a partir das quatro dimensões, nomeadamente da 

diferenciação das tarefas, da temporalidade, da reatividade e da visibilidade.  

As tarefas de gestão podem caracterizar-se, numa primeira dimensão, como sendo de 

natureza diversa, administrativas, relacionais e de caráter decisório, e com um grande diferencial 

de densidade, duração e sucessão, o que permite ao gestor “suportar” o peso do seu trabalho, 

apesar da intensidade que o caracteriza. As sobreposições de pedidos de informação, a 

imprevisibilidade das situações, as interrupções constantes são aspetos que caracterizam o seu 

trabalho, bem como o facto de a política do estabelecimento estar totalmente “imersa” no resto da 

atividade, ou “atomizada” em “micro-decisões”. As estratégias de regulação que utiliza, como 

forma de lidar com a complexidade das situações, são sobretudo relacionais. A “presença”, a 

disponibilidade, a consulta, constituem formas de antecipar os problemas e, desde logo, começar a 

resolvê-los.  

As diferentes temporalidades, os finais de períodos letivos, a “urgência” e os projetos, 

constituem, igualmente, fontes de “pressão” exterior, quer devido ao incremento de uma cultura de 

diagnóstico e avaliação que exige a recolha de dados, sobretudo quantitativos, quer devido à 

“oferta periférica de ações” por parte de instituições externas. A autora refere, a este propósito, que 

se pode falar da “confiscação” do projeto pela propagação de ofertas deste tipo (Barrère, 2006).  

A reatividade, como dimensão caracterizadora do trabalho do gestor, prende-se igualmente 

com as alterações que a descentralização trouxe aos modos de regulação do sistema educativo. As 

fronteiras com o exterior tornaram-se mais “porosas” e as famílias mais interventivas, como 

“clientes” de um serviço público, o que exige bons níveis de resposta por parte do gestor. A ordem 

de prioridades das tarefas tende a ser definida pelo seu diferencial de reatividade e as interações 

relacionais e informacionais constituem-se como o trabalho mais apropriado para procurar a 

“reactividade ideal” no estabelecimento. O gestor pode ser visto, assim, como um “regulador da 

reactividade” (Barrère, 2006).  
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O trabalho de gestão do estabelecimento é fortemente marcado pela sua transformação em 

ação visível, sobretudo no contexto da difusão de uma cultura de resultados, já que as ações do 

gestor são identificáveis e possíveis de objetivar. Assim, as formas de comunicação revestem-se da 

maior importância pois permitem explicitar e pôr à discussão uma visão da organização, isto é, 

“agir” sobre a sua imagem exterior (Barrère, 2006).  

 

 



Capitulo III – Representações e práticas de liderança 
 

 
 

49 

1. A organizacional escolar  

 
Concluído o enquadramento teórico que emoldura a reconstrução da problemática que 

gira em torno da cultura organizacional é nosso objetivo centrarmo-nos na organização escolar 

na esfera da educação pública tomando como referência os agrupamentos de escolas.  

Os agrupamentos de escolas, previstos desde o ano de 1998 com o Decreto-Lei n. º 115-

A/98 de 4 de Maio, implementados definitivamente em 2003 com a aplicação do Despacho n. º 

13313/03, de 8 de julho, ao determinarem o ordenamento das ofertas educativas, numa 

perspetiva de criação de condições de gestão das escolas, de racionalização dos meios e de 

aumento da qualidade das aprendizagens, constituem uma preocupação no âmbito da política de 

reforma estrutural do Ministério da Educação. Mais tarde, no decorrer do ano letivo de 

2011/2012, as agregações de escolas voltariam a revolucionar o desenho morfológico 

organizacional da escola pública, sobretudo no que respeita ao norte do país, embora o processo 

de reestruturação viesse a estar completo em 2013/2014.  

Relembramos que o processo de agrupamento de escolas foi orientado para dois grandes 

objetivos essenciais:  

a) Agrupar efetivamente todas as escolas localizadas no território português continental 

de forma a integra-las em unidades de gestão, de acordo com o regime de autonomia, 

administração e gestão das escolas;  

b) Dentro dos agrupamentos, privilegiar os agrupamentos verticais, considerando o objetivo 

de favorecer um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela escolaridade 

obrigatória de doze anos numa dada área geográfica, elemento essencial para a qualidade das 

aprendizagens.  

A constituição dos agrupamentos implicou uma visão das escolas entendidas como espaços 

de “aplicação burocrática” das políticas determinadas centralmente. O desenho morfológico da 

rede escolar  

 

 tende a ficar reduzido a um processo de emparcelamento de escolas numa lógica de 

aparente racionalização de recursos, desvalorizando-se a construção negociada dos novos 

espaços educativos em função das dinâmicas e dos projetos construídos localmente. 

Eventualmente, os ganhos de eficiência, decorrentes do efeito de escala associado à maior 

dimensão organizacional dos agrupamentos, serão anulados por perdas de eficácia 

resultantes da acrescida burocratização da gestão escolar e do trabalho docente, e do défice 

de participação e de envolvimento dos actores. (Afonso,  2005,pp 9-10).  
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Tendo em conta todos estes novos elementos inseridos no contexto escolar, é nossa 

convicção que a problemática da cultura organizacional assume consideráveis potencialidades 

heurísticas na compreensão da organização escolar atual. Sobre os agrupamentos de escolas, Lima 

refere tratar-se  

 

de um objecto de estudo particularmente interessante e desafiador em termos teóricos e 

interpretativos, desde logo por remeter para a definição jurídica-normativa de uma nova 

organização – o agrupamento de escolas e sua respectiva sede –, e sobretudo para as lógicas 

e as dinâmicas de acção em curso no interior dos agrupamentos, envolvendo escolas 

agrupadas que, discursivamente passaram à categoria de “subunidades de gestão” (2006, 

p.60).  

2. Alguns dilemas no estudo da cultura das organizações escolares  

 

Tendo como pressuposto que a problemática da cultura organizacional promove uma leitura 

mais sólida e contextualizada das organizações, é nosso propósito, debater a sua pertinência teórica 

ao nível das instituições escolares na esfera da educação pública, num momento em que as 

políticas de avaliação (dos alunos, dos professores, das escolas) têm marcado o campo da educação 

tendo por base preocupações tão díspares como a questão do controlo e vigilância sobre os 

indivíduos, os métodos, os conteúdos e as lógicas da educação, as referências à competitividade 

das economias, a eficácia e eficiência dos sistemas educativos, a contrapartida pela autonomia e 

descentralização administrativa, a melhoria da qualidade da educação, dos resultados escolares, o 

direito à informação da comunidade, o suporte à decisão política, o apoio a estratégias de 

comparativismo educacional assentes em rankings de excelência, a livre escolha dos pais e ao 

mercado de serviços educativos, a estruturação de modelos de prestação de contas e de 

responsabilização (Afonso, 2010b).  

No decurso desta tarefa, ancorados na Teoria e na Sociologia das Organizações e, 

sobretudo, em alguns trabalhos recentes de Torres (1997, 2004, 2006, 2008a, 2008b, 2008c, 2011a, 

2011d) e outros, conseguimos catalogar dois pares de categorias analíticas em relação às quais gira 

o debate sobre o campo organizacional. Falamos das categorias: estrutura/ação e dentro/fora. A 

articulação e o cruzamento destas categorias resultaram num conjunto de dilemas que determinam 

e regulam a natureza do conhecimento organizacional e a própria evolução da problemática da 

cultura organizacional.  
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Ao inclinarmo-nos sobre as focalizações culturais produzidas no âmbito educativo, 

recontextualizando-as no panorama mais amplo dos dilemas teóricos, procurámos explorar as 

principais tensões e impasses teóricos e metodológicos.  

2.1. Dilema ausente ou cultura organizacional induzida  

 

O dilema ausente procura apresentar as particularidades de uma conjuntura histórica e 

científica cujas demarcações teóricas tendem a ser alicerçadas nas abordagens racionalistas das 

organizações, com particular incidência nos princípios da administração científica de Taylor, nos 

princípios gerais da administração de Fayol e na teoria da burocracia de Weber.  

Este dilema aponta na direção da superioridade indiscutível das estruturas e da forma 

racionalmente desenvolvidas para implementar o grau máximo de eficácia e de eficiência 

organizacionais a fazer lembrar a expressão one best way. Regista-se, por parte dos atores 

organizacionais, uma barreira teórica de pensar e questionar as dimensões informais e 

comportamentais da organização. Aos vários agentes organizacionais está reservado um papel de 

submissão e de dependência ao serviço da ordem estrutural hierarquicamente definida.  

Autores como Sedano e Perez (1989), Tyler (1991), Costa (1998) reproduzem no campo 

educacional esta conceção organizacional e permitem-nos pensar nas condições de produção das 

primeiras representações da cultura organizacional em contexto escolar ainda que a dimensão da 

informalidade (valores, crenças e comportamentos) não fosse considerada como variável que 

marca a diferença entre as organizações. A dimensão simbólica era deduzida da ordem estrutural 

como se de um complemento ou prolongamento natural se tratasse.  

Neste âmbito, a cultura organizacional ocorre numa perspetiva unidimensional de modo a 

perspetivar manifestações integradoras e homogeneizadas numa linha de perfeita sintonia e 

continuidade, sem ruturas ou qualquer tipo de fraturas. Durante décadas, esta abordagem ajustou-se 

perfeitamente às características do sistema educativo português, centralizador, uniforme e 

impositor de normas e regras à semelhança das lógicas do mundo empresarial. As organizações 

escolares eram meras reprodutoras de uma ordem normativa e cultural externamente desenhada 

para ser efetivamente implementada nas unidades periféricas. Aos agentes escolares está reservado 

um papel de sujeitos passivos, acríticos e conformados, porém reprodutores fidedignos da ordem 

racional e burocrática que garante a eficácia do sistema educativo como se de uma empresa se 

tratasse.  
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A confirmar a força que o dilema ausente ainda exerce nas organizações escolares dos 

nossos dias, o taylorismo, à primeira vista desacreditado, parece ressurgir porque o pensamento 

tayloriano se sobrepõe ao taylorismo (Lima, 1994).  

Com efeito, 

 

a ideologia tayloriana confunde-se, a vários títulos, com a ideia de modernidade, assente no 

princípio da divisão do trabalho […] na defesa positivista de uma “administração 

científica” e de uma “selecção científica” do trabalhador, na formação profissional como 

“treino científico” e na cooperação entre direcção e os trabalhadores, ideal mais actual do 

que nunca, promissor quanto ao termo dos conflitos de classes. (Lima, 1994:120).  

 

Introduzida na organização, a modernização simboliza a racionalização, a eficácia, a 

eficiência, a solução correta, a otimização dos recursos e o progresso. O setor educativo torna-se 

permeável às medidas de racionalização valorizando ainda mais o saber técnico-gestionário.  

As tendências neoliberais, especialmente presentes a partir da década de 80, exigiram da 

escola e da administração pública a racionalidade que se vivia no setor empresarial e as reformas 

do sistema educativo consagraram soluções do tipo neo-tayloriano. Por isso, “a organização escolar 

e a administração escolares surgem progressivamente despolitizadas e desideologizadas, 

naturalizadas enquanto instrumentos técnico-racionais, (auto) justificadas e legitimadas na base dos 

imperativos de modernização e de reforma educativa” (Lima, 1994, p.125).  

Com o intuito de alcançar a eficácia, impõe-se a “empresarialização” da escola, assente em 

critérios mono-racionais e gestionários, configurando-se como, já referenciámos antes no lema the 

one best way. É fundamental que a instituição escolar apresente resultados, aumente a 

produtividade, quantifique a qualidade com recursos a menores despesas dado que adotou uma 

visão mecanicista da organização escolar, centrada nas operações técnicas, na eficácia e na 

eficiência. Os atores organizacionais escolares poucas intervenções terão nas dinâmicas 

organizacionais operadas no seio das organizações dado constituírem uma massa acrítica não 

consciente das manifestações simbólicas que rodeiam a organização. Como consequência, a cultura 

é implicitamente induzida pela própria estrutura organizacional sem que os vários membros 

tenham a possibilidade de se manifestarem ou atentarem nos comportamentos organizacionais 

desenvolvidos.  
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2.2. Dilema ambivalente ou cultura organizacional integrativa  

 

O primado das correntes racionalistas prevaleceu na liderança das organizações empresariais e 

educativas até ao advento das novas correntes humanistas que apontam as dimensões informais e 

simbólicas como fatores de relevância máxima no funcionamento e compreensão das estruturas 

organizacionais.  

Limitados pelas fronteiras internas da organização, os estudos que perfilham as dimensões 

informais e comportamentais como objeto de estudo, acionam um novo dilema teórico – o dilema 

ambivalente – onde a relação dos binómios estrutura/ação e formal/informal alcança sentidos mais 

exatos. Sem se questionar a vertente racionalista das organizações, o que ressalta neste dilema é a 

compreensão da dimensão humana e do grupo. O grupo adquire, agora, uma força 

extraordinariamente relevante nas dinâmicas organizacionais. A partir do momento em que a 

superstrutura identifica os fundamentos que modelam as dinâmicas de grupo, as motivações e as 

necessidades dos indivíduos, a integração nos grupos de trabalho, desperta a ideia de que a eficácia 

das organizações procede da perspetiva gestionária dos recursos humanos.  

A dualidade que se estabelece entre a estrutura e a informalidade enforma este dilema ao 

suscitar, concomitantemente, espaços antagónicos ou de sobredeterminação do formal sobre o 

informal.  

Durante várias décadas (sobretudo nas décadas de trinta e quarenta do século XX), foi por este 

primado teórico e ideológico que se regeram grande parte dos estudos investigacionais no âmbito 

da cultura organizacional. Nesta linha de estudos, a cultura organizacional é considerada como 

uma variável dependente e interna tendo em conta que é percecionada como um conceito 

relativamente estável e sólido que se arquiteta e incrementa no seio da organização através do 

processo da socialização normativa dos seus atores. Certos termos, como valores, crenças, ritos, 

expetativas, convicções, interações encontram nesta altura as suas primeiras expressões de validade 

em contexto organizacional. Como consequência, avultam as abordagens centradas nos grupos de 

trabalho, na sociabilidade, no índice de satisfação dos atores, nos estilos de liderança, nas práticas 

de participação nos processos decisórios, etc. No campo educativo datam desta fase, por exemplo, 

os conceitos de comunidade educativa, a escola como democracia ou a educação personalizada.  

O impacto causado por estes pressupostos, fez-se sentir, sobretudo, no campo pedagógico ao 

nível das práticas de ensino porque, em termos da estrutura do sistema de ensino, continuou a 

privilegiar-se a continuidade. A explicação reside no facto do sistema educativo português ser 

fortemente centralizado e burocratizado e, como tal, castrador da implementação e expansão dos 

valores democráticos e participativos (Lima, 1998a). A estrutura organizativa pauta-se, 
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particularmente, por valores técnico-burocráticos enquanto a ação, erigida de forma culturalmente 

significativa, se rege por valores democráticos e participativos. A este propósito Sarmento (2000) 

salienta o paradoxo que “consiste na enorme contradição visível entre a pedagogia, conforme ela se 

foi construindo discursivamente, e as realidades organizacionais e as práticas educativas nas 

escolas. A escola sobreviveu não apenas apesar dos pedagogos, mas contra os pedagogos” 

(Sarmento, 2000, p.114). O autor vai mais longe nos seus pressupostos ao acrescentar que: 

  

a contradição entre o discurso pedagógico e as práticas instituídas pode muito bem decorrer 

não do suposto carácter utópico das chamadas pedagogias alternativas […], mas do facto de 

genericamente elas não saberem lidar com aquilo que constitui os processos simbólicos 

instituintes da escola: as relações de poder que se exprimem na relação de avaliação dos 

alunos pelo professor, e as formas organizacionais dominantes da escola. As pedagogias 

alternativas não se deram suficientemente conta da força social conservadora da 

institucionalização do modelo escolar […] ou se se deram, substituíram quase sempre a 

dimensão política do discurso crítico pelo voluntarismo pedagógico (2000, pp.114-115).  

 

Os pressupostos que caracterizam a abordagem humanista da administração educacional 

acabam por se revelar frágeis, dado o carácter pouco estruturante das experiências 

democratizadoras implementadas nomeadamente no que respeita à relação formal/informal. As 

relações entre o informal e o formal, representadas respetivamente pelos valores democráticos e 

pelos valores racionais, acabam por ser radicalizadas mediante uma gestão eficaz do fator humano. 

Todas as mudanças efetuadas no seio das organizações acabam por ser manipuladas em função dos 

interesses delimitados pela estrutura.  

Mais tarde, a relação dicotómica que se estabelece entre o binómio formal/informal haveria 

de abrandar e dar lugar a lideranças mais democráticas, de reforçar os processos de participação 

nas decisões, de suscitar um clima de trabalho menos fechado, embora, continuassem a imperar os 

modelos racionais e científicos de trabalho. Os trabalhos científicos produzidos na altura revelam 

alguns traços teóricos das abordagens humanistas da administração: o processo de socialização dos 

professores, as suas relações socioprofissionais, os estilos de liderança, os momentos de convívio e 

celebrações passaram a ser alvo de interesse ainda que inseridos numa estrutura racional 

burocrática.  

Neste âmbito, a cultura organizacional é confundida com conceitos ligados à eficácia e à 

eficiência escolares. Os fatores exógenos à organização escolar, como as condições económicas, 

político-ideológicas, não detêm qualquer peso nas dinâmicas organizacionais. Produto ou variável 

dependente dos aspetos internos (endógenos) da organização, a cultura organizacional é, nesta 
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perspetiva, passível de ser gerida, manipulada, regulada ou norteada para a obtenção de valores 

como a eficácia e eficiência.  

O conflito organizacional não tem provimento no dilema ambivalente visto que a gestão 

que é efetuada a partir do interior da organização não o admite, suscitando, ao invés, uma 

perspetiva cooperativa e integradora promotora de eficácia e eficiência escolares.  

Os desenhos da cultura organizacional que se descrevem neste dilema, completamente 

divorciados da cultura societal, para além de esquematizarem uma certa conceção de cultura 

organizacional de escola, enquanto campo informal determinado por um suposto arranjo estrutural-

formal, evidenciam, também, certas limitações nos domínios teórico, ideológico e, obviamente, nas 

esferas de prática profissional.  

Subjacentes ao dilema ambivalente, parecem estar, dado que nas organizações escolares 

sobressai uma visão fechada e estática sobre as premissas estrutura e ação, ao não se admitir que 

elas possam interagir dialeticamente e daí resultar uma ação conjunta, as sucessivas reformas do 

sistema educativo português que implicam mudanças por decreto, do centro para as unidades 

periféricas, esperando-se que as alterações morfológicas produzam resultados imediatos e diretos 

nas práticas organizacionais escolares. Deste modo, a estrutura continua a sobrepor-se à ação sem 

que os atores escolares, sediados na periferia, sejam escutados ou percecionados os seus modos de 

receção e de apropriação cultural. Em sentido oposto, importa enfatizar a ideia que mesmo 

motivada, a mudança não se faz por imposição nem por decreto, logo, todo e qualquer processo de 

mudança cultural exige tempo e disponibilidade para a construção compartilhada de novos valores 

e crenças.  

Este caminho unidirecional, posto em causa pela observação de diferenças quanto ao modo 

de receção e apropriação culturais operadas pelos vários atores escolares inseridos em escolas com 

especificidades culturais divergentes, haveria, mais tarde, convergir para uma nova forma de 

perspetivar a relação do binómio estrutura/ação.  

2.3. Dilema colateral ou cultura escolar socialmente instituída  

 

Presente nas mais variadas organizações, a análise deste dilema é dificultada pela 

especificidade das organizações educativas no que à problemática da cultura organizacional diz 

respeito, visto que ao estabelecer como modelo de referência uma estrutura uniforme de tipo 

centralizada e burocrática torna a análise sobre a relação ambiente/estrutura difusa e fragmentada. 

Por outro lado, este dilema manifesta, também, temporalmente, fronteiras indefinidas no campo 
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educativo ao erigir-se como um momento de viragem no modo de conceptualizar a fronteira 

organizacional representada pela categoria interior/exterior da organização.  

Como a organização se encontra exposta às influências exteriores, assimilando, em 

consequência, interferências do meio ambiente, as regras do jogo acabam por ser invertidas na 

perceção da sua cultura. A cultura organizacional passa a ser concetualizada como variável 

independente e externa, dada a transferência de focagem no sentido do interior para o exterior da 

organização. O desenho morfológico organizacional sofre alterações com a importância conferida 

ao contexto exterior, as variáveis culturais avocam uma certa relevância no condicionamento dos 

arranjos estruturais das organizações. O lema emblemático, que serve de mote às teorias 

normativas e burocráticas, one best way, acaba por perder pertinência ao ser posto em causa por 

fatores referentes aos padrões culturais socialmente dominantes, antes inadmissíveis nas estruturas 

organizacionais. Nesta perspetiva, as organizações acabam por desenvolver configurações 

estruturais distintas em função do meio ambiente envolvente e a sua cultura organizacional 

patenteia traços culturais significativos importados, atribuindo-se ao mesmo tempo como um fator 

determinante para o desenvolvimento integrativo das organizações.  

A transposição destes dados para a sistema educativo português suscita algumas 

dificuldades, visto o modelo imposto na gestão e administração das escolas públicas pelo Estado 

contemplar uma estrutura uniforme de tipo centralizada e burocrática. Para além do mais, esta linha 

de atuação desde o topo até à base provoca nas unidades periféricas, ou seja, nas escolas, uma certa 

desvirtuação do modelo original que o sistema central pretende implementar. Relembremos, a 

propósito, a própria constituição dos agrupamentos verticais de escolas equacionado pelo 

Despacho n. º 13313/03, de 8 de julho e as agregações de escolas já homologadas no Decreto-Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril e regulamentadas pelo Despacho n.º 5634-F/2012, de 26 de abril.  

Embora em qualquer das ocasiões, os diplomas tivessem como pressuposto privilegiar os 

agrupamentos de escolas, na prática, o que acabou por suceder foi a imposição político-

administrativa de novas unidades orgânicas, mesmo que isso tenha sido sinónimo de extinção ou 

reestruturação completa de outros agrupamentos que estavam em processo de consolidação e com 

um projeto educativo próprio.  

Qualquer um dos diplomas, contrariando o designado na Lei de Bases do Sistema 

Educativo e no Decreto-Lei n. º 115-A/98, de 4 de Maio, “impõe unilateralmente um dado modelo 

de agrupamento das escolas” exigindo por vezes uma “condução musculada do processo por parte 

dos Diretores Regionais de Educação” (Lima, 2005, p.21). Esta lógica de “verticalização” implicou 

o desmantelamento de muitos agrupamentos para proceder ao seu respetivo reagrupamento em 

termos verticais. Com efeito, a administração central parece evidenciar “um manifesto desprezo 
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pelas lógicas, interesses e ritmos locais, optando por uma lógica centralizada e por um estilo 

autoritário que, no mínimo, se revelaram paradoxais e contraproducentes face a um processo 

apresentado como associativo” (Lima, 2006, p.49). Esta imposição hierárquica revelar-se-á 

inconciliável com os objetivos da democratização do governo das escolas e com a sua respetiva 

autonomia.  

Todavia, o processo de democratização, sobretudo, ao nível do acesso e do prolongamento 

da escolaridade básica obrigatória e da consequente massificação escolar, provocou no sistema 

educativo português uma certa abertura da organização escolar ao meio exterior e aos fatores 

exógenos à escola, desde o intrincado contexto educacional, à comunidade educativa até ao 

complexo contexto socioeconómico, embora a matriz do modelo organizativo centralizado e 

burocrático continuasse preponderante.  

Na sequência do que acabámos de equacionar, a imagem da cultura escolar, centralmente 

erigida, suscita e promove uma visão integradora da cultura ancorada em pressupostos de uma 

relação isomórfica entre a cultura societal e os valores edificados e que dão corpo ao modelo de 

organização e administração do sistema educativo. A escola, enformada por estas premissas, tende 

a reproduzir as lógicas e padrões desenhados a partir do topo, pela administração central, 

incompatibilizando-se, de certo modo, com as instâncias locais e comunitárias.  

O modelo neo-institucionalista ao incorporar já algumas diretrizes que se estabelecem entre 

o ambiente e a estrutura organizacional pode servir de guia na análise do dilema colateral. Este 

modelo pressupõe uma pluralidade dos meios (organizacional, interorganizacional, societal, 

mundial) no traçado da morfologia das organizações na medida em que arquiteta uma 

refocalização sobre as relações do binómio dentro/fora da organização que ultrapassa as 

costumadas relações causais entre um meio peculiar e único e uma estrutura que se lhe contrapõe.  

Sobre o impacto dos meios institucionais na ordem interna das organizações, Estêvão refere 

que: “as organizações passam neste contexto a ser entendidas não só como interdependentes do 

meio mas também como interpenetradas com os vários elementos da sociedade racionalizada, 

dependendo ambas (a organização formal das organizações e a própria sociedade racionalizada) 

ainda das políticas e das regras supraorganizacionais” (1998, p.205).  

Sobre a variedade de impactos, oriundos de meios distintos, o autor afirma poderem: 

  

ser compreendidos como interactuantes, capazes de fornecerem legitimidade e sentido 

codificado em símbolos culturais, de gerarem entidades sociais como “actores” (as 

organizações, por exemplo), de definirem o significado e a identidade do individuo assim 
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como os padrões considerados “apropriados” de actividade organizacional (Estêvão, 1998, 

p.206).  

 

Ainda, nesta perspetiva, impera uma relativa menorização dos atores organizacionais 

enquanto indivíduos não se aceitando bem o facto de que o conhecimento e as interações dos 

agentes organizacionais poderem assumir-se como foco de isomorfismo. Neste sentido, a estrutura 

é entendida como “ideologia” e a organização como “sistema ideológico” ou “estrutura litúrgica”, 

estando esta condicionada à atualização cerimonial dos mitos institucionalizados, por sua vez 

legitimadores e corroborantes da ordem institucional.  

Numa altura em que acendem ou reacendem múltiplos focos de crise do sistema educativo, 

a perspetiva neo-institucional, como forma organizacionalmente alternativa, redimensiona o peso 

das pressões externas sobre as dinâmicas organizacionais, partindo do princípio que a organização 

escolar reflete não só a estrutura central que lhe é centralmente imposta, mas também o ambiente 

exterior no qual está inserida. À escala mundial, a realidade exterior acaba por contagiar 

institucionalmente a instituição escolar obrigando-a a subenfatizar o racionalismo que a 

caracterizava e a ter de formular uma nova gramática escolar.  

Sarmento (2000a) refere que as instituições escolares públicas, na medida em que são parte 

integrante do aparelho administrativo do Estado, e ao estabelecerem com outras organizações do 

mesmo aparelho administrativo relações de isomorfismo, criam “campos organizacionais” que 

funcionam como fatores institucionalizadores, logo, portadores de disposições e sentidos que 

condicionam a ação no interior de cada uma das organizações.  

As mudanças organizacionais em curso fomentam alterações ao nível formal 

institucionalizado nas escolas. A difusão das tecnologias de informação e comunicação nas escolas 

são disso um bom exemplo ao terem obrigado a escola: “a confrontar-se com dilemas de ação, em 

larga medida centrados na desinstitucionalização do modelo organizacional secular da escola e na 

reinstitucionalização de novas (gora, porventura em definitivo, plurais) práticas, estruturas e 

lógicas de ação” (Sarmento, 2000a, p.128).  

A proposta neo-institucional, apesar de emergir como uma corrente alternativa aos modelos 

racionais e burocráticos e enformar uma ferramenta heuristicamente relevante na leitura e 

interpretação das formas simbólicas e comportamentais não deixa de evidenciar uma quota parte de 

determinismo contingencial, não possibilitando ao investigador perscrutar o conhecimento sobre os 

modos e as possibilidades de estruturação da ação, ou seja, sobre os vários mecanismos de 

apropriação e assimilação por parte dos atores organizacionais das condições e dos 

constrangimentos estruturais.  
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A dialética que se estabelece entre o binómio estrutura/ação favorece, nitidamente, a 

primeira premissa, apostando na continuidade da opacidade relativamente à apreensão da ordem 

organizacional escolar, das suas especificidades culturais e identitárias, historicamente delineadas e 

redelineadas pela ação em contextos mais concretos.  

O dilema colateral, ainda que mais atento às condicionantes externas no processo de 

configuração da cultura escolar não prevê, ainda, a função da escola como espaço/tempo gerador 

de especificidades que superem a simples reprodução de uma cultura social, institucional e 

politicamente dominante. O próprio modelo neo-institucional ao encarar todo o tipo de 

racionalidade como um mito 

 

obscurece a dimensão racional dos próprios símbolos, separa indevidamente os critérios 

institucionais dos critérios técnicos, tende a julgar as organizações mais pelas sua formas do 

que pelos seus resultados, obnubila a intervenção da agência humana ao mesmo tempo que 

pode induzir uma tónica mais reprodutora das representações sociais e uma acomodação 

das diferenças (sociais e outras) na criação de mitos legitimadores em que a organização 

nada perde (Estêvão, 1998, p.210).  

 

O dilema colateral despoletou acesos debates em torno do grau de autonomia das 

organizações, encaradas não só como reprodutoras de ordens externas mas também, como 

autoprodutoras de sentidos e de lógicas de ação concretas. Torres (2004) fala mesmo numa 

mudança assinalável no quadro teórico da Teoria Organizacional com repercussões no campo 

educativo dada a harmonização entre o dentro e o fora e entre a estrutura e ação da organização.  

2.4. Dilema interativo ou cultura organizacional como construção  

 

Na senda dos dilemas teóricos que temos vindo a apresentar, o dilema interativo reconhece 

que as organizações são dotadas de doses de uma certa autonomia e tal facto permite compreender 

melhor o seu funcionamento.  

Se os dilemas ausente e ambivalente privilegiam o estudo microscópico da tarefa 

desempenhada, a divisão racional do trabalho, do grupo ou da liderança; se o dilema colateral 

pressupõe um estudo mais macro analítico do ambiente; o dilema interativo aponta para uma 

investigação mais meso analítico, onde a organização é promovida a objeto de estudo como um 

todo.  

Construções coletivas, as organizações interagem com o meio ambiente estabelecendo 

eixos relacionais bidirecionais. As organizações são, concomitantemente, contextos 
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influenciadores e contextos influenciados. O eixo estrutura/ação passa a ser entendido como um 

produto de uma construção socialmente condicionada. A matriz teórica que subjaz a este quarto 

dilema apresenta-se como promotora da consolidação da problemática que gira em torno da cultura 

organizacional dado que implica uma panóplia de agentes explicativos multifacetados, cujas 

relações excedem a simples esquematização causal e determinista, alvitrando primeiramente o 

reconhecimento dos seus mecanismos de interação.  

Como resultado deste novo dilema, a cultura das organizações enjeita o seu estatuto 

positivista de variável dicotómica (como variável dependente e interna ou variável independente e 

externa) e adota uma perspetiva metafórica como um processo contínuo, permanente e incompleto 

de construção e reconstrução. Enveredando por um pluralismo teórico, metodológico e disciplinar, 

os sistemas concretos da ação, dos jogos de poder e das estratégias desencadeadas pelos agentes 

educativos facilitarão a compreensão do processo da cultura escolar. Em consequência, a ação 

deixa de ser mera subordinada ou dependente da estrutura para passar a ser entendida como fator 

determinante na compreensão do funcionamento das organizações.  

Os estudos pautados por este dilema tendem a estudar a cultura organizacional em toda a 

sua complexidade teórica, reafirmando o interesse de uma postura de “vigilância crítica” sobre a 

sua adoção como estratégia e técnica de gestão. Bates (1987) foi um dos investigadores que 

procurou mostrar a natureza construtiva e reconstrutiva da cultura da escola, desnudando para tal a 

sua feição dinâmica e interativa e admitindo a simultaneidade de diversas formas de manifestação 

da cultura. Tais investigações permitiram, assim, desvendar os processos de construção da cultura e 

dar um novo rumo à compreensão das relações entre os binómios dentro/fora e estrutura/ação da 

organização.  

Ao aceitar que os fatores externos e internos assumem grande importância para a 

construção da cultura em âmbito escolar, estamos a admitir uma abordagem centralizada na ação 

organizacional que  

 

visa apreender tanto a rede de significados coletivamente partilhados pelos atores como 

identificar eventuais dissensos e/ou fragmentações culturais. As variáveis situacionais de 

natureza exógena e endógena à escola são equacionadas simultaneamente como agências 

mediadoras e estruturadoras da acção educativa e como produtos resultantes dos próprios 

processos de ação (Torres, 2004, p.213).  

 

O dilema interativo, ao rejeitar estudar a cultura organizacional numa perspetiva unívoca e 

mensurável que a remeta para a ordem do ter, propõe a análise de vertentes tácitas, implícitas e 
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negociadas do quotidiano escolar, com o intuito de interpretar sociologicamente os processos que 

medeiam a construção cultural. Esta abordagem tem distinguido, sobretudo, os domínios do ser e do 

conhecer. Daqui decorre que a cultura organizacional passa a ser entendida como sendo uma 

cultura, constituindo esta a sua forma expressiva, o seu sustento e a sua essência, traçada sob a 

forma de padrões ou redes de significados simbólicos e representações compartilhadas pelos atores 

organizacionais.  

A mudança paradigmática, suscitada por este dilema que encara a organização escolar 

como uma construção social erigida com base nas interações entre os atores, enfatiza, sobretudo, a 

ação dos atores em contexto organizacional escolar, o que provoca uma grande inflexão na 

orientação epistemológica do estudo desta problemática ao fazer ressaltar como unidade de análise 

os grupos que compõem a organização. Esta visão mais pluralista da cultura resulta de todas as 

dinâmicas, interações e negociações de significados e de esquemas interpretativos engendrados 

pelas ações grupais e individuais (professores, alunos, pais, encarregados de educação, assistentes 

operacionais).  

Bates (1987) sustenta que a análise das organizações deve detetar formas culturais, 

dispositivos simbólicos e processos de significação distintos ou mesmo antagónicos visto que a 

cultura 

  

não é qualquer coisa solenemente objetiva e externa para os indivíduos de uma determinada 

sociedade, classe ou grupo. A cultura é também conquistada, transmitida e partilhada 

através do esforço individual para compreender, controlar e participar na vida do grupo. 

Aprender uma cultura e viver uma cultura não se reduz apenas a uma herança de objetos, 

mas é, principalmente, o fazer parte do processo da história (Bates, 1987, p. 88-89).  

 

Gomes, de acordo com esta matriz teórica, chama a atenção para a investigação dos 

 

processos simbólicos de construção da realidade escolar […] reflectir sobre as verdades 

naturais que embebem as crenças dos professores […] fazer apelo a uma das destrezas 

profissionais mais decisivas no momento actual, o exame do sentido social das práticas e 

dos conteúdos culturais que as escolas utilizam, produzem e reproduzem (Gomes, 1993, 

p.61).  

 

Ao remeter-nos para o nível de interpretação ideológica dos atores, a análise das culturas 

escolares assegura também uma conceptualização assente na persistência invariante, de longa 

duração, de representações sociais produzidas em contextos organizacionais variados. Dada a sua 
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vertente plural, as organizações podem construir culturas diferenciadas das unidades sociais mais 

amplas em que se inserem. No interior de uma organização podem desenvolver-se culturas 

distintas. As organizações escolares, abrangendo redes diversificadas de interação social, mantêm 

modalidades distintas de interface e integração noutras organizações e podem desenvolver, por 

maioria de razão, múltiplas culturas no seu interior (Gomes, 1993).  

Por sua vez, Sarmento (1994) lança a ideia de que uma cultura organizacional simboliza e 

constrói a organização escolar na medida em que os elementos simbólicos e culturais, mais do que 

o corpus legislativo, definem a estrutura de poder e autoridade, a estrutura funcional e a 

distribuição de papéis e o sistema de interações.  

Torres (1997) chama a atenção para o facto desta perspetiva, que nos encontramos a 

analisar, sofrer de algumas precariedades teóricas visto que não são admitidos outros níveis de 

análise para além dos intimamente ligados e decorrentes de formas de expressão humana. Na 

análise organizacional escolar, o “plano das orientações para a ação”, no que às regras formais 

respeita, encontra-se completamente ausente nestes pressupostos metafóricos, o que restringe a 

análise da escola como objeto de estudo. Com efeito, a construção e sedimentação da cultura 

organizacional escolar parecem estar circunscritas ao que dentro das fronteiras físicas da escola se 

desenvolve de acordo com as interações e negociações entre atores, agora na perspetiva de serem 

os promotores da criação e recriação cultural. Esta forma de consagração do informal levar-nos-ia 

a um estudo parcelar e segmentado desta problemática visto que um empolamento exagerado 

atribuído aos significados e interpretações dos atores como a “fórmula mágica” para entender as 

organizações parece ser um entrave teórico-metodológico na problematização das lógicas e 

significações político-culturais inerentes a um nível essencial de análise – a direção escolar 

(Torres, 1997).  

Nesta ótica, influenciada não só pela crença culturalista mas também pela ideia de 

comunidade antropológica, a conceptualização da cultura da organização escolar pautar-se-ia por 

uma procura, operada dentro das fronteiras físicas da escola, de um padrão comunitário, das 

coerências normativas e das distinções culturais decorrentes da ação dos agrupamentos humanos.  

Tal como nas organizações empresariais, também as organizações escolares passaram a ser 

objeto de análise mediante as suas dimensões culturais e identitárias. A investigação educacional 

portuguesa acompanhou a linha investigacional estrangeira ao reconhecer a projeção da escola 

como uma entidade provida de uma certa autonomia na produção normativa e cultural. A 

importância deste tipo de abordagem é destacada por Nóvoa (1992), ao afirmar que a utilização dos 

modelos de análise que introduzem alguns conceitos políticos e simbólicos, como poder, disputa 
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ideológica, conflito, interesses, controlo ou regulação, permitem uma compreensão mais apurada 

da construção das estruturas da organização escolar.  

Nas últimas décadas, a problemática da cultura organizacional tem assumido uma mais 

valia na compreensão das instituições escolares enquanto contextos organizacionais concretos ao 

permitir mostrar determinadas esferas mais escondidas e invisíveis a um olhar menos perspicaz. 

Mediante uma abordagem emergente nas décadas de 80 e 90 do século XX, as instituições 

escolares alcançam uma dimensão própria, enquanto espaço organizacional onde também se 

tomam relevantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas.  

Segundo Nóvoa, a cultura organizacional enforma vários elementos que “condicionam 

tanto a sua configuração interna, como o estilo de interações que estabelece com a comunidade. 

Definidos numa perspetiva antropológica, estes elementos integram aspetos de ordem histórica, 

ideológica, sociológica e psicológica” (1992, p.30).  

3. O processo de tomada de decisão  

 

Todos os dias, nas mais diferentes circunstâncias e contextos, deparamo-nos com 

problemas que nos obrigam a decidir, a optar pela solução que o resolva. Sozinhos, ou em grupo, 

no ambiente doméstico ou organizacional, confrontamo-nos com problemas que requerem resposta 

mais ou menos rápida, mais racional ou emotiva. Por ser um facto do quotidiano, supõe-se que a 

tomada de uma decisão seja completamente compreendida e conhecida.  

Frequentemente as decisões são triviais, fáceis de tomar e seguem procedimentos padrão. 

Noutros casos tomar decisões torna-se numa tarefa morosa e complexa, pois a realidade atual 

enfrenta todos os dias novos problemas, cujo processo de decisão requer maior cuidado e 

ponderação.  

Ao consultarmos um dicionário de Língua Portuguesa Dicionário Houaiss  para a palavra, 

decidir, encontramos como sinónimo, "deliberar, determinar e resolver" (2011, p.727). Decidir é 

então escolher uma ação entre várias possíveis para se resolver determinada situação ou problema, 

inicia-se com a identificação de um problema e termina com uma ação ou solução para o resolver. 

Com efeito, de acordo com Carvalho: 

decidir de acordo com necessidades e interesses expressa uma concepção de ser humano e 

de sociedade sustentados pelo “pilar da emancipação”. É próprio do cidadão ativo e útil 

para a sociedade, não o fiel vassalo que se reduz a um mero executante que pactua com as 

formas autocráticas de governos que só querem fomentar a apatia. Só o sujeito com espírito 

de iniciativa produtora será motivo de progresso para a sociedade quer seja no plano das 

relações interpessoais, ou no plano económico e cultural, aspectos que traduziriam uma 

revolução de âmbito global. Para que tal objetivo se atinja é necessário questionar 
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radicalmente o caráter supostamente imparcial e objetivo de toda a política educativa e de 

todos os processos que lhe dão origem, criticando e refletindo sobre as razões de tais 

decisões, tornando-nos criadores e autores de decisões. (Carvalho, 2011, p. 94) 

 

As organizações debatem-se constantemente com problemas que requerem medidas de 

resolução imediata. Cabe ao gestor, ou líder, encontrar as estratégias que melhor contribuam para a 

resolução dos problemas tendo em conta o seu grau de importância e complexidade. As constantes 

mudanças que ocorrem nas organizações fazem com que a tomada de decisão tenha de ser clara, 

eficiente e fundamentada, capaz de contribuir para a melhoria da qualidade do seu serviço.  

Consideramos a tomada de decisão como a escolha de uma entre várias hipóteses de ação, a opção 

de aceitar ou rejeitar, a opção entre o sim e o não. Nas organizações, considera-se como o 

mecanismo que liga as ideias organizacionais com a ação (Cray, 1991). As pessoas decidem em 

função das suas características pessoais, das perceções que têm dos assuntos, da informação 

transmitida. Também o modo como cada um está presente na organização, as funções que 

desempenha, o relacionamento que tem com os outros, a importância que dá ao seu desempenho e 

o modo como contribui para a melhoria e/ou mudança da organização faz com que os processos de 

decisão sejam cada mais pessoais e complexos.  

Nos dias de hoje o problema é mais o excesso de informação, uma vez que na organização 

os fluxos de comunicação são variados e levam a significâncias diferentes e a excedentes de 

comunicação.  

Em qualquer organização, a resolução dos problemas mais usuais / habituais é mais simples 

e requer tomadas de decisão programadas, ou seja, as que resultam de regras explícitas e/ou 

implícitas e que são conhecidas pelos atores. Estes "procedimentos fixos conhecidos por todos, 

libertam os decisores para as atividades mais importantes, que são aquelas que resultam das 

decisões não programadas" (Ferreira et al., 1996, p.212). São os problemas menos familiares e 

mais complexos, os que requerem decisões não programadas que são considerados como a 

verdadeira decisão. Aqui o estabelecimento de estratégias requer, na maior parte dos casos, 

inovação, criatividade e risco pois os resultados nem sempre são os esperados e, uma má decisão 

pode desencadear um conjunto de reações negativas dentro da organização (Turban, 1995).  

A tomada de decisão decorre do contexto onde se insere. As mudanças organizacionais 

escolares continuam na ordem do dia: mudanças no processo de gestão, nos procedimentos e na 

organização do trabalho, nas estruturas de orientação educativa, nos valores e atitudes dos seus 

atores e na mudança sobre a avaliação de desempenho.  

De acordo com Carvalho: 
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Apesar da rigidez do sistema escolar em termos de centralização, hierarquização e 

uniformização, características que não se erradicam por decreto, que pesam sobre o 

pensamento e a iniciativa decisória, ao mesmo tempo que tendem a reduzir os desvios 

inovadores e a garantir a rotina, os professores não podem ser vistos como despojados da 

sua capacidade decisória porque, no contexto organizacional da escola, mais do que um 

legítimo direito que lhes deveria ser reconhecido, é uma necessidade da qual os professores 

não podem abdicar, até porque as suas próprias rotinas, com frequência, são disso um 

exemplo. De resto, a procura de soluções criativas e eficazes por parte dos actores parece 

impor-se como uma necessidade, constituindo-se como o momento favorável ao acontecer 

do dinamismo que o modelo centralista não é capaz de destruir, quando muito reprimir, 

também condição para se desenvolver algo de novo e específico nas escolas. E, assim, a 

burocracia arranca aos indivíduos a sua autonomia, comanda o seu trabalho e organiza as 

suas actividades, mas só parcialmente. (Carvalho, 2010, p. 42) 

 

Como sistema aberto a organização é influenciada e influencia as mudanças que vão 

ocorrendo. Na escola o processo de tomada de decisão está condicionado pelas normas legais que 

definem o modo de se administrar a educação. Este processo exige assim precaução, sob pena de se 

incorrer em infrações aos normativos vigentes. Na organização escolar, o tempo para a tomada de 

decisão e a sua complexidade podem levar à indecisão. Consideramos que o excesso de 

comunicação pode afetar o modo como são descodificadas as mensagens. No processo 

comunicativo organizacional é considerada uma das barreiras que afeta a comunicação (Cunha et 

al., 2007).  

Como a tomada de decisão implica uma escolha e no contexto escolar os problemas 

implicam vários atores, gera-se o conflito/confronto, declarado ou não, que advém do jogo de 

interesses ou de poderes. Sabe-se que esta situação é geradora de riscos para o sistema escolar. Os 

fatores de contexto escolar afetam, assim, os processos e os resultados da decisão.  

Exige-se, hoje, que a escola pública seja eficiente e eficaz na prestação dos seus serviços. A 

experiência do decisor no contexto escolar será uma referência importante no processo de tomada 

de decisão pois daí pode advir uma melhoria na qualidade dos serviços. Se se conhece o contexto 

há sempre uma escolha de solução mais adequada ao problema. Na organização escolar, as 

decisões não têm todas o mesmo grau de importância; umas têm implicações limitadas (por 

exemplo situações pontuais de indisciplina), outras são muito importantes para o seu 

funcionamento (aponta-se a avaliação de desempenho e as decisões referentes aos grupos 

disciplinares como exemplo, pois são situações que envolvem todos os docentes). Uma 

organização é bem gerida se as suas decisões forem boas e bem tomadas, dentro do contexto e 

tendo sempre em conta os fatores que envolvem o problema.  

O processo de tomada de decisão pode ser desencadeado e conduzido por uma pessoa que 

atua individualmente ou em grupo. Qualquer que seja a situação é o contexto organizacional que 

afeta o processo e o resultado da decisão. Na organização escolar a tomada de decisão apresenta 
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três níveis de análise: decisão a nível individual, grupal e organizacional. Estes níveis serão 

analisados de forma autónoma uma vez que as situações e problemas em contexto escolar fazem 

com que os processos de tomada de decisão sejam diferentes.  

3.1. A tomada de decisão individual  

 

Este nível de análise do processo de tomada de decisão, foi bastante defendido pelas teorias 

clássicas das organizações (Taylor, 1911; Fayol, 1916) quando a gestão das mesmas estava 

entregue a uma só pessoa. Chamado de modelo da escolha racional assenta em duas premissas 

fundamentais: o interesse próprio e as preferências do decisor, levando a que a decisão se traduza 

na escolha mais benéfica para si próprio.  

Segundo Ferreira et al. o modelo racional defende sete etapas do processo de decisão: 

identificação do problema; definição de objetivos; criação de alternativas; recolha de informação; 

avaliação das alternativas; escolha da melhor alternativa; implementação da decisão. A primeira 

etapa implica que o decisor tenha a completa perceção do problema. A formulação de objetivos 

que pretende alcançar na sua organização é o essencial da segunda etapa. Para que se alcancem os 

objetivos o decisor tem, seguidamente, de "criar o maior número possível de alternativas e, para 

isso, deverá usar uma dose de criatividade e imaginação" (1996, p. 214-216). A recolha de 

informação para se avaliar cada uma das alternativas propostas e a avaliação de cada uma destas, 

de forma a verificar de que modo contribui para se atingirem os objetivos, são as etapas seguintes. 

Considerada a etapa mais simples, a escolha da melhor alternativa, é aquela que é considerada 

superior às demais. Finalmente, a implementação da decisão vai mostrar se a decisão foi bem 

aplicada para a consecução dos objetivos.  

Este modelo é bastante criticado (Lindblom, Quinn & Aidar, 2003) devido à sua difícil 

aplicabilidade, pois o decisor gasta muito tempo para avaliar todas as alternativas e nem sempre 

está na posse de toda a informação para proceder à decisão mais correta. Além disso, a "única 

vantagem deste modelo é a de fornecer um quadro de análise e diagnóstico para o aperfeiçoamento 

do processo de tomada de decisão" (Ferreira et al., 1996, p.216).  

Defendendo a racionalidade limitada, Simon diz que as decisões podem ser tomadas com base 

numa compreensão incompleta do problema. Assim, e segundo este autor, as decisões são sempre 

tomadas sem se avaliarem todas as alternativas possíveis e os resultados são sempre previsíveis, 

para as alternativas identificadas. Este autor contrapõe um modelo comportamental em que o 

decisor conhece as suas limitações, tem consciência da sua racionalidade limitada e preocupa-se 

com a racionalidade do processo de tomada de decisão.  
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Carvalho refere, em relação à racionalidade limitada, que: 

 

a solução encontrada não é absolutamente a melhor, nem mesmo quando em causa estão os 

critérios de satisfação do decisor, porque nada invalidaria que a escolha fosse outra se a 

procura continuasse. Neste caso, diremos que a solução é a melhor considerando todas as 

outras que haviam sido examinadas, o que exclui a possibilidade do decisor optimizar e 

maximizar. Diríamos estar em presença de uma perspectiva de racionalidade que, por ser 

mais modesta, ou seja, menos pretensiosa, é mais realista. 

No entanto, a conceptualização de satisfatória ultrapassa o âmbito cognitivo e assenta em 

decisões que resultaram de acordos que não foram alheios à presença de preferências, 

interesses e subjectividades de cada actor educativo, motivo pelo qual a solução encontrada 

se configure como aceitável  querendo com isto dizer que é uma solução que, não sendo a 

preferida por qualquer das partes implicadas no processo, é a menos má. (Carvalho, 2011) 
 

Analisando em síntese o processo de tomada de decisão individual na organização escolar, 

este é limitado porque: o decisor faz uma escolha de acordo com as suas expetativas, atitudes e 

valores, o que pode dar origem a conflitos se o mesmo quiser impor a sua vontade; pode identificar 

incorretamente o problema e levar a soluções que não eliminem o problema, desvirtuando os 

objetivos pretendidos. A existência de grupos de interesses divergentes pode ser também fator de 

limitação da decisão.  

3.2. A tomada de decisão em grupo  

 

Se nas teorias clássicas de Taylor e Fayol a tomada de decisão era da responsabilidade do 

‘chefe/líder’, hoje a complexidade das organizações fez com que se “tornasse um processo 

complexo de interações entre diferentes subsistemas” (Sfez, 1990, p.117).  

Na organização escolar, com a sua complexidade e a diversidade de atores que desempenham as 

mais variadas funções, a tomada de decisão em grupo é cada vez mais frequente e adquire uma 

importância maior. Esta pressupõe uma grande quantidade e diversidade de informação necessária 

para a fundamentação das decisões não programadas. Como refere Ferreira et al. “a eficácia de 

uma tomada de decisão participada depende da natureza do problema” (1996 p.221), das aptidões 

dos membros que formam o grupo, da partilha de informação e da dimensão do mesmo. A 

participação pode assim ser positiva, negativa ou neutra.  

O próprio Estado cria hoje mecanismos que levam os cidadãos a serem cada vez mais 

interventivos e participativos. Na escola, seja pela participação direta que se formaliza nos 

normativos vigentes (Conselho Geral, Conselho Pedagógico), ou pelas formas de representação 

indireta (exemplo das associações de pais, grupos de interesse económico ou cultural), cada vez 

mais atores são ‘responsabilizados’ pela sua eficácia, qualidade e melhoria da prestação de 

serviços. Esta decisão participada relaciona-se, também, com a autonomia que é dada à escola. O 
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desempenho do grupo é importante para que a decisão seja o mais imparcial possível. Na literatura 

encontramos a ideia de que a tomada de decisão em grupo se torna improdutiva e desgastante e que 

faz perder muito tempo, mas reconhece-se também que as decisões em grupo (nas organizações) 

são as de qualidade superior, as que geram mais motivação para a solução e as que podem trazer 

menos conflitos organizacionais (Cunha et al., 2007; Ferreira et al., 1996; Vroom e Yetton, 1973).  

Os investigadores Mitchell e Larson (1987) consideram as seguintes vantagens na decisão 

em grupo: há um maior conhecimento do problema tendo em conta o número de intervenientes 

para o resolver; o modo como cada um vê a decisão pode levar a uma solução mais extraordinária; 

o grupo permite a exploração de hipóteses que a nível individual não seriam consideradas; permite 

a partilha de responsabilização na decisão, uma vez que o grupo sabe os riscos que corre; há um 

maior compromisso na implementação da decisão, pois todos contribuíram para a ‘solução do 

problema’. Todavia, as desvantagens também são claras: o tempo gasto é maior do que na decisão 

individual; a indecisão entre o grupo pode levar ao impasse e à dificuldade de se encontrar um 

consenso; por vezes corre-se o risco das responsabilidades serem diluídas, pois alguns elementos 

do grupo podem não assumi-las se a implementação da solução não se traduzir nos resultados 

esperados; o grupo pode ser também dominado por um líder que faz prevalecer os seus pontos de 

vista e que não contemple todas as opiniões e ideias; ou haver alguns elementos com a 

predisposição para o ‘consenso geral’, ou seja, estar sempre de acordo com o que a maioria decide 

e assim não contribuir para a discussão de alternativas também válidas e, por fim, o que Janis 

chamou de groupthink em que o grupo se considera como “o único que tem poderes para decidir e 

que é senhor de toda a razão” (cit. por Ferreira et al, 1996, p.230) o que o leva a subestimar as 

consequências das suas decisões e a criar a ideia de unanimidade sobre as opiniões.  

Tal como a decisão a nível individual também a participativa ou grupal conhece 

estreitamentos que podem impedir que o grupo maximize os seus recursos. Tal pode ser 

contornado se na decisão participada o envolvimento de todos for efetivo e todos forem motivados 

a implementar essas decisões. Aqui o ‘líder’ é importante, pois a sua função é conseguir os 

objetivos descritos.  

O processo de tomada de decisões para as organizações é sempre desafiante para quem 

toma as decisões e para quem participa no processo decisório e requer a participação de todos. 

Mais do que nunca a partilha e participação nas decisões aumenta o gosto de se trabalhar nas 

organizações. Não se defende que todos estejam de acordo com as decisões a tomar, pois sabemos 

que a oposição de decisões pode contribuir para a discussão e alargamento de propostas de 

resultados mais concretos para se atingirem os objetivos/metas propostos para a resolução do 

problema.  
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A mudança organizacional da instituição escolar leva, nos dias de hoje, a novas estratégias 

de ação e decisão consoante as metas e objetivos plasmados em cada Projeto Educativo. Os novos 

desafios da organização escolar requerem uma gestão mais eficaz e de qualidade e os processos de 

tomada de decisão participativos requerem líderes intermédios que envolvam os seus pares nos 

vários processos decisórios. Em qualquer dos níveis de tomada de decisão (individual, grupal e 

organizacional) é importante que se percepcione a realidade organizacional para que os resultados 

sejam positivos.  

Na escola têm-se vindo a romper com a situação existente no que respeita ao processo de 

tomada de decisão. Já na década de 90, o Relatório da Comissão de Educação para a educação no 

século XXI, dizia que "os professores, enquanto agentes de mudança, deviam estar intimamente 

associados às decisões relacionadas com a educação" (1996, p.143). Também Rego e Cunha 

(2009) defendem que ao serem envolvidas nas tarefas de decisão mais importantes, as pessoas 

desenvolvem capacidades e competências, esforçam-se por responderem positivamente aos 

desafios e aprendem a executar funções relevantes. Além disso, aprendem a escutar os outros, a 

tomar iniciativa e a sentirem-se responsabilizados pelas decisões.  

A linha de pensamento que seguimos, permite recordar Cunha et al. (2007) por 

considerarem surpreendente “a tendência dos indivíduos e dos grupos, nas organizações, tomarem 

decisões que os critérios estritos da racionalidade recomendariam que não fossem tomadas”(2007, 

p.587).  

As decisões podem ser programadas, são consideradas as que têm um carácter repetitivo ou 

que são esperadas e para as quais já existem procedimentos padronizados, e não programadas, são 

as que envolvem um contexto novo, não são esperadas portanto envolvem um maior conflito entre 

as partes e maior ambiguidade na resolução dos problemas. Segundo alguns autores (Cunha et al., 

2003) as decisões organizacionais podem ser programadas, mas há um conjunto de fatores que 

concorre para essa não programação, como os acontecimentos não habituais, os conflitos entre os 

atores, as novas decisões e uma fonte inesperada na origem do problema. Sendo os problemas 

organizacionais cada vez mais complexos, os estudos sobre a matéria deram origem a vários 

modelos teóricos de tomada de decisão, cada um com sua particularidade e diferentes maneiras de 

analisar os processos que envolvem a decisão.  

Para Cunha et al. (2007) o modelo mais estudado na literatura é o racional, aquele cuja 

regra é “pensar primeiro”, seguindo-se o intuitivo, aquele que vê primeiro e o improvisacional que 

defende “fazer primeiro”.  

Ferreira (1996) na linha de Koopmam e Pool, propõe um modelo “integral” de carácter descritivo 

para se compreender a diversidade da decisão organizacional, segundo estes autores, o processo de 



Capitulo III – Representações e práticas de liderança 
 

 
 

70 

tomada de decisão numa organização resulta de uma escolha que varia em quatro dimensões: o 

grau de centralização - que tem em conta o grau em que o responsável decide envolver a 

participação de outros indivíduos ou grupos; o grau de formalização - que compreende o grau em 

que o processo de decisão se encontra ou não definido ou se vai sendo informalmente discutido ao 

longo do processo; o grau de informação - compreende o grau em que são satisfeitas as condições 

do modelo racional, as alternativas escolhidas, a informação precisa e a praticidade da solução 

escolhida; e o grau de confronto - que compreende o grau de conflito associado à decisão. Na 

escolha da decisão pesará sempre, como já foi referido, a complexidade e o tipo de problema, o 

contexto da decisão, as características dos decisores da organização e as características ambientais.  

Embora limitados por estes fatores, os intervenientes têm sempre uma margem na escolha das 

ações que constituem a tomada de decisão e é "na forma como é utilizada esta margem de escolha 

individual que residirá a eficácia e eficiência no processo decisório” (Ferreira et al., 1996, p.233).  

Koopman e Pool (1990) apresentaram, a partir da combinação dos diferentes graus, quatro 

modelos tipo de decisão estratégica, que também são citados por vários autores (designadamente 

Ferreira et al., 1996 e Cunha et al, 2007): neo-racional; burocrático; arena; e de fim-aberto. Estes 

modelos permitem aos decisores diversificar as estratégias de decisão, conforme as diversas 

situações do contexto organizacional. Consideramos que na organização escolar não podemos 

definir uma tipologia para o processo decisório mas englobamos as três últimas como 

características da organização escolar. O modelo neo-racional é aplicado às organizações de 

estrutura simples ou autocracia cujo poder está no topo e o objetivo é maximizar os seus ganhos 

sendo as decisões pouco complexas. Este modelo é caracterizado por uma elevada centralização, 

fraca formalização de procedimentos e baixa conflitualidade, as decisões não têm em conta a 

análise das alternativas de resposta e este é um aspeto essencial na organização escolar. O modelo 

burocrático é característico das instituições em que há uma clara definição dos papéis que cada um 

desempenha. A decisão organizacional obedece assim a regras estabelecidas no interior da 

organização e à legislação imposta pelos organismos do Governo Central. Neste modelo, a decisão 

resulta da "formalização de procedimentos de planeamento e controlo elevado, circulação de 

informação e por uma centralização moderada" (Ferreira et al., 1996, p.235). O modelo de arena 

reflete-se nas organizações onde existe uma distribuição de poder por diferentes grupos 

profissionais. Neste modelo o processo decisório é negociado pelas partes havendo uma 

envolvência de todos. Aqui a informação é muito importante, havendo um conhecimento e 

controlo sobre o processo de tomada de decisão. Por último, o modelo de fim aberto é utilizado nas 

organizações às quais Mintzberg chama de adhocracia, em que os decisores têm se adaptar a novas 

exigências e a novas possibilidades de uma envolvente complexa e dinâmica e na qual os 
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problemas ganham novas formas, à medida que se fazem novas escolhas. "O processo decisório 

caracteriza-se por uma baixa centralização e baixa formalização mas elevada informação e 

confrontação" (Ferreira et al., 1996, p.236) e a tomada de decisão é uma anarquia organizada onde 

os problemas e soluções coexistem, significando que, ao contrário do modelo racional onde se 

defende que a identificação de um problema gera soluções alternativas, a solução pode existir sem 

o problema e o problema existente pode aguardar pela solução mais conveniente.  

Os modelos descritos permitem mostrar como dar respostas aos problemas organizacionais 

que se mostram cada vez mais complexos. Os processos decisórios na organização escolar podem 

ser tomados a vários níveis – individual, grupal e organizacional – e revelar características dos 

vários modelos que acabámos de descrever, pois estes são metáforas que procuram explicar 

determinados aspetos da tomada de decisão na organização. Sendo o processo de tomada de 

decisão específico de cada organização, na escola, decorrente dos processos comunicativos que se 

desenvolvem, há uma maior envolvência e participação de todos os atores.  
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1. Natureza do estudo 

 

A adoção de um paradigma de investigação não é neutra. Por um lado, é bem conhecido 

que paradigma e problema se condicionam mutuamente (Strauss & Corbin, 1990) e que o sucesso 

de um projeto de investigação pressupõe, antes de mais, uma harmonização coerente entre ambos. 

Por outro lado, às escolhas subjacentes a essa adoção não é estranha ao nosso modo de olhar o 

mundo, incluindo à nossa experiência e prática profissional (Dezin & Lincoln, 1994). Assim, a 

escolha do paradigma interpretativo teve a ver não apenas com a temática do estudo, mas também 

com o tipo de questões que nele pretendia abordar, de natureza aberta, globalizante e 

compreensiva, e com a convicção da relevância deste paradigma para a investigação em Educação. 

O paradigma interpretativo valoriza a explicação e compreensão holística das situações, o 

carácter complexo e essencialmente humano da atividade de interpretação do real e o papel 

privilegiado que nessa atividade toma o plano da intersubjetividade resultante do encontro e 

interação de múltiplos atores sociais entre os quais me incluo a mim. O paradigma introduz uma 

dimensão que se distancia dos cânones positivistas clássicos. De facto, não visa o estabelecimento 

de relações causa-efeito, não se orienta para a verificação de leis gerais, nem para a previsão de 

comportamentos, mas, antes, para o desenvolvimento do conhecimento de situações inseridas em 

contexto, conhecimento que assume um carácter plural, feito a muitas vozes e inevitavelmente 

fragmentário. Como nota Erickson, o objetivo da investigação neste paradigma situa-se no 

“significado humano da vida social e na sua clarificação” (1989, p. 196). 

Por isso, contesta a possibilidade de eu do investigador assumir um ponto de observação 

externo, pretensamente neutro. Contesta, igualmente, a supremacia das medidas quantitativas na 

análise e a validade universal do método hipotético-dedutivo, usualmente associado às ciências 

exatas para a compreensão de fenómenos onde se entrecruza a complexidade das interações 

humanas e dos contextos de vida. Daí que este paradigma transporte algumas das perspetivas 

geralmente associadas à pós-modernidade (Lyotard, 1979): a recusa de uma verdade única, 

exclusiva, externa, objetiva, cuja fonte definitiva fosse a racionalidade positiva; a 

indissociabilidade entre o real, o seu contexto e as mediações através das quais um e outro são 

percebidos; o processo sempre aberto de construção e desconstrução das significações. 

Do ponto de vista deste trabalho é relevante sublinhar que o paradigma interpretativo se 

inscreve na corrente mais ampla da investigação qualitativa (Bogdan & Biklen, 1999). Note-se que 

a usual distinção qualitativo/quantitativo tem mais a ver com as opções metodológicas de fundo, 

exclusivamente, com os instrumentos de análise utilizados. 
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Bogdan e Biklen (1999) enumeram um conjunto de características da investigação 

qualitativa que vale a pena reter: (i) o seu carácter descritivo; (ii) a valorização do ambiente natural 

dos fenómenos; (iii) a atitude indutiva (parte-se de dados e não de premissas); (iv) a importância 

dada ao processo de investigação (por contraposição à valorização exclusiva dos resultados); e (v) 

a importância primordial do significado. Psathas sublinha que o ponto fundamental é o enfoque 

naquilo que os sujeitos envolvidos “experimentam, o modo como interpretam as suas experiências 

e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em que vivem” (1973, citado em Bogdan 

& Biklen, 1999, p. 51). 

É consensual reconhecer as profundas implicações que o paradigma interpretativo e, de 

uma forma mais geral, a abordagem qualitativa, tem tido na investigação em Educação. Woods 

(1999) classifica-o como uma verdadeira revolução. Esta revolução passa essencialmente pelos 

estudos centrados no professor e nas suas conceções, práticas e desenvolvimento profissional. 

Ludke e André sublinham a natureza descritiva dos dados que a investigação qualitativa permite 

recolher e a sua capacidade de “focar a realidade de forma complexa e contextualizada” (1986, 

p.18). A análise de narrativas e os estudos de casos são, por certo, os dois tipos de abordagem mais 

comuns, dentro do paradigma interpretativo, para alcançar estes objetivos. A pesquisa narrativa 

resulta da composição e interligação, num determinado horizonte temporal, de acontecimentos, 

ações, processos e contextos, construindo desse modo uma história na qual o sujeito emerge e se 

reinterpreta (Huberman, Thompson & Weiland, 1997; Polkinghorne, 1995). O ponto de partida é o 

próprio facto de todos os quotidianos estarem povoados de narrativas que contamos e recontamos, 

por vezes para nós próprios, num processo onde as significações essenciais da vida se produzem. O 

estudo de caso é um tipo de abordagem de investigação que procede por um registo e análise 

intensivo e holístico de uma dada situação ou fenómeno empírico (Merriam, 1988, Yin, 1989, 

Stake, 1994). De acordo com a classificação proposta em Stake (1994) um estudo de caso pode ser 

intrínseco (quando o seu foco é a situação particular que se pretende estudar), instrumental (quando 

o caso é usado como meio de compreensão de uma problemática mais vasta) ou agregado (quando 

procede por agregação de vários casos instrumentais). Comum a todos é o carácter empírico do 

estudo, a prevalência da perspetiva interpretativa (o “como” e o “porquê” referidos em Yin (1989) 

como as questões de interesse), o elevado nível de aprofundamento e detalhe, o contacto direto e 

geralmente prolongado no tempo com as situações e pessoas em causa e a perspetiva dinâmica que 

não se fecha sequer às evoluções imprevisíveis das situações. O estudo de caso, preocupa-se com a 

procura daquilo que nessa situação particular surge como único e fundamental contribuindo, assim, 

para uma melhor compreensão dos fenómenos ou situações em análise (Ponte, 2006). 
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O paradigma interpretativo, seja qual for a abordagem concreta em que se realiza, tem 

implicações concretas no modo como se entende o papel do investigador e como se avalia a 

credibilidade dos resultados.  

A proximidade leva a que o investigador experimente alguns dos sentimentos dos 

participantes e construa desse modo uma certa empatia com eles. Mas importa ter consciência que 

“passar a fazer parte de um grupo significa partilhar as reações dos seus membros” (Bogdan & 

Biklen, 1999, p. 133). 

Guimarães (2003) retoma uma metáfora muito usada em investigação qualitativa – o 

investigador como instrumento – para enfatizar a importância das características pessoais e da 

experiência do investigador (Evertson & Green, 1986; Gans, 1982). Como sublinha Ponte (2006), a 

perspicácia do investigador na observação e a pertinência na análise são características 

fundamentais para o sucesso da investigação. Por outro lado, se o investigador (sua personalidade, 

expectativas e experiência) é participante do estudo, esta presença deve ser explicitada e discutida 

por todos e equacionada instrumentalmente em função dos objetivos propostos e das questões de 

investigação. Segundo Bogdan e Biklen (1999), o investigador pode aproveitar os seus sentimentos 

no sentido de clarificar e compreender as perspetivas dos outros. Pode fazê-lo, por exemplo, 

exprimindo os seus sentimentos no sentido de perceber se os participantes também sentem ou já 

sentiram o mesmo, perante uma manifestação do investigador podem-se sentir levados a 

manifestar-se também e, assim, constituir mais uma oportunidade de reflexão. 

 

2. Formulação do problema, sub-questões de investigação e objetivos 

2.1. A pergunta de partida 

 

Este estudo assume particular importância pelo facto de tratar de organizações escolares 

que se caracterizam e primam pela sua singularidade, mesmo sabendo que existe uma politica 

educativa comum definida centralmente e pela qual se regem.  

Este problema surge com a constituição dos agrupamentos escolares que reúnem vários 

edifícios. Em cada edifício passa a haver um coordenador de estabelecimento que coordena o 

funcionamento do espaço onde está inserido e serve de ligação à direção do agrupamento. 

Uma das razões que nos leva a realizar esta investigação é o facto de ser atual. 

Com o Decreto-Lei nº115-A/98, de 4 de Maio, surgiu, formalmente, um novo modelo de 

gestão escolar que implicou a associação de várias escolas em unidades organizacionais 

(Agrupamentos de escolas) assumindo como objetivos principais possibilitar uma maior 

racionalização de recursos da rede escolar, permitir um percurso educativo sequencial e articulado 
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dos alunos e promover a autonomia dos estabelecimentos para que estes pudessem mais facilmente 

responder às contestações locais. Apesar de estar subjacente ao modelo uma gestão assente de 

princípios democráticos e que apela à participação efetiva dos diferentes atores educativos, 

algumas investigações apontam no sentido de que os agrupamentos de escolas continuam a 

reproduzir o modelo centralizado do aparelho estatal. Entretanto, com a publicação do Despacho nº 

13313/2003, as escolas do ensino básico foram obrigadas a associarem-se em Agrupamentos 

verticais, ou seja, compreendendo vários níveis educativos, desde o pré-escolar até ao ensino 

secundário. Esta situação fez aparecer novos problemas organizacionais, nomeadamente, ao nível 

das escolas do 1º ciclo e dos jardins-de-infância que viram completamente alteradas as suas formas 

de gestão e organização. 

Para a nossa investigação definimos como objeto de estudo “as perspetivas dos docentes sobre 

o papel dos coordenadores de estabelecimento na gestão do agrupamento”. 

 

2.2.   Sub-questões de Investigação: 

• De que forma é feita a articulação entre os coordenadores de estabelecimento e a direção 

do agrupamento? 

• Quais as limitações com que os coordenadores de estabelecimento se deparam em 

termos de autonomia? 

• Que representações têm os docentes sobre os coordenadores de estabelecimento? 

• Há os coordenadores de estabelecimento com mais poder que o diretor? 

 

2.3.  Objetivos: 

• Conhecer aspetos históricos, do ponto de vista político-legal, que condicionaram a 

gestão organizacional das escolas portuguesas;  

• Perceber o percurso histórico das escolas do Agrupamento, em particular nos tempos 

mais recentes;  

• Identificar algumas influências, regulações e tensões atuais que os agrupamentos 

/escolas sofrem quer ao nível externo quer interno;  

• Explorar diferentes perspetivas ao nível dos estudos de análise organizacional e das 

teorias da gestão;  

• Conhecer e examinar diferentes posicionamentos teóricos face ao fenómeno da liderança 

nas organizações;  

• Estabelecer ligações entre a liderança e as perspetivas de gestão organizacional no 

contexto das organizações educativas.  
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• Conhecer as perceções dos docentes de dois Agrupamentos em concreto, relativamente 

ao papel do Coordenador de estabelecimento onde exercem funções. 

 

2.4.  Questões éticas 

 

Uma área que merece uma atenção muito particular em investigação qualitativa, e na qual o 

investigador tem um papel determinante, é a que se relaciona com os aspetos de natureza ética 

envolvidos. Insere-se aqui a necessidade de obter um consentimento informado dos participantes. 

Como escreve Santos “as regras do jogo devem ser claras e, em última análise, negociadas” (2000, 

p. 190). Além disso, é preciso considerar eventuais implicações para os participantes ou para 

terceiros do acesso público ao estudo e a existência de um benefício partilhado entre o investigador 

e participantes. Qualquer dos termos do acordo estabelecido deve ser respeitado pelo investigador 

em qualquer fase do processo de investigação. Por exemplo, o investigador em caso algum deve 

colocar um gravador sem que seja do consentimento de todos os intervenientes. Um ponto 

fundamental tem a ver com a negociação da esfera de privacidade a resguardar. A utilização de 

pseudónimos ajuda a proteger a identidade do sujeito (Bogdan & Biklen, 1999; Merriam, 1988), 

mas revela-se por vezes insuficiente. Santos, por exemplo, alerta para o facto de o anonimato, 

obtido através do recurso a pseudónimos, não ser efetivo se, de uma forma não controlada pelo 

próprio, o participante se sentir exposto mais do que aquilo que é “reconhecido pelo próprio como 

característico de si e não pertencente ao seu foro íntimo” (2000, p. 191). Igualmente relevante, do 

ponto de vista ético é a inibição do investigador na emissão de juízos de valor sobre o objeto de 

estudo (Fontana & Frey, 1994), assumindo posturas mais avaliativas que interpretativas. A 

consciência destes riscos por parte do investigador e a explicitação entre todos dos objetivos do 

estudo são condições essenciais para os evitar. Um outro aspeto ético relevante numa investigação 

tem a ver com fidelidade aos dados obtidos. O investigador tem necessariamente que se cingir ao 

que recolheu com toda a autenticidade, mesmo que os resultados possam parecer contrários aquilo 

que desejava (Bogdan & Biklen, 1999). Todos os aspetos éticos a considerar no processo e no 

produto da investigação são regidos por um profundo respeito, respetivamente, pelos participantes 

e pela comunidade. 

Pela sua própria natureza, a fonte de legitimação científica de investigações conduzidas 

neste paradigma é necessariamente distinta da adotada nas ciências exatas ou mesmo nas 

abordagens de carácter mais circunscrito e quantitativo em ciências humanas. Não se trata aqui de 

verificar hipóteses ou a aplicabilidade de pressupostos teóricos previamente estabelecidos. Não se 
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trata sequer de buscar resultados imediatamente generalizáveis através de procedimentos canónicos 

– por exemplo, por intervenção na representatividade das amostras. 

O paradigma interpretativo é, essencialmente, indutivo, no sentido lato (não estritamente 

técnico) da palavra: parte-se da realidade empírica que se procura compreender e não de premissas 

a verificar (Goetz & LeCompte, 1984). A credibilidade dos seus resultados baseia-se assim (i) na 

validade conceptual que supõe a caracterização dos conceitos-chave e dos critérios de classificação 

de dados (Ponte, 2006); (ii) na construção progressiva de um património de conhecimentos que aos 

poucos vai permitindo a emergência de explicações de carácter menos particular; (iii) na postura da 

investigadora, que clarifica no início as suas motivações e conceções de modo a tornar explícito o 

seu impacto no estudo (Denzin, 1989); (iv) no envolvimento dos participantes no próprio processo 

interpretativo (Goetz & LeCompte, 1984), fator este associado à validade interna que Ponte (2006) 

refere como essencial para validar o estudo, em que as conclusões refletem a realidade reconhecida 

pelos participantes e não apenas pelo investigador (Ponte, 2006); e (v) na validade externa, ou seja, 

na comparabilidade com outros estudos (Erikson, 1989; Ludke e André, 1986) o que, ainda 

segundo Goetz e LeCompte (1984) supõe a definição clara dos objetivos, limites e métodos de 

cada um. 

 

2.5.  Investigação em contexto colaborativo  

 

Uma segunda opção metodológica deste estudo foi a adoção de uma abordagem que 

envolvesse o investigador e participantes num projeto comum que permitisse olhar a prática e 

interpretá-la de forma interativa. A forma encontrada foi a de realizar um trabalho colaborativo que 

proporcionasse a reflexão e a ação. Se se quiser situar esta opção num quadro mais amplo, será 

pertinente referir a noção de investigação participativa (Gaventa, 1988; Gayfer, 1992) que propõe 

um envolvimento efetivo das pessoas sobre as quais a investigação incide na própria produção de 

conhecimento. 

Esta linha recolhe intuições facilmente reconduzidas a autores como Freire e à investigação 

em Educação de Adultos nas décadas de 60 e 70 (Vieira, 2004). Freire estabelece um paralelo entre 

a educação pelo diálogo e a investigação considerando que esta tem que ser “igualmente dialógica” 

(1975, p. 125). Aponta mesmo para uma metodologia quando se pretende “investigar o pensar dos 

homens referido à realidade, investigar seu atuar sobre a realidade” (1975, p. 141): “A metodologia 

que defendemos exige, por isto mesmo, que, no fluxo da investigação, se façam ambos sujeitos da 

mesma – os investigadores e os homens do povo que, aparentemente, seriam seu objeto” (p. 141). 
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Importa sublinhar que a colaboração entre professores e investigadores, tem sido cada vez mais 

valorizada como processo transformador em Educação (NCTM, 1994; Tinto, Shelly & Zarach, 

1994). Ponte (1995) refere, por exemplo, a necessidade de formas de cooperação entre professores 

e investigadores em torno de projetos de desenvolvimento curricular em que os professores 

assumam protagonismo, desempenhando um papel ativo na investigação. De facto, estes não 

podem ser vistos como meros executores. Têm a sua própria vivência profissional, com as 

dificuldades, alegrias e constrangimentos, e é essa realidade que importa conhecer e compreender 

(Ponte, 1992; Schön, 1987). Ponte (2002) refere, ainda, que a investigação sobre a própria prática 

pode ser vista como um meio privilegiado de desenvolvimento profissional para os professores 

envolvidos. 

Uma compreensão mais alargada e profunda dos assuntos efetivamente relevantes na 

investigação em Educação pode ser, assim, obtida, através da colaboração (Ponte & Boavida, 2004; 

Ponte & Santos, 1998). A articulação entre professores e investigadores “empenhados no propósito 

comum de aprofundar o conhecimento sobre a natureza do processo de ensino-aprendizagem desta 

disciplina, tendo em vista o sucesso de todos os alunos, poderá ser um contexto particularmente 

favorável para o aprofundamento do conhecimento neste domínio” (Ponte & Santos, 1998, p. 30). 

Uma preocupação semelhante está presente em Bednarz, Desgagné, Couture, Lebuis e Poirier 

(1999).  

 

2.6.  Estudo de caso 

 

Para Reichardt e Cook (1986), Lincoln e Guba (1985), Colás (1998) e Bogdan e Biklen 

(1992), o estudo de casos é um dos métodos mais comuns na investigação qualitativa. Para os 

últimos autores, o estudo de caso consiste num exame detalhado de uma situação, sujeito ou 

acontecimento. 

Guba e Lincoln (1985) consideram que o estudo de caso constitui uma metodologia válida 

porque proporciona densas descrições da realidade que se pretende estudar. Este método 

desempenha um papel essencial quando se pretende gerar juízos de transferibilidade, responde 

mais adequadamente à conceção de múltiplas realidades, aludindo às interações entre investigador 

e contexto e de outros factos que possam ocorrer ao longo da pesquisa e, finalmente, facilita a 

comunicação entre os participantes, alimentando o intercâmbio de perceções (Colás, 1992a). 

Neste caso consideramos para o nosso estudo dois agrupamentos de escolas da região de Trás-os-

Montes e Alto Douro e região Centro. As atividades económicas predominantes destas zonas 

relacionam-se com a agricultura, o turismo, a construção civil e o comércio.  



Capitulo 4 - Trajetória Metodológica 
 

 82 

Os principais problemas identificados nestes locais e que põem em causa a qualidade de 

vida dos habitantes são a falta de infraestruturas básicas, nomeadamente as vias de comunicação 

que são consideradas insuficientes e a falta de transportes que contribuem para um certo 

isolamento entre as várias localidades e entre estas e as vilas principais dos concelhos e dos 

distritos. Para além de a falta de emprego que tem incentivado a emigração e imigração o que faz 

com que haja uma elevada desertificação e consequente decréscimo de alunos nas escolas de ano 

para ano. 

No plano sociocultural, estas regiões dispõem de algumas organizações recreativas, 

musicais e desportivas que contribuem para o enriquecimento das vivências neste domínio. São 

eles: agrupamentos musicais e as diversas atividades desportivas. Esta região dispõe de várias 

instituições de atendimento social e outros serviços que no seu conjunto asseguram os serviços 

considerados básicos e essenciais. São regiões com grande valor patrimonial e turístico pois 

existem vários monumentos, edifícios e zonas com grande importância ao nível arqueológico, 

paisagístico e histórico. 

 

2.7.  Seleção da amostra 

 

A seleção da amostra adquire nesta metodologia um sentido muito particular: tem por 

objetivo obter a máxima informação possível para a fundamentação do projeto de pesquisa e criar 

uma teoria, baseando-se, ao contrário da amostra quantitativa, em critérios pragmáticos e teóricos. 

Por isso, em vez da uniformidade, a amostra na investigação qualitativa procura a máxima 

variação. Esta perspetiva de amostragem é intencional porque os sujeitos que a constituem não são 

escolhidos ao acaso: o investigador seleciona as unidades de amostragem a partir de critérios 

específicos. As principais modalidades de amostragem na investigação qualitativa são: 

- Amostragem opiniática - o investigador seleciona os sujeitos em função de um critério estratégico 

pessoal - os sujeitos que possuem um conhecimento mais profundo do problema a estudar, os que 

são mais facilmente abordáveis (para poupar recursos humanos e materiais) ou os que 

voluntariamente se mostram disponíveis para colaborar com o investigador; 

- Amostragem teórica - este tipo de amostragem utiliza-se para gerar uma teoria. O investigador 

coleciona, codifica e analisa a informação de que dispõe e decide, depois, quais são os materiais 

empíricos que necessita recolher e onde os deve encontrar, tendo em vista o desenvolvimento dessa 

mesma teoria. Este critério permite-lhe encontrar as pessoas ou contextos que pretende estudar, os 

grupos a analisar, onde e quando encontrá-los e que informação deve solicitar-lhes. Mais do que 

atender a critérios numéricos ou ao acaso, constitui preocupação central a recolha da informação 
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mais relevante para o conceito ou teoria em estudo (Glaser & Strauss, 1967). A amostragem teórica 

não termina enquanto não se alcança o nível de saturação pretendido, ou seja, deixam de aparecer 

novos conceitos e categorias. 

Patton (1980) refere a existência de várias modalidades de amostragem que reúnem as 

seguintes características (Lincoln e Guba, 1985, pp.201-202): 

a) O processo de amostragem é dinâmico e sequencial. As unidades que constituem a amostra 

selecionam-se de forma seriada, ou seja, à medida que as anteriores unidades são analisadas e 

estudadas; 

b) Há um ajustamento contínuo da amostra. Qualquer unidade de análise pode ser tão válida como 

as restantes. À medida que se aprofunda e acumula a informação, o investigador começa a 

desenvolver novas hipóteses e a amostra é redefinida de modo a ajustar-se aos aspetos ou unidades 

considerados mais relevantes; 

c) O processo de amostragem fica concluído quando nenhuma informação surge das novas 

unidades de análise, “a redundância ou saturação converte-se no principal critério para a 

finalização do processo de amostragem” (Colás, 1992b, p.254). 

Foram realizadas 6 entrevistas 2 relativas aos diretores dos agrupamentos, 2 aos presidentes 

dos conselhos gerais e 2 aos coordenadores de estabelecimento. Aos restantes docentes dos 

agrupamentos foram-lhes distribuídos questionários para preencher. Dos 185 questionários 

distribuídos somente 63 foram preenchidos e entregues devidamente. Estes questionários 

continham informações relativas aos aspetos de ordem pessoal e profissional dos docentes 

inquiridos, ao ambiente escolar, à liderança e gestão, à gestão do currículo, à gestão administrativa 

e financeira, à ligação aos pais e à comunidade escolar e à resolução de problemas.  

Relativamente aos aspetos de ordem pessoal e profissional dos docentes inquiridos verifica-se que 

a maior parte dos docentes faz parte do quadro de escola/agrupamento e quadro de zona 

pedagógica e ainda que lecionam nestas escolas, a maioria, à mais de três anos como se pode 

verificar no quadro seguinte. 

A amostra deste estudo é constituída por 63 docentes dos agrupamentos de escolas A e B, 

dos quais, 71,2% são do sexo feminino (n=47), e 28, 8% são do sexo masculino (n=19).  

Destes docentes, 1, 5% tem menos de 25 anos, 12, 1% entre 26 e 35 anos, 37,9% entre 36 e 50 

anos e 48,5% tem mais de 50 anos.  

No que diz respeito aos anos de serviço na escola, 24,2 % responderam até 1 ano, 10,2% 

entre 1 e 3 anos, 57,6% mais de 3 anos e 7,6% dos inquiridos não respondeu a esta questão. Quanto 

ao total de anos de serviço, 1,3% tinha até 3 anos de serviço, 4,5% de 4 a 10 anos de serviço, 87,9 

% tinham mais de 10 anos, havendo ainda 6,1% de não resposta. Por último, observou-se que 
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62,1% eram docentes do Q.E., 21,2% eram docentes do Q.Z.P. e 12,1% dos docentes eram 

contratados, havendo também aqui 4,5% de não respostas. 

 

 

3. Técnicas de investigação 

 

Esta fase inicia-se com uma abordagem clara do âmbito da realidade a pesquisar, os 

objetivos do estudo, a informação adequada às questões específicas da pesquisa e as estratégias 

mais adequadas para obter a informação necessária (LeCompte & Preissle, 1993). O projeto de 

pesquisa descreve um conjunto flexível de linhas orientadoras que relaciona os paradigmas teóricos 

com as estratégias de pesquisa e os métodos de recolha do material empírico. Este projeto situa o 

investigador no mundo empírico e relaciona-se com contextos específicos, pessoas, grupos, 

instituições e materiais relevantes, nomeadamente documentos e arquivos; especifica a forma como 

o investigador dirige os dois fluxos críticos de representação e legitimação. No que se refere à 

estratégia de pesquisa, esta compreende um conjunto de capacidades, pressupostos, pressuposições 

e práticas que os investigadores aplicam à medida que passam do campo teórico (paradigmático) 

ao campo empírico. As estratégias de pesquisa “põem os paradigmas de investigação em 

movimento” e simultaneamente colocam o investigador em contacto com métodos específicos de 

recolha e análise de material empírico que integram o estudo de casos, as técnicas fenomenológicas 

e etnofenomenológicas, o uso de métodos biográficos, históricos, clínicos, etc. Cada uma destas 

estratégias e técnicas está relacionada com uma literatura específica, tem uma história diferente, 

trabalhos e formas específicas de aplicação. 

 

3.1.  Instrumentos de Pesquisa  

 

Face ao interesse em definir, fundamentalmente, alguns aspetos do funcionamento dos 

agrupamentos, elegeu-se a entrevista estruturada, e o inquérito por questionário como instrumentos 

da pesquisa.  

Após solicitação de autorização através de carta, aos Diretores dos agrupamentos em estudo 

(cf. Apêndice A), procedeu-se ao trabalho de campo propriamente dito. Todos os intervenientes 

foram informados do objetivo principal da investigação e da finalidade dos dados  
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3.2.  Entrevistas 

 

A entrevista é, desde tempos longínquos, um dos mais comuns e potentes meios para a 

compreensão da atividade humana (Fontana e Fey, 1994). Uma das grandes vantagens da 

entrevista, enquanto método de recolha de dados, é de fazer uso “dos processos fundamentais de 

comunicação e de interação humana” (Quivy e Campenhoudt, 1992, p.193), o que permite ao 

investigador atuar no próprio processo de recolha de dados, corrigindo linhas de rumo, 

aprofundando mais este ou aquele tema ou, mesmo, desbravando novos caminhos sugeridos na 

conversa. Este poder da entrevista, enquanto instrumento de recolha de dados, tem como 

contraponto um certo número de dificuldades na sua condução. Fontana e Fey advertem, a este 

propósito, para que a arte de “formular questões e obter respostas é mais dura do que pode parecer 

à primeira vista” (1994, p. 361), exigindo do investigador um trabalho rigoroso em termos de 

planificação e, depois, de realização. 

Dependendo do grau de estruturação, é possível lançar mão de diversos tipos de entrevista: 

estruturada, semiestruturada ou não estruturada (Fontana e Frey, 1994). A primeira refere-se a uma 

situação na qual o entrevistador formula um conjunto preestabelecido de questões, com uma 

determinada ordem, com um conjunto limitado de categorias de resposta. A entrevista não 

estruturada é aquela que mais se aproxima da conversa natural, partindo o investigador, 

frequentemente, de um conjunto de tópicos gerais que depois evoluem na conversa. A entrevista 

semiestruturada está a meio caminho entre as duas anteriores, ou seja, embora partindo de um 

roteiro de perguntas, é suficientemente flexível para alterar a sua ordem, eliminar algumas ou 

incluir outras. Ao contrário da entrevista estruturada, não existe limitação da resposta dos 

entrevistados, que dispõem de ampla liberdade para responderem. Esta ideia é reforçada por Lüdke 

e André, quando afirmam que “nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há imposição 

de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas 

informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista” (1986, pp. 33-34). 

 

3.3.  Inquérito por Questionário  

 

Relativamente à dimensão qualitativa da metodologia de investigação, utilizou-se o 

inquérito por questionário aplicado aos professores dos agrupamentos. Marconi e Lakatos (2010) 

conceituam o questionário como sendo um instrumento para recolher informação, constituindo-se 

uma técnica de investigação composta por questões apresentadas por escrito às pessoas. A 

utilização desse instrumento de investigação visa recolher dados baseando-se, geralmente, na 



Capitulo 4 - Trajetória Metodológica 
 

 86 

inquirição de um grupo representativo da população em estudo, colocando-se, para tal, uma série 

de questões que abrangem um tema de interesse dos investigadores, não havendo, para as 

respostas, interação direta entre estes e os inquiridos.  

Triviños (1992) destaca que existem três tipos de inquérito por questionário: aberto, 

fechado e misto. O questionário do tipo aberto é aquele que propõe questões de resposta aberta 

para obter retorno de maior profundidade, ou seja, dá ao sujeito pesquisado uma maior liberdade de 

resposta, podendo ser redigida por ele próprio. No entanto, a interpretação e o resumo desse tipo de 

questionário são mais difíceis, uma vez que se pode obter variados tipos de respostas, dependendo 

da pessoa que responde ao questionário. O do tipo fechado tem, na sua construção, questões de 

resposta fechada, em geral com alternativas a serem marcadas, permitindo obter respostas que 

possibilitam a comparação com outros instrumentos de coleta de dados. Esse tipo de questionário 

facilita o tratamento e a análise da informação, exigindo menos tempo do pesquisador, e por ser 

bastante objetivo, requer um menor esforço por parte dos sujeitos aos quais é aplicado. Mas, por 

outro lado, a aplicação desse tipo de questionário pode não ser vantajosa, pois oferece 

possibilidades de respostas para um sujeito que talvez não soubesse ou tivesse dificuldade em 

responder a uma determinada questão. O tipo misto, tal como o nome indica, é o questionário que 

apresenta questões de diferentes tipos de respostas, quais sejam respostas abertas e respostas 

fechadas.  

O nosso inquérito por questionário é realizado através da escala de Likert. Houve, da nossa 

parte, um cuidado especial na apresentação gráfica e no formato do mesmo.  

Para esta investigação, o questionário foi adaptado do Multifactor Leadership Questionnaire 

(doravante nomeado MLQ) o qual determina/identifica os estilos de liderança através da avaliação 

dos comportamentos do líder percecionados pelos seus liderados. O MLQ foi desenvolvido por 

Bruce Avolio e Bernard Bass e tem sido amplamente utilizado nas últimas duas décadas e meia em 

diversas áreas de pesquisa: governamental, militar, educacional, alta tecnologia, religião, saúde e 

organizações de voluntariado (Bass & Avolio, 1993, cit. por Avolio & Bass, 2004). As adaptações 

efetuadas tiveram como finalidade introduzir as restantes variáveis em estudo, para além da 

liderança: clima e cultura escolar. Para esta adaptação, foi-nos útil a consulta de outros estudos 

realizados anteriormente sobre o tema e que usaram este na íntegra e/ou adaptado. Embora 

inicialmente tivéssemos a pretensão de construir um questionário de origem, aquando da revisão da 

literatura deparámo-nos com o MLQ e, após a sua análise e de alguns trabalhos de investigação em 

que foi utilizado, nomeadamente Batista e Costa (2007) e Castanheira e Costa (2007), e 

constatando que se poderia adequar ao nosso estudo, não hesitámos em adapta-lo, pela sua 

reconhecida qualidade.  
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Esse tipo de questionário foi aplicado aos professores dos agrupamentos (Apêndice D), com 

47 (quarenta e sete) itens de resposta fechada, acrescentando-se cinco questões de identificação (o 

gênero, a idade, tempo de serviço naquela escola, total de anos serviço e situação profissional), 

objetivando caracterizar o universo dos respondentes, sem pôr em causa a confidencialidade das 

respostas.
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4. Análise de Dados  

4.1. As entrevistas 

 

Diretores e presidentes do conselho geral 

 

Ambiente escolar 

Das entrevistas realizadas aos elementos da direção no que respeita ao ambiente escolar 

verificou-se que todos os entrevistados consideram que os coordenadores de estabelecimento têm 

um papel significativo na promoção de um bom ambiente. 

Os mesmos entrevistados consideram fundamental a atuação do coordenador de estabelecimento na 

resolução de problemas procurando harmonia e entendimento entre as partes envolvidas. 

 

Liderança e Gestão 

No que respeita a regras próprias e instrumentos de gestão específicos os diretores 

consideram que as coordenadoras seguem regras próprias e os presidentes de conselho geral que 

seguem as politicas definidas pelo agrupamento. 

Relativamente a delegar tarefas os diretores consideram que as coordenadoras geram 

sozinhas e os presidentes de conselho geral que depende da tarefa e do grau de responsabilidade 

envolvido. 

 A relação com a direção os quatro entrevistados consideram ser boa utilizando termos 

como “ótima”, “excelente”, “permanente ativa e funcional”. 

No respeitante às competências atribuídas serem suficientes os diretores dizem ser 

suficientes a entrevistada 4 diz serem adequadas e a entrevistada 2 diz que “por vezes é necessária 

alguma dose de iniciativa”. 

Relativamente aos obstáculos que enfrentam os entrevistados de um dos agrupamentos 

referem ser a gestão de conflitos entre colegas de trabalho e os entrevistados do outro agrupamento 

dizem que não têm conhecimento de obstáculos mas que será difícil tomar algumas decisões 

sozinhos. 

Em relação à dimensão mais ativa (administrativa e pedagógica) os diretores dizem ser a 

pedagógica e os presidentes do conselho geram referem que é em ambas. 

 

Gestão do currículo 

No que diz respeito à gestão do currículo os diretores dizem que sim, no entanto, os 

presidentes do conselho geral consideram que é da responsabilidade da direção e do conselho 
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pedagógico. 

 

Gestão administrativa e financeira 

Relativamente à margem de autonomia dos coordenadores relativamente a este ponto os 

entrevistados referem que não terem autonomia e esta ser centralizada na sede do agrupamento. 

Quando se questiona se deveriam ter mais autonomia consideram que não se justifica e que modelo 

atual é adequado. 

 

Ligação aos pais e à comunidade 

Nas decisões a nível local com instituições ou famílias a maioria dos entrevistados 

respondem que sim têm autonomia, no entanto o entrevistado 2 refere que “depende do grau de 

responsabilidade envolvido”.  

 

Resolução de problemas 

Relativamente a decisões em termos individuais só o entrevistado 4 diz sim sem reservas os 

restantes consideram que depende das situações e da sua gravidade. 

Os entrevistados só consideram ser necessário solicitar apoio da direção quando há problemas de 

maior ou quando não conseguem lidar com a situação sozinhos. 

Em relação à questão se será necessário alterar as funções e o estatuto do coordenador os 

entrevistados consideram não ser necessário a sua alteração. 

 

Coordenadores de estabelecimento 

 

Ambiente escolar 

Quando interrogada sobre a forma como valoriza a qualidade do sucesso dos docentes. A 

entrevistada 5 refere que elogia o trabalho desenvolvido e o esforço tentando apoiar e compreender 

e a entrevistada 6 diz que valoriza “a forma como os docentes interagem com a comunidade 

educativa...”. 

Promove atividades com os auxiliares de ação educativa. As duas entrevistadas referem realizar 

atividades de confraternização como: Ceia de Natal, Carnaval e a festa de final de ano. 

As duas entrevistadas afirmaram que resolvem problemas sem apoio da direção, que é 

possível mas sempre dão conhecimento à direção especialmente quando é grave a situação. 

 

Liderança e Gestão 
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As entrevistadas referem que há regras próprias e/instrumentos de gestão específicos de 

funcionamento. Como exemplos o Regulamento Interno entre outros. 

Relativamente à forma de impor a identidade do estabelecimento a entrevistada 5 diz que o 

faz através do “projeto escola” com vista a tingir o sucesso escolar dos alunos e a entrevistada 6 

refere que é através do regulamento interno do Agrupamento. 

 No que dia respeito a obstáculos para a experimentação e inovação a entrevistada 5 responde que 

não há obstáculos e a entrevistada 6 refere haver obstáculos devido ao facto de os estabelecimentos 

não estarem no mesmo espaço. 

Em relação a obstáculos para o desenvolvimento de uma cultura de participação e partilha 

de tarefas a entrevistada 5 diz: “Estamos organizados: Departamento curricular, conselhos de ano. 

Cada qual com seu regimento interno. Entre os conselhos de ano há partilha de saberes, de 

materiais didáticos, fichas de trabalho e outro material diversificado (dia da mãe, do pai, ...) 

Quanto às tarefas, exemplos: cargo de coordenador de ano, membro da equipa de autoavaliação, 

responsável pelo desenvolvimento das ações constantes no plano plurianual de melhorias 

geralmente são designadas pela diretora.”  

No entanto, a entrevistada 6 diz que “sim, os estabelecimentos deveriam estar dentro do 

mesmo espaço.” 

Relativamente à relação com os órgãos de gestão as duas entrevistadas referem ser boa. 

Em relação à forma como são transmitidas as informações do conselho pedagógico e da direção e 

vice-versa a entrevistada 5 refere fazer parte do conselho pedagógico e receber as informações em 

sede própria, em reuniões mensais, ordinárias ou extraordinárias e para além disso há uma 

comunicação constante sempre que necessário. Já a entrevistada 6 diz que algumas informações 

são publicadas na plataforma da escola outras em suporte papel. 

 

Gestão do currículo 

Quando questionadas pela forma como gerem o currículo as duas entrevistadas 

responderam que não o fazem como coordenadoras de estabelecimento. 

Em relação às atividades pedagógicas entre ciclos a entrevistada 5 refere:  

“Pré-escolar e 1ºciclo são feitas com muita frequência leituras partilhadas dos alunos do 1ºciclo aos 

alunos do pré-escolar; alunos do secundário vêm ao nosso estabelecimento fazer demonstrações de 

atividades experimentais aos alunos do 1ºciclo; alunos do 2ºciclo que vêm ler na hora do conto 

para o 1ºciclo, e representações teatrais reproduzindo obras literárias para os alunos do 1ºciclo. 

Estamos em constante mudança e vão surgindo também outras atividades que são levadas a cabo.” 

A entrevistada 6 menciona o desporto escolar, o carnaval, e a festa de final de ano. 
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No que diz respeito a haver registos de planificações e articulação curricular as duas entrevistadas 

referem que sim. 

Em relação a obstáculos que identificam na gestão curricular a entrevistada 5 refere serem:  

“de origem institucional e não pessoal como a falta de autonomia própria do agrupamento; elevado 

número de alunos por turma (nomeadamente nos 1ºanos); cargas letivas elevadas; a organização 

nacional de currículos, as metas traçadas obrigam a que a maioria das decisões do professor se 

reduzam à aplicação de objetivos traçados pela administração central.” 

  A entrevistada 6 diz que não existem. 

 

Gestão administrativa e financeira 

Relativamente à margem de autonomia as duas entrevistada referem ser da responsabilidade 

da escola sede. 

No que diz respeito a verbas destinadas ao estabelecimento a entrevistada 5 diz: 

“Sei que a câmara disponibiliza verbas para o 1ºciclo que são utilizadas para aquisição de material 

de escolar de desgaste. Até ao momento não temos tido limite imposto porque nos sabemos 

controlar. Quando é necessário material extra para realizar o dia do pai ou da mãe, por exemplo, ou 

outra atividade diferente basta-nos fazer a relação de necessidades e eu entrego na secretaria e sei 

que tenho deferimento para isso. O desempenho do cargo já vai no terceiro ano e sei aquilo que 

posso adquirir.” 

A entrevistada 6 alega que o regulamento interno é que rege todas as escolas do 

agrupamento. 

Em relação à existência no estabelecimento de um regulamento próprio as duas entrevistadas 

dizem não existir. 

No que diz respeito a terem muitas diretrizes da direção a entrevistada 5 refere: 

“A direção faculta-lhe o poder de decisão em relação à aquisição de material excetuando os 

materiais que estejam na plataforma pois têm que ser adquiridos através da mesma. 

Há um bom relacionamento com o município pois ele ajuda-nos no que pode como vai acontecer 

por exemplo num projeto que vamos desenvolver com uma escola espanhola e a câmara vai 

financiar as despesas de alimentação.”   

E a entrevistada 6 refere estarem definidas no regulamento interno. 

 

Ligação aos pais e à comunidade 

Relativamente a decisões a nível local e contactos com instituições as duas entrevistadas 

referem que sim estabelecem esses contactos. 
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No que diz respeito à divulgação da imagem do estabelecimento a entrevistada 5 refere: 

“A escola divulga a imagem em primeiro lugar através dos resultados alcançados; segundo através 

da página web do agrupamento, do blog da escola e do jornal escolar e em terceiro através do 

envolvimento dos pais em projetos da escola tais como: hora do conto-semanal, um dia com os 

pais, escola aberta (início do ano) e do só talentos.” 

A entrevistada 6 diz ser através da plataforma do agrupamento. 

Em relação a tomar decisões e resolver problemas as duas entrevistadas referem que tentam 

resolver problemas do dia a dia e quando não é possível através do diálogo então dão 

conhecimento à direção. 

No respeitante a como proceder nas decisões problemáticas as entrevistadas dizem que dão 

conhecimento de imediato à direção. 
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GRELHAS DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Grelha de análise de conteúdo Diretor  

 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Ambiente escolar promoção de um bom 

ambiente 

E1- É muito importante e significativo em primeiro lugar porque é o transmissor das 

nossas diretrizes e ela como faz parte co conselho pedagógico porque acumula as 

funções de coordenadora de 1ºCiclo sendo assim transmissora dessas informações e 

para além disso o que é muito, muito importante.  

 

E2- Sim, na medida em que podem e devem servir de mediadores das relações entre 

os colegas. Coordenar significa também isso: coordenar relações interpessoais. 

Resolução de problemas E1- A coordenadora também é fundamental na gestão de conflitos entre colegas, 

funcionários, Encarregados de educação e alunos. Sem ela seria muito mais difícil 

teria que me deslocar ao estabelecimento fazer eu própria essa gestão o que não seria 

muito fácil. Assim esta resolução de problemas acaba por ser resolvida por um 

telefonema. Para além disso ela tem autonomia para resolver esse tipo de questões. 

 

E2- Tentam intervir com a finalidade de resolver as questões procurando o 

entendimento e a harmonia. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Liderança e gestão Regras 

próprias/instrumentos de 

gestão específicos 

E1- A coordenadora segue regras próprias, mas tendo em conta a especificidade do 

estabelecimento que ela coordena porque é uma escola que abarca o jardim de 

infância e o 1ºciclo, pelo que, a dinâmica é completamente diferente em relação à 

escola sede onde só temos a partir do 2º ciclo.  E, por ser a dinâmica completamente 

diferente as regras também têm que ser diferentes. Os Encarregados de Educação 
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acompanham muito mais os seus educandos, contactam muito mais a escola e tem 

que haver algumas regras a esse nível. Devido à faixa etária das crianças deste 

estabelecimento precisam de um apoio muito maior. No em tanto não deixa de seguir 

as diretrizes gerais do agrupamento. Por exemplo todas as turmas têm um código de 

conduta, no agrupamento inteiro nós temos o plano de intervenção que se chama 

pró-disciplina onde há uma parte adaptada ao 1ºciclo. Temos mesmo em termos 

pedagógicos critérios de avaliação e os critérios de classificação que seguem uma 

ideia geral do agrupamento, mas também com especificidades daquele nível escolar 

 

E2- Todos seguem as políticas definidas para a escola. 

Delegam tarefas E1- Ela gere sozinha sem delegar funções nos colegas e quando há problemas de 

maior pede ajuda à direção. 

E2- Depende da tarefa em questão e do grau de responsabilidade envolvido. 

Relação com a direção E1- É Excelente, não poderia ser melhor porque como o estabelecimento engloba o 

jardim de infância e o 1º ciclo a nossa coordenadora também tem que fazer a ligação 

com a câmara municipal. 

E2- Ótima. 

Têm competências 

atribuídas suficientes 

E1- Eu penso que neste momento são suficientes porque ao colocar mais decisões é 

mais responsabilidade para ela e provavelmente não seria benéfico nem para ela nem 

para mim enquanto diretora. 

E2- Por vezes é necessária alguma dose de iniciativa. 

Obstáculos que enfrentam E1- O maior obstáculo é gerir conflitos entre colegas porque ela não deixa de ser 

uma colega. Às vezes para fazer entender determinados programas que é preciso 

implementar só por sermos colegas não temos a firmeza que devia ter. 

E2- Enfrentam a incompreensão e má vontade de alguns docentes e não docentes. 

Dimensão mais ativa 

(administrativa ou 

pedagógica) 

 

E1- Na parte pedagógica, porque tudo o que é administrativo é aqui na escola sede. 

 

E2- Em ambas. 
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Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Gestão  do currículo Papel ativo na escola que 

coordena 

E1- Coordenador tem um papel ativo na gestão curricular da escola que coordena e 

também na gestão dos espaços, tempos, formação de turmas, articulação curricular. 

Ela faz parte da equipa da constituição de turmas sempre. E a articulação curricular 

também é promovida por ela. 

 

E2- Gestão de recursos. A gestão curricular é da estrita competência do Conselho 

Pedagógico e da Direção. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Gestão administrativa e 

financeira 

Margem de autonomia E1- Ela não pode fazer tudo é centralizado aqui na sede do agrupamento. 

 

E2- Agem dentro das competências que lhe forem atribuídas. 

Deveriam ter mais 

autonomia 

E1- Aqui neste agrupamento não se justificaria porque a escola fica muito perto, 

estamos no mesmo espaço geográfico, na mesma vila, quando é necessário qualquer 

coisa só demora cinco minutos para se deslocar à escola sede. E também porque há 

um bom relacionamento com a coordenadora. 

 

E2- Não. Numa lógica de agrupamento não tem que haver autonomia relativa a um 

edifício ou escola. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Ligação aos pais e à 

comunidade 

Decisões a nível (local 

contactos com instituições) 

E1- Sim é tudo tratado com autonomia, tudo o que seja para resolver com a câmara 

municipal é ela que trata, juntas, empresas e famílias. Depois faz-me a relação 

daquilo que está a acontecer e por isso tenho toda a confiança na coordenadora 

porque é um peso que nos sai de cima quando as coisas funcionam bem. 

 

E2- Mais uma vez, depende do grau de responsabilidade envolvido e do nível a que é 

feita essa representação. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Resolução de problemas Decisões em termos 

individuais 

E1- É conforme a situação com que se depare. Há situações em que toma decisões 

em termos individuais e outras não, mas quer numa situação quer na outra ela 

informa sempre a direção. Ela tem liberdade, tem autonomia para avaliar a situação 

se vê que pode resolver sozinha resolve e posteriormente dá conhecimento à direção 

quando a situação é mais complicada ela telefona e explica o problema á direção 
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para que em conjunto seja resolvido. 

 

E2- Umas vezes sim, outras não. 

Solicitam apoio da direção E1- Normalmente ela gere sozinha e quando há problemas de maior pede ajuda à 

direção, normalmente ao final da tarde liga e pede para falar com a diretora e expõe a 

situação para que se possam reunir e resolver a situação juntas. 

E2- Só quando não conseguirem lidar com qualquer questão. 

Será necessário alterar o 

estatuto e as funções do 

coordenador 

E1- Não. 

E2- Não me parece que seja necessário. 
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Grelha de análise de conteúdo Presidente do Conselho Geral 

 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Ambiente escolar Promoção de um bom 

ambiente 

E3- Considero que, manter de um bom ambiente de trabalho é papel fundamental. 

Auscultar e ouvir opiniões, gerir informação, adequar diretivas à especificidade do 

Estabelecimento que se coordena e transmitir conclusões à Direção será um processo 

que contribuirá para um ambiente de trabalho equilibrado, sem descurar o facto de que 

o Coordenador de Estabelecimento tem de cumprir e fazer cumprir princípios 

orientadores do Agrupamento. 

 

E4- Têm um papel muito significativo, como é significativo o papel de qualquer 

elemento da direção. 

O bom funcionamento de uma escola, identificação de problemas de manutenção de 

equipamentos e de outras necessidades, a gestão dos recursos humanos materiais, etc 

passam primeiro pelo coordenador de estabelecimento. Seguidamente poderá haver a 

intervenção e tomadas de decisão por parte dos demais elementos da direção. Por fim a 

resolução dos problemas, as respostas às necessidades identificadas. 

Resolução de problemas E3- Não tenho conhecimento de como atuam, no entanto, é elementar que o 

Coordenador de Estabelecimento resolva as situações e as reporte superiormente à 

Direção de Agrupamento. 

 

E4- Os coordenadores procuram tomar conhecimento do que realmente aconteceu para 

poderem aturar. É necessário avaliar a gravidade da situação. Nas situações em que 

têm competências para atuar resolvem os problemas. Outras  vezes será necessário 

reportar os acontecimentos ao diretor que é quem tem competências, por exemplo para 

instaurar processos disciplinares. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Liderança e gestão Regras 

próprias/instrumentos de 

gestão específicos 

E3- Considero que os Coordenadores de Estabelecimento devem aplicar os 

instrumentos de gestão específicos do Agrupamento e adequar regras à especificidade 

do Estabelecimento que coordenam. 

E4- Certamente seguem as que foram definidas para o agrupamento. 
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Delegam tarefas E3- Os Coordenadores de Estabelecimento assumem sozinhos o trabalho de 

coordenação. 

E4- Há tarefas que podem ser delegadas e os coordenadores de ciclo e de departamento 

são regularmente chamados a participar. Outras tarefas não podem ser delegadas e 

terão de ser assumidas pelo coordenador. 

Relação com a direção E3- Dado que os Coordenadores de Estabelecimento se mantêm em funções à vários 

anos a relação tem de ser excelente. 

 

E4- É permanente, ativa e funcional. 

Têm competências 

atribuídas suficientes 

E3- As competências atribuídas aos Coordenadores de Estabelecimento são suficientes. 

 

E4- Parecem-me adequadas. 

Obstáculos que enfrentam E3- Não tenho conhecimento real de obstáculos. Suponho que coordenar um 

estabelecimento, gerir o cumprimento de regras e monitorizar a aplicação dos 

instrumentos de gestão não seja tarefa fácil. 

 

E4- Penso que será difícil tomar algumas decisões sozinhos. Mas acho que os 

obstáculos não serão muitos. 

Dimensão mais ativa 

(administrativa ou 

pedagógica) 

E3- O papel mais ativo dos Coordenadores de Estabelecimento é na dimensão 

pedagógica. 

 

E4- Nas duas. A dimensão administrativa resume-se à gestão dos espaços e de alguns 

recursos, de qualquer forma todas as decisões que se tomam na escola têm sempre uma 

base pedagógica. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Gestão  do currículo Papel ativo na escola que 

coordena 

E3- Sim. 

 

E4- Todas estas decisões são discutidas e decididas pela direção, da qual os 

coordenadores fazem parte. É claro que têm um papel ativo. 
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Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Gestão administrativa e 

financeira 

Margem de autonomia E3- Nenhuma. Os Coordenadores de Estabelecimento não têm essa competência. 

 

E4- A gestão financeira não passa pelos coordenadores. Claro que o Conselho 

Administrativo os consulta e lhes pede opinião e eles têm um papel ativo nestas 

decisões mas falar de autonomia não faz sentido. 

Deveriam ter mais 

autonomia 

E3- O modelo atual está adequado. 

E4- Essa autonomia não me parece necessária. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Ligação aos pais e à 

comunidade 

Decisões a nível (local 

contactos com instituições) 

E3- Sim. 

E4- O coordenador é um elemento da direção por isso quando é ele a estabelecer os 

contatos na realidade é a direção que os faz. Claro que tem autonomia mas não o faz a 

revelia. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Resolução de problemas Decisões em termos 

individuais 

E3- Sim dependendo da gravidade da situação. 

 

E4- Sim 

Solicitam apoio da direção E3- Só quando entende que os problemas são graves. 

 

E4- Nesta escola os Coordenadores são elementos da direção, portanto quando eles 

estão presentes há lá um elemento da direção. Penso que deve ser esta a postura do 

Coordenador. No entanto há momentos em que os outros elementos da direção são 

convidados a participar em momentos específicos da vida de cada escola, como por 

exemplo quando os alunos apresentam os seus projetos à comunidade. No entanto eu 

penso que a direção realiza visitas regulares aos diversos estabelecimentos de ensino 

que integram o agrupamento. 

Será necessário alterar o 

estatuto e as funções do 

coordenador 

E3- Não. 

 

E4- Como já referi o coordenador é um elemento da direção, da confiança do diretor e 

a quem o diretor dá certamente autonomia para agir. O bom cumprimento das funções 

está diretamente relacionado com a sua dedicação, empenho e capacidade de 

identificar e resolver problemas. 
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Grelha de análise de conteúdo Coordenador 

 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Ambiente escolar Valoriza a qualidade do 

sucesso dos docentes 

 

E5- Elogiando o trabalho desenvolvido e o esforço de cada docente, a transmitindo-lhe 

todo o meu apoio, compreensão e reforço pela capacidade de avaliar e reformular a 

disponibilidade para ajudar no que for preciso. 

 

E6- A forma como os docentes interagem com a comunidade educativa, alunos, 

professores, auxiliares e encarregados. Se os docentes tem capacidade de solucionar 

questões e problemas que possam surgir no seu dia a dia dentro da escola. 

Promove atividades com 

os auxiliares de ação 

educativa 

 

E5- Atividades de confraternização 

O meu lema é: proporcionar um ambiente acolhedor participativo entre toda a 

comunidade (professores, alunos, auxiliares de ação educativa e encarregados de 

educação), boa colaboração e trabalho em equipa significa maior rendimento. Não tomo 

partido, não individualizo, mas tenho sempre presente a diversidade e o carácter de cada 

um. Uma gestão positiva de modo a privilegiar o diálogo, a assertividade e a 

solidariedade. Perante esta forma de atuar, respeitando mutuamente as tarefas 

desempenhadas de cada um é fácil falar num clima saudável. Sempre que há um dia 

nomeado faço questão de assinalar com um pequeno lanche: dia de Reis, Natal, Páscoa, 

almoço convívio no final de ano; almoço convívio no inicio do ano; Ceia de Natal. 

Não esquecer os aniversários que todos os docentes comemoram e não se esquecem dos 

auxiliares de ação educativa. 

 

E6- Na festa de natal, no carnaval e na festa de final de ano, nas piscinas. 

Resolve ploblemas sem o 

apoio da direção 

E5- É possível resolver os problemas, apesar de dar conhecimento à diretora. Também a 

nível de estabelecimento não tem havido problemas. 

 

E6- Sim, quando sou capaz de os resolver, resolvo. 
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Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Liderança e gestão Regras 

próprias/instrumentos de 

gestão específicos 

E5- Há objetivos e regras próprias de funcionamento. Embora haja um Regulamento 

Interno do Agrupamento temos regras específicas da nossa escola nomeadamente as 

regras da cantina escolar, da biblioteca e claro do código de conduta. O nosso objetivo é 

caminhar/trabalhar em prol do sucesso dos alunos, do seu bem estar e de tornar a escola 

um espaço aberto à comunidade. 

Projeto Escola -“Mudar para crescer com rigor” 

 

E6- Os objetivos e regras são os gerais definidos pelo Agrupamento. 

Forma de impor a 

identidade do 

estabelecimento 

E5- O estabelecimento impõe a sua identidade, através do projeto escola, fazendo cumprir 

as regas estabelecidas e trabalhando todos, em equipa, para o mesmo fim – sucesso 

escolar dos alunos. 

E6-Através do regulamento interno do agrupamento. 

Obstáculos para a 

experimentação e inovação  

E5- Neste momento posso afirmar que não há obstáculos à nova realidade. Isto não quer 

dizer, que de vez em quando, se comente o passado que deixou muitas recordações 

positivas. 

Foi com relativa facilidade que nos adaptamos a esta nona realidade. Neste concelho as 

escolas das aldeias encerraram já mais de dez anos e nessa altura mostramos o nosso 

descontentamento. Não nos enganamos, nomeadamente na redução de professores e 

aumento do número de alunos por turma. 

Penso que o professor se adapta a qualquer inovação. 

 

E6- Sim, os estabelecimentos de ensino deviam ficar dentro do mesmo espaço. 

Obstáculos para a o 

desenvolvimento de uma 

cultura e participação 

E5- Estamos organizados: Departamento curricular, conselhos de ano. Cada qual com o 

seu regimento interno. 

Entre os conselhos de ano há partilha de saberes, de materiais didáticos, fichas de trabalho 

e outro material diversificado (dia da mãe, do pai,...) 

Quanto às tarefas exemplos: cargo de coordenador de ano, membro da equipa de 

autoavaliação, responsável pelo desenvolvimento das ações constantes no plano 

plurianual de melhorias geralmente são designadas pela diretora. 

 

E6- Sim, a participação, a discussão e a partilha seria mais benéfico se os edifícios 

ficassem no mesmo espaço. 
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Relação com os órgãos de 

gestão 

E5- É ótima porque trabalhamos sempre em equipa e há sempre disponibilidade de parte a 

parte. 

 

E6- É boa. 

Como são transmitidas as 

informações do Conselho 

pedagógico e da direção e 

vice-versa  

E5- São transmitidas através, da Presidente do mesmo em sede própria em reuniões 

mensais, ordinários, ou em reuniões extraordinárias sempre que seja necessário, faço parte 

desse órgão, porque além de coordenadora também desempenho o cargo de coordenadora 

de departamento. 

 Mas sempre que surja algum assunto e que não carece de parecer do Pedagógico a 

Direção dá-me logo conhecimento ou vice-versa. 

 

E6- As informações são publicadas no Moodle e em suporte papel afixado no placard na 

sala de Professores. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Gestão  do currículo De que forma gere o 

currículo  

E5- Não como coordenadora de Estabelecimento, mas como coordenadora departamento 

desempenho as competências que me estão atribuídas ou seja: 

Coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores, assim como outras 

atividades educativas presentes no Plano anual de atividades aprovado em Conselho 

Pedagógico. 

Rentabilizar os recursos e oferecer uma gestão flexível do currículo de modo a valorizar a 

individualidade do aluno e procurar nele desenvolvimento global e contínuo, ou seja, 

ajustar o currículo às necessidades específicas de cada aluno, delineando prioridades de 

aprendizagem e modos estratégicos de as pôr em prática, com o objetivo de melhorar o 

nível e a qualidade da aprendizagem. 

Claro que não estou sozinha, mas tenho a colaboração dos professores. Pois cada 

professor adapta o currículo às crianças da sua sala de aula, selecionando tarefas, 

estratégias, metodologias, materiais, etc. O professor vai reajustando a sua postura tendo 

em conta a avaliação e reflexão quer continua quer periódica que faz das suas práticas 

profissionais. 

 

E6- O currículo é gerido pelo agrupamento e pelos coordenadores de departamento. 

Realiza atividades 

pedagógicas entre ciclos 

E5- Pré-escolar e 1ºciclo são feitas com muita frequência leituras partilhadas dos alunos 

do 1ºciclo aos alunos do pré-escolar; alunos do secundário vêm ao nosso estabelecimento 
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fazer demonstrações de atividades experimentais aos alunos do 1ºciclo; alunos do 2ºciclo 

que vêm ler na hora do conto para o 1ºciclo, e representações teatrais reproduzindo obras 

literárias para os alunos do 1ºciclo. 

 Estamos em constante mudança e vão surgindo também outras atividades que são 

levadas a cabo. 

 

E6- Desporto escolar, carnaval, e festa de final de ano. 

Há registos, planificações  

e articulação curricular 

E5- Sim. No inicio do ano letivo, final de período e final de ano letivo. E sempre que 

acharem oportuno e necessário. 

 

E6- Sim, no final de ano letivo para a caraterização dos alunos 

Que obstáculos identifica E5- São de origem institucional e não pessoal como a falta de autonomia própria do 

agrupamento; elevado número de alunos por turma (nomeadamente nos 1ºanos); cargas 

letivas elevadas; a organização nacional de currículos, as metas traçadas obrigam a que a 

maioria das decisões do professor se reduzam à aplicação de objetivos traçados pela 

administração central. 

 

 

E6- Penso que não existem obstáculos. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Gestão administrativa e 

financeira 

Margem de autonomia E5- A gestão financeira não passa por esta escola mas sim pela escola sede. Nos serviços 

da secretaria há alguém responsável por este setor. 

 

E6- As verbas são geridas pelos órgãos de gestão do Agrupamento. 

Há verbas destinadas ao 

estabelecimento 

 

 

 

 

 

 

 

E5- Sei que a câmara disponibiliza verbas para o 1ºciclo que são utilizadas para aquisição 

de material de escolar de desgaste. Até ao momento não temos tido limite imposto porque 

nos sabemos controlar. Quando é necessário material extra para realizar o dia do pai ou da 

mãe, por exemplo, ou outra atividade diferente basta-nos fazer a relação de necessidades e 

eu entrego na secretaria e sei que tenho deferimento para isso. O desempenho do cargo já 

vai no terceiro ano e sei aquilo que posso adquirir 

 

E6- O Regulamento Interno é o que rege todas as escolas do Agrupamento. 
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Tem regulamento próprio E5- Não há regulamento próprio para gerir os gastos. 

 

E6- Não. 

Têm muitas diretrizes da 

direção 

E5- A direção faculta-lhe o poder de decisão em relação à aquisição de material 

excetuando os materiais que estejam na plataforma pois têm que ser adquiridos através da 

mesma. 

Há um bom relacionamento com o município pois ele ajuda-nos no que pode como vai 

acontecer por exemplo num projeto que vamos desenvolver com uma escola espanhola e a 

câmara vai financiar as despesas de alimentação. 

 

E6- Todas as diretrizes estão definidas no Regulamento Interno do Agrupamento. 

Unidade de sentido  Categorias Indicadores 

Ligação aos pais e à 

comunidade 

Decisões a nível (local 

contactos com instituições) 

E5- Sim. Estou perfeitamente à vontade nesta área sempre que necessário há contactos de 

ambas as partes. 

 

E6- Sim, com conhecimento do diretor. 

 Como divulga a imagem 

do estabelecimento 

E5- A escola divulga a imagem em primeiro lugar através dos resultados alcançados; 

segundo através da página web do agrupamento, do blog da escola e do jornal escolar e 

em terceiro através do envolvimento dos pais em projetos da escola tais como: hora do 

conto-semanal, um dia com os pais, escola aberta (início do ano) e do só talentos. 

 

E6- Através da plataforma Moodle do Agrupamento. 

Tomar decisões e resolver 

problemas 

E5- Tento resolver os problemas e caso aconteçam em primeiro lugar recorro ao diálogo, 

à explicação dos factos. 

 

E6- Tenho autonomia para resolver pequenos problemas que surgem no dia a dia. 

Como procedem nas 

decisões problemáticas 

E5- Dependendo do grau de gravidade dou conhecimento à diretora e peço ajuda seguindo 

quando necessário os tramites legais dentro das vias institucionais. 

 

E6- Tento resolver e acalmar a situação e depois dou conhecimento ao diretor. 
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4.2. Os questionários 

 

No que diz respeito ao Ambiente escolar motivado pelo coordenador de estabelecimento foram 

realizadas 8 questões. 

Tabela 1 -  QI1 - Reconhece e valoriza a qualidade e o sucesso dos docentes do estabelecimento 

demonstrando essa apreciação 

 

QI1 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  1 0 0 0 0 0 1 

 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 2 0 1 0 0 3 

 0,0% 3,2% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  2 10 19 25 1 1 58 

 3,2% 15,9% 30,2% 39,7% 1,6% 1,6% 92,1% 

6  0 0 1 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  3 12 20 26 1 1 63 

 4,8% 19,0% 31,7% 41,3% 1,6% 1,6% 100,0% 

 

Gráfico 1- QI1 

 

Os docentes consideram que a coordenadora reconhece e valoriza a qualidade e o sucesso 

dos docentes do estabelecimento demonstrando essa apreciação, pelo que, responderam 

frequentemente 30,2% e sempre 39,7%. 
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Tabela 2 – QI2 - Organiza atividades de convívio entre os docentes e/ou funcionários do 

estabelecimento 

 

QI2 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço   até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 2 0 0 0 3 

 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  3 19 19 11 5 1 58 

 4,8% 30,2% 30,2% 17,5% 7,9% 1,6% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  3 20 21 12 6 1 63 

 4,8% 31,7% 33,3% 19,0% 9,5% 1,6% 100,0% 

 

Gráfico 2 – QI2 

 

 

 

Relativamente ao facto de organizar atividades de convívio entre os docentes e/ou 

funcionários do estabelecimento os docentes responderam às vezes 30,2%, frequentemente 30,2% 

e sempre 17,5%. Embora tenham respondido 30,2%  às vezes considerasse positivo o desempenho 

da coordenadora neste campo. 
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Tabela 3 – QI3 -  Promove e lidera espaços de reflexão sobre os desafios da profissão docente 

 

 

QI3 

Total Nunca Por vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço  até 

3 

 0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 2 0 0 0 3 

 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  4 20 16 10 7 1 58 

 6,3% 31,7% 25,4% 15,9% 11,1% 1,6% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  4 21 18 11 8 1 63 

 6,3% 33,3% 28,6% 17,5% 12,7% 1,6% 100,0% 

 

Gráfico 3 – QI3 

 

 

Podemos constatar que 92,1% são professores com mais de dez anos de serviço e tendo em 

conta esta questão os docentes consideram que a coordenadora promove e lidera espaços de 

reflexão sobre os desafios da profissão docente por vezes 31,7%, frequentemente 25,4% e sempre 

15,9%. 
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Tabela 4- QI4- É um elemento ativo na organização e realização das atividades de estabelecimento 

 

 

QI4 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 2 0 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  1 4 22 28 1 2 58 

 1,6% 6,3% 34,9% 44,4% 1,6% 3,2% 92,1% 

6  0 0 1 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  1 5 23 31 1 2 63 

 1,6% 7,9% 36,5% 49,2% 1,6% 3,2% 100,0% 

 

Gráfico 4 – QI4 

 

Nesta questão responderam frequentemente 34,9% e sempre 44,4% considerando assim que 

a coordenadora é um elemento ativo na organização e realização das atividades de estabelecimento. 
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Tabela 5 –QI5 - Promove o diálogo e a cooperação entre docentes, assistentes operacionais e 

alunos 

 

QI5 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 2 0 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  4 8 18 25 2 1 58 

 6,3% 12,7% 28,6% 39,7% 3,2% 1,6% 92,1% 

6  0 1 0 0 0 0 1 

 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  4 10 18 28 2 1 63 

 6,3% 15,9% 28,6% 44,4% 3,2% 1,6% 100,0% 

 

Gráfico 5 – QI5 

 

 

Em relação à promoção do diálogo e a cooperação entre docentes, assistentes operacionais e 

alunos os docentes responderam frequentemente 28,6% e 39,7% sempre, pelo que se considera que 

promove a cooperação e o diálogo. 
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Tabela 6- QI6 - Fomenta a autonomia necessária para que os docentes organizem e planifiquem as 

suas atividades pedagógicas 

 

 

QI6 

Total Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 2 0 0 3 

 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  2 14 36 5 1 58 

 3,2% 22,2% 57,1% 7,9% 1,6% 92,1% 

6  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  2 15 40 5 1 63 

 3,2% 23,8% 63,5% 7,9% 1,6% 100,0% 

 

Gráfico – QI6 

 

 

Tendo em conta que 22,2% responderam frequentemente e 57,1% sempre a coordenadora 

fomenta a autonomia necessária para que os docentes organizem e planifiquem as suas atividades 

pedagógicas. 
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Tabela 7 – QI7 - Promove a comunicação e a flexibilidade nas relações entre as pessoas em vez de 

encaminhar os problemas para os órgãos de gestão do Agrupamento 

 

 

QI7 

Total Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  1 1 1 0 0 3 

 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  5 13 29 9 2 58 

 7,9% 20,6% 46,0% 14,3% 3,2% 92,1% 

6  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  6 14 32 9 2 63 

 9,5% 22,2% 50,8% 14,3% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 7 – QI7 

 

 

Nesta questão temos 20, 6% docentes a responder frequentemente e 46,0% sempre 

fundamentando que promove a comunicação e a flexibilidade nas relações entre as pessoas em vez 

de encaminhar os problemas para os órgãos de gestão do Agrupamento. 
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Tabela 8 – QI8- Promove um ambiente favorável à aprendizagem, sereno e coerente com os 

propósitos da escola 

 

 

QI8 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 1 1 1 0 3 

 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  1 3 10 38 5 1 58 

 1,6% 4,8% 15,9% 60,3% 7,9% 1,6% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  1 3 11 41 6 1 63 

 1,6% 4,8% 17,5% 65,1% 9,5% 1,6% 100,0% 

 

Gráfico 8 – QI8 

 

A coordenadora também promove um ambiente favorável à aprendizagem, sereno e 

coerente com os propósitos da escola pelo facto de os docentes responderem frequentemente 

15,8% e sempre 60,3%. Resumidamente consideramos que no que diz respeito ao ambiente escolar 

a coordenadora desempenha um papel muito positivo.  
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No que diz respeito à Liderança e gestão motivado pelo coordenador de estabelecimento 

foram realizadas 10 questões. 

 

Tabela- 9 – QII1 - Apresenta normas próprias para o funcionamento do estabelecimento que não 

estejam definidas para a totalidade do Agrupamento 

 

QII1 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 1 0 2 0 3 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  11 7 11 12 16 1 58 

 17,5% 11,1% 17,5% 19,0% 25,4% 1,6% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  11 7 12 13 19 1 63 

 17,5% 11,1% 19,0% 20,6% 30,2% 1,6% 100,0% 

 

Gráfico 9 – QII1 

 

Nesta questão responderam frequentemente 17,5%, sempre 19,0% e não tiveram opinião 25,4% 

motivo pelo qual consideramos que apresentará normas próprias para o funcionamento do 

estabelecimento que não estejam definidas para a totalidade do agrupamento mas que não serão 

visíveis a todos o docentes. 
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Tabela 10- QII2- Estimula uma cultura de inovação e experimentação 

 

 

QII2 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 1 2 0 0 3 

 0,0% 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  5 9 16 19 7 2 58 

 7,9% 14,3% 25,4% 30,2% 11,1% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  5 9 18 21 8 2 63 

 7,9% 14,3% 28,6% 33,3% 12,7% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 10 – QII2 

 

 

Nesta questão a percentagem de respostas foi mais distribuída, pelo que, 14,3% 

responderam à vezes, 25,4% frequentemente, 30,2% sempre e 11,1% não têm opinião.  

Consideramos que a coordenadora estimula uma cultura de inovação e experimentação, mas que, 

não é muito visível aos docentes ou não o faz com muita frequência. 

 

 

 

 

 



Capitulo 4 - Trajetória Metodológica 
 

 115 

 

Tabela 11- QII3 - Delega ou partilha tarefas com os docentes do estabelecimento 

 

 

QII3 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 1 1 1 0 3 

 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  2 6 23 21 5 1 58 

 3,2% 9,5% 36,5% 33,3% 7,9% 1,6% 92,1% 

6  1 0 0 0 0 0 1 

 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  3 6 25 22 6 1 63 

 4,8% 9,5% 39,7% 34,9% 9,5% 1,6% 100,0% 

 

 

Gráfico 11 – QII3 

 

 

 

No que diz respeito a delegar ou partilhar tarefas com os docentes do estabelecimento 

pensamos que a coordenadora o faz porque 36,5% responderam frequentemente e 33,3% sempre.  
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Tabela 12 - QII4 - Os seus valores e visão manifestam-se na sua atuação e nas suas prioridades 

 

 

QII4 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço 4-10  0 2 0 1 0 0 3 

 0,0% 3,2% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  3 1 15 30 6 3 58 

 4,8% 1,6% 24,2% 48,4% 9,7% 4,8% 93,5% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  3 3 15 32 6 3 62 

 4,8% 4,8% 24,2% 51,6% 9,7% 4,8% 100,0% 

 

Gráfico 12 – QII4 

 

 

 

Nesta questão o número mais significativo de respostas concentra-se em sempre 48,3% e 

24,2% frequentemente sendo que pensamos que os seus valores e visão manifestam-se na sua 

atuação e nas suas prioridades. 
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Tabela 13 – QII5 - Define objetivos para o estabelecimento e apresenta-os aos docentes 

 

 

QII5 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  1 1 0 1 0 0 3 

 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  4 5 19 24 5 1 58 

 6,3% 7,9% 30,2% 38,1% 7,9% 1,6% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  5 6 19 26 6 1 63 

 7,9% 9,5% 30,2% 41,3% 9,5% 1,6% 100,0% 

 

 

Gráfico 13 – QII5 

 

 

 

Pensamos que define objetivos para o estabelecimento e apresenta-os aos docentes tendo 

em conta que os docentes responderam 30,2% frequentemente e 38,1% sempre. 
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Tabela 14 – QII6 - Valoriza mais a importância, a qualidade e os resultados do estabelecimento do 

que da totalidade do Agrupamento 

 

 

QII6 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 0 1 2 0 3 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  6 11 10 8 18 5 58 

 9,5% 17,5% 15,9% 12,7% 28,6% 7,9% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  6 11 10 10 21 5 63 

 9,5% 17,5% 15,9% 15,9% 33,3% 7,9% 100,0% 

 

 

Gráfico 14 – QII6 

 

 

Relativamente a esta questão, valoriza mais a importância, a qualidade e os resultados do 

estabelecimento do que da totalidade do Agrupamento: 17,5% respondeu às vezes, 15,9% e 

frequentemente, 12,7%. No entanto há 28,6% docentes sem opinião e 9,5% nunca. Nesta questão o 

seu desempenho não será muito positivo ou visível pelos docentes. 
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Tabela 15 – QII7 - Encoraja as pessoas a envolverem-se ativamente na afirmação da identidade do 

estabelecimento 

 

 

QII7 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 2 0 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  2 3 14 34 3 2 58 

 3,2% 4,8% 22,2% 54,0% 4,8% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  2 4 14 38 3 2 63 

 3,2% 6,3% 22,2% 60,3% 4,8% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 15 – QII7 

 

 

 

Relativamente a esta questão, encoraja as pessoas a envolverem-se ativamente na afirmação 

da identidade do estabelecimento, consideramos que sim porque 22,2% respondeu frequentemente 

e 54,0% sempre. 
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Tabela 16 – QII8 - Chama a atenção dos docentes para a qualidade e a melhoria do desempenho 

educativo do estabelecimento 

 

 

QII8 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  1 1 0 1 0 0 3 

 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  2 5 14 32 3 2 58 

 3,2% 7,9% 22,2% 50,8% 4,8% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  3 6 14 35 3 2 63 

 4,8% 9,5% 22,2% 55,6% 4,8% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 16 – QII8 

 

            No que diz respeito a chamar a atenção dos docentes para a qualidade e a melhoria do 

desempenho educativo do estabelecimento os docentes responderam frequentemente 22,2% e 

sempre 50,8%. 
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Tabela 17 – QII9 - Reúne com todos os docentes do estabelecimento para discutir assuntos de 

gestão 

 

 

QII9 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  1 0 0 1 1 0 3 

 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  5 6 16 18 10 3 58 

 7,9% 9,5% 25,4% 28,6% 15,9% 4,8% 92,1% 

6  1 0 0 0 0 0 1 

 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  7 6 17 19 11 3 63 

 11,1% 9,5% 27,0% 30,2% 17,5% 4,8% 100,0% 

 

 

Gráfico 17 – QII9 

 

Em relação ao facto se reúne ou não com todos os docentes do estabelecimento para 

discutir assuntos de gestão o número mais significativo de respostas concentra-se no 

frequentemente 25,4% e no sempre 28,6%. Há no entanto 7,9% de docentes que respondem nunca 

e 15,9% sem opinião consideramos por este motivo que a coordenadora não é vista muito 

positivamente nesta questão. 
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Tabela 18 – QII10 - Mantém uma relação positiva e articulada com os órgãos de gestão do 

Agrupamento 

 

 

QII10 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 0 2 1 0 3 

 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  1 1 8 40 6 2 58 

 1,6% 1,6% 12,7% 63,5% 9,5% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  1 1 8 44 7 2 63 

 1,6% 1,6% 12,7% 69,8% 11,1% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 18 – QII10 

 

Nesta questão 12,7% respondeu frequentemente e 63,5 % sempre pelo que se considera que 

a coordenadora mantém uma relação positiva e articulada com os órgãos de gestão do 

Agrupamento.  
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Na dimensão de liderança e gestão pensamos que se verifica alguma falta de sintonia entre 

os docentes, no entanto, a maioria de respostas concentra-se no frequentemente e sempre pelo que 

se pensa que o desempenho da coordenadora seja mais ou menos positivo. 

 

Tabela 19 – QIII1 - Promove uma gestão eficiente dos tempos, espaços, recursos humanos e 

materiais 

 

QIII1 

Total Nunca 

Às 

vezes Frequentemente Sempre 

Sem 

opinião 

Não 

respondeu 64 

Anos_serviço até 

3 

 0 0 0 1 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 2 0 0 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  1 3 22 25 3 3 1 58 

 1,6% 4,8% 34,9% 39,7% 4,8% 4,8% 1,6% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  1 4 22 28 4 3 1 63 

 1,6% 6,3% 34,9% 44,4% 6,3% 4,8% 1,6% 100,0% 

 

No que diz respeito à Gestão do currículo motivado pelo coordenador de estabelecimento 

foram realizadas 8 questões. 

 

Gráfico 19 – QIII1 

 

            Pensamos que a coordenadora promove uma gestão eficiente dos tempos, espaços, recursos 

humanos e materiais tendo em conta que 34,9%  respondeu frequentemente e 39,7% sempre. 
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Tabela 20 – QIII2 - Constitui, para cada ano letivo, as turmas/grupos de alunos 

 

 

QIII2 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 1 0 2 0 3 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  1 3 8 27 17 2 58 

 1,6% 4,8% 12,7% 42,9% 27,0% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  1 3 9 29 19 2 63 

 1,6% 4,8% 14,3% 46,0% 30,2% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 20 – QIII2 

 

 

 

           Nesta questão as respostas ficam distribuídas na sua maioria por: 12,7% frequentemente, 

42,9% sempre e 27,0% sem opinião. Pensamos que a coordenadora constitui, para cada ano letivo, 

as turmas e grupos de alunos, mas que uma grande percentagem de docentes desconhece esse facto. 
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Tabela 21 – QIII3 - Acompanha o desenvolvimento dos projetos curriculares de turma 

 

 

QIII3 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 0 1 2 0 3 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  2 6 10 26 13 1 58 

 3,2% 9,5% 15,9% 41,3% 20,6% 1,6% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  2 6 10 29 15 1 63 

 3,2% 9,5% 15,9% 46,0% 23,8% 1,6% 100,0% 

 

Gráfico 21 – QIII3 

 

 

Considera-se que a coordenadora acompanha o desenvolvimento dos projetos curriculares 

de turma tendo em conta que 15,5% dos docentes respondeu frequentemente e 41,3% sempre. Há 

no entanto 20,6% de docentes sem opinião. 
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Tabela 22 – QIII4 - Desenvolve momentos comuns entre os docentes para reflexão, planificação e 

articulação curricular 

 

 

QIII4 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 0 2 1 0 3 

 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  2 10 17 17 10 2 58 

 3,2% 15,9% 27,0% 27,0% 15,9% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  2 10 17 20 12 2 63 

 3,2% 15,9% 27,0% 31,7% 19,0% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 22 – QIII4 

 

 

Nesta questão 15,9% respondeu às vezes, 27,0% frequentemente, 27,0% sempre e 15,9% 

sem opinião. Pensamos que a coordenadora desenvolve momentos comuns entre os docentes para 

reflexão, planificação e articulação curricular. 
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Tabela 23 – QIII5 - Promove a realização de atividades pedagógicas comuns aos alunos dos 

diferentes ciclos, facilitando intercâmbios 

 

 

QIII5 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 2 0 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  3 5 23 18 7 2 58 

 4,8% 7,9% 36,5% 28,6% 11,1% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  3 6 23 22 7 2 63 

 4,8% 9,5% 36,5% 34,9% 11,1% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 23 – QIII5 

 

 

No que diz respeito à promoção e à realização de atividades pedagógicas comuns aos 

alunos dos diferentes ciclos, facilitando intercâmbios a coordenadora é vista positivamente sendo 

que 36.5% respondeu frequentemente e 28,6% sempre.  
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Tabela 24 – QIII6 - Organiza e planifica as atividades pedagógicas ao nível de estabelecimento 

 

 

QIII6 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  1 0 0 0 2 0 3 

 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  2 5 15 27 8 1 58 

 3,2% 7,9% 23,8% 42,9% 12,7% 1,6% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  3 5 15 28 11 1 63 

 4,8% 7,9% 23,8% 44,4% 17,5% 1,6% 100,0% 

 

 

Gráfico 24 – QIII6 

 

 

Consideramos que a coordenadora organiza e planifica as atividades pedagógicas ao nível 

de estabelecimento pelo que as respostas com maior percentagem nesta questão concentraram-se 

no frequentemente 23,8% e no sempre 42,9%. 
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Tabela 25 – QIII7 - Visita as salas de aula dos professores e/ou dos educadores do estabelecimento 

 

 

QIII7 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  1 1 0 1 0 0 3 

 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  5 13 13 15 11 1 58 

 7,9% 20,6% 20,6% 23,8% 17,5% 1,6% 92,1% 

6  1 0 0 0 0 0 1 

 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  7 14 14 16 11 1 63 

 11,1% 22,2% 22,2% 25,4% 17,5% 1,6% 100,0% 

 

 

Gráfico 25 – QIII7 

 

 

 

Nesta questão as respostas dos docentes foram 20,6% às vezes, 20,6% frequentemente, 

23,8% sempre e 17,5% sem opinião. Pensamos que a coordenadora visita as salas de aula dos 

professores e/ou dos educadores do estabelecimento. 
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Tabela 26 – QIII8 - Resolve na escola os problemas disciplinares dos alunos evitando que sigam 

para a Direção do Agrupamento 

 

 

QIII8 

Total Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 1 0 0 0 1 

 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 1 2 0 3 

 0,0% 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  5 23 16 12 2 58 

 7,9% 36,5% 25,4% 19,0% 3,2% 92,1% 

6  0 1 0 0 0 1 

 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  5 25 17 14 2 63 

 7,9% 39,7% 27,0% 22,2% 3,2% 100,0% 

 

 

 

Gráfico 26 – QIII8 

 

Pensamos que a coordenadora resolve na escola  a maior parte dos problemas disciplinares 

dos alunos evitando que sigam para a Direção do Agrupamento tendo em conta que as respostas 

dos docentes se concentraram em maior número no frequentemente 36,5% e o sempre 25,4%. 

Embora haja 19, 0% de docentes sem opinião.  

No que diz respeito à Gestão do currículo avaliamos positivamente a coordenadora no seu 

desempenho tendo em conta que a percentagem maior de respostas se concentra no frequentemente 

e sempre em todas as questões. 
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No que diz respeito à Gestão administrativa e financeira motivado pelo coordenador de 

estabelecimento foram realizadas 7 questões. 

 

Tabela 27 – QIV1 - Cumpre as orientações educativas, as diretrizes e os regulamentos provenientes 

da Direção do Agrupamento 

 

QIV1 

Total Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 0 1 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 

4-10  1 0 2 0 0 3 

 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  1 7 38 10 2 58 

 1,6% 11,1% 60,3% 15,9% 3,2% 92,1% 

6  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  2 7 41 10 3 63 

 3,2% 11,1% 65,1% 15,9% 4,8% 100,0% 

 

Gráfico 27 – QIV1 

 

Relativamente a esta questão pensamos que a coordenadora cumpre as orientações 

educativas, as diretrizes e os regulamentos provenientes da Direção do Agrupamento, sendo que as 

respostas se concentram 11,1% no frequentemente e 60,3% no sempre. Embora haja 15,9% de 

docentes sem opinião. 
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Tabela 28 – QIV2 - Garante a elaboração e o envio dos documentos solicitados pela Direção ou por 

outras Entidades 

 

 

QIV2 

Total Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 2 1 0 3 

 0,0% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  3 4 36 13 2 58 

 4,8% 6,3% 57,1% 20,6% 3,2% 92,1% 

6  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  3 4 40 14 2 63 

 4,8% 6,3% 63,5% 22,2% 3,2% 100,0% 

 

Gráfico 28 – QIV2 

 

 

No que diz respeito a garantir a elaboração e o envio dos documentos solicitados pela Direção ou 

por outras entidades os docentes responderam frequentemente 6,3%, sempre 57,1% e sem opinião 

20,6%, pelo que, se verifica que a coordenadora é avaliada positivamente nesta questão. 
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Tabela 29 – QIV3 - Gere de forma adequada as verbas destinadas ao estabelecimento 

 

 

QIV3 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 0 1 2 0 3 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  1 2 6 20 27 2 58 

 1,6% 3,2% 9,5% 31,7% 42,9% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  1 2 6 22 30 2 63 

 1,6% 3,2% 9,5% 34,9% 47,6% 3,2% 100,0% 

 

 

 

Gráfico 29 – QIV3 

 

 

 

Em relação à forma como gere as verbas destinadas ao estabelecimento os docentes 

responderam frequentemente 9,5%, sempre 31,7% e sem opinião 42,9%. Embora haja muitos 

docentes sem opinião nesta questão uma grande parte avalia a coordenadora positivamente. 
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Tabela 30 – QIV4 - É eficaz na calendarização de atividades e na gestão de recursos sem esperar 

pelas indicações da Direção do Agrupamento 

 

 

QIV4 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 1 0 0 0 0 1 

 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 1 1 1 0 3 

 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  1 7 9 25 14 2 58 

 1,6% 11,1% 14,3% 39,7% 22,2% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  1 8 10 26 16 2 63 

 1,6% 12,7% 15,9% 41,3% 25,4% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 30 – QIV4 

 

 

Relativamente a esta questão o maior número de respostas concentra-se no frequentemente 

14,3%, no sempre 39,7% e no sem opinião 22,2%. Consideramos que seja eficaz na calendarização 

de atividades e na gestão de recursos sem esperar pelas indicações da Direção do Agrupamento. 
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Tabela 31 – QIV5 - Monitoriza o uso, a manutenção e a substituição de equipamento essencial à 

escola 

 

 

QIV5 

Total Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  1 1 1 0 0 3 

 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  4 14 27 11 2 58 

 6,3% 22,2% 42,9% 17,5% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  5 15 29 12 2 63 

 7,9% 23,8% 46,0% 19,0% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 31 – QIV5 

 

 

 

Nesta questão pensamos que a coordenadora é eficaz porque os docentes responderam 

frequentemente 22,2%, sempre 42,9% e sem opinião 17,5%. Portanto monitoriza o uso, a 

manutenção e a substituição de equipamento essencial à escola. 
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Tabela 32 – QIV6 - Gere de forma eficaz e autónoma as instalações educativas 

 

 

QIV6 

Total Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 2 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  4 14 32 6 2 58 

 6,3% 22,2% 50,8% 9,5% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  4 15 33 9 2 63 

 6,3% 23,8% 52,4% 14,3% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 32 – QIV6 

 

 

 

 

          As respostas dos docentes nesta questão concentram-se no frequentemente 22,2% e no 

sempre 50,8% o que dá para verificar que gere de forma eficaz e autónoma as instalações 

educativas. 
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Tabela 33 – QIV7 - Supervisiona as instalações e a sua manutenção de modo a assegurar 

instalações limpas e seguras 

 

 

QIV7 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 1 1 1 0 3 

 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  1 3 13 29 9 3 58 

 1,6% 4,8% 20,6% 46,0% 14,3% 4,8% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  1 3 14 31 11 3 63 

 1,6% 4,8% 22,2% 49,2% 17,5% 4,8% 100,0% 

 

 

 

Gráfico 33 – QIV7 

 

 

A coordenadora supervisiona as instalações e a sua manutenção de modo a assegurar 

instalações limpas e seguras verificando-se pelo elevado número de respostas no frequentemente 

20,6% e no sempre 46,0%. No que diz respeito à Gestão administrativa e financeira consideramos 

que a coordenadora desempenha de forma positiva o seu papel. 
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No que diz respeito à Ligação aos pais e à comunidade motivado pelo coordenador de 

estabelecimento foram realizadas 8 questões: 

Tabela 34 – QV1 - Fortalece relações com a comunidade e com os pais de modo a que estes se 

sintam encorajados a participar na tomada de decisões na escola 

 

 

QV1 

Total Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  1 0 2 0 0 3 

 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  6 15 27 7 3 58 

 9,5% 23,8% 42,9% 11,1% 4,8% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  7 15 30 8 3 63 

 11,1% 23,8% 47,6% 12,7% 4,8% 100,0% 

 

 

Gráfico 34 – QV1 

 

 

No que respeita a fortalecer as relações com a comunidade e com os pais de modo a que 

estes se sintam encorajados a participar na tomada de decisões na escola os docentes responderam 

frequentemente 23,8% e sempre 42,9%, pelo que avaliam de forma positiva a coordenadora. 
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Tabela 35 – QV2 - Promove a cooperação da escola com instituições e empresas da comunidade 

para corresponder às necessidades dos alunos 

 

 

QV2 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 1 1 0 0 3 

 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  1 7 13 25 10 2 58 

 1,6% 11,1% 20,6% 39,7% 15,9% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  1 8 14 27 11 2 63 

 1,6% 12,7% 22,2% 42,9% 17,5% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 35 – QV2 

 

 

Relativamente à questão, se promove a cooperação da escola com instituições e empresas 

da comunidade para corresponder às necessidades dos alunos, os docentes responderam 

frequentemente 20,6%, sempre 39,7% e  sem opinião 15,9%. Apesar de haver docentes sem 

opinião a maioria pensa que a coordenadora desempenha esta função corretamente. 
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Tabela 36 – QV3 - Estabelece contactos diretos com a Câmara Municipal ou com a Junta de 

Freguesia (sem para isso solicitar autorização da direção) 

 

 

QV3 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 0 1 2 0 3 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  2 3 10 20 20 3 58 

 3,2% 4,8% 15,9% 31,7% 31,7% 4,8% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  2 3 10 23 22 3 63 

 3,2% 4,8% 15,9% 36,5% 34,9% 4,8% 100,0% 

 

 

 

Gráfico 36 – QV3 

 

 Em relação aos contactos diretos estabelecidos com a Câmara Municipal ou com a Junta de 

Freguesia (sem para isso solicitar autorização da direção) os docentes responderam frequentemente 

15,9%, sempre 31,7% e sem opinião 31,7%. Apesar do elevado número de docentes sem opinião a 

maioria pensa que estes contactos são estabelecidos. 
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Tabela 37 – QV4 - Contacta com pessoas, entidades ou órgãos da comunidade local sempre que 

necessário (sem para isso solicitar autorização da direção) 

 

 

QV4 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 1 0 0 0 0 1 

 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 0 1 2 0 3 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  2 6 11 15 21 3 58 

 3,2% 9,5% 17,5% 23,8% 33,3% 4,8% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  2 7 11 16 24 3 63 

 3,2% 11,1% 17,5% 25,4% 38,1% 4,8% 100,0% 

 

 

Gráfico 37 – QV4 

 
 

No que diz respeito aos contactos com pessoas, entidades ou órgãos da comunidade local 

sempre que necessário (sem para isso solicitar autorização da direção) os docentes responderam 

frequentemente 17,5%, sempre 23,8% e sem opinião 33,3%. Apesar do elevado número de 

docentes sem opinião a maioria pensa que estes contactos são estabelecidos. 
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Tabela 38 – QV5 - Estimula relações entre a escola e os pais para a organização de atividades em 

conjunto 

 

 

QV5 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 0 2 1 0 3 

 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  1 4 18 21 11 3 58 

 1,6% 6,3% 28,6% 33,3% 17,5% 4,8% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  1 4 18 24 13 3 63 

 1,6% 6,3% 28,6% 38,1% 20,6% 4,8% 100,0% 

 

 

Gráfico 38 – QV5 

 

 

Nesta questão os docentes pensam que estimula relações entre a escola e os pais para a 

organização de atividades em conjunto, tendo em conta que responderam frequentemente 28,6%, 

sempre 33,3% e sem opinião 17,5%. 
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Tabela 39 – QV6 - Mantém uma relação positiva com os encarregados de educação mostrando-se 

recetivo para os atender 

 

 

QV6 

Total Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 2 1 0 3 

 0,0% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  2 8 37 9 2 58 

 3,2% 12,7% 58,7% 14,3% 3,2% 92,1% 

6  0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  2 8 41 10 2 63 

 3,2% 12,7% 65,1% 15,9% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 39 – QV6 

 

 

 

No que diz respeito a manter uma relação positiva com os encarregados de educação 

mostrando-se recetivo para os atender os docentes pensam positivamente porque responderam 

12,7% frequentemente, 58,7% sempre e 14,3% sem opinião. 

 

 

 

 



Capitulo 4 - Trajetória Metodológica 
 

 144 

Tabela 40 – QV7 - Planeia e divulga uma imagem positiva do Estabelecimento na comunidade 

 

 

QV7 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 2 0 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  1 2 5 42 6 2 58 

 1,6% 3,2% 7,9% 66,7% 9,5% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  1 3 5 46 6 2 63 

 1,6% 4,8% 7,9% 73,0% 9,5% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 40 – QV7 

 

 

 

A coordenadora planeia e divulga uma imagem positiva do Estabelecimento na comunidade 

na visão dos docentes que responderam 66,7% sempre, 42 docentes num total de 63 é bastante 

significativo. 
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Tabela 41 – QV8 - Comunica a toda a comunidade educativa as regras de conduta para os alunos 

 

 

QV8 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço  até 

3 

 0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 2 1 0 0 3 

 0,0% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  2 1 13 35 5 2 58 

 3,2% 1,6% 20,6% 55,6% 7,9% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  2 1 15 38 5 2 63 

 3,2% 1,6% 23,8% 60,3% 7,9% 3,2% 100,0% 

 

Gráfico 41 – QV8 

 

 

 

 Nesta questão os docentes responderam 

frequentemente 20,6% e sempre 55,6% pelo que se considera que a coordenadora comunica a toda 

a comunidade educativa as regras de conduta para os alunos. Relativamente à Ligação aos pais e à 

comunidade os docentes avaliam o desempenho da coordenadora como eficaz, sendo que, as 

respostas são ma maioria frequentemente e sempre. 
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No que diz respeito à Resolução de problemas motivado pelo coordenador de 

estabelecimento foram realizadas 6 questões. 

Tabela 42 – QVI1 - Promove o debate e a procura partilhada de soluções como práticas correntes 

do estabelecimento 

 

QVI1 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 0 0 2 1 0 3 

 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  1 6 21 21 7 2 58 

 1,6% 9,5% 33,3% 33,3% 11,1% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  1 6 21 24 9 2 63 

 1,6% 9,5% 33,3% 38,1% 14,3% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 42 – QVI1 

 

Em relação a esta questão, se promove o debate e a procura partilhada de soluções como 

práticas correntes do estabelecimento, os docentes responderam 33,3% frequentemente e 33,3% 

sempre o que nos leva a crer que o desempenho da coordenadora nesta questão é avaliado de forma 

claramente positiva. 
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Tabela 43 – QVI2 - Envolve todos os docentes na resolução de problemas de estabelecimento 

 

 

QVI2 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 2 0 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  2 5 20 18 10 3 58 

 3,2% 7,9% 31,7% 28,6% 15,9% 4,8% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  2 6 20 21 11 3 63 

 3,2% 9,5% 31,7% 33,3% 17,5% 4,8% 100,0% 

 

Gráfico 43 – QVI2 

 

 

 

Em resposta a esta questão 31,7% dos docentes respondeu frequentemente, 28,6% sempre e 

15,9% sem opinião, pelo que, se pensa que a coordenadora envolve todos os docentes na resolução 

de problemas de estabelecimento. 
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Tabela 44 – QVI3 - Tenta ouvir diferentes pontos de vista e ideias antes de resolver problemas 

importantes 

 

 

QVI3 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 2 0 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  1 5 17 25 8 2 58 

 1,6% 7,9% 27,0% 39,7% 12,7% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  1 6 17 28 9 2 63 

 1,6% 9,5% 27,0% 44,4% 14,3% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 44 – QVI3 

 

 

Relativamente a esta questão 27,0% dos docentes respondeu frequentemente, 39,7% sempre 

e 12,7% sem opinião, sendo que, consideramos que a coordenadora tenta ouvir diferentes pontos de 

vista e ideias antes de resolver problemas importantes. 
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Tabela 45 – QVI4 - Implementa processos participativos de tomada de decisões em vez de decidir 

sozinho 

 

 

QVI4 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 0 1 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 1 1 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 4,8% 

>10  2 7 20 18 8 3 58 

 3,2% 11,1% 31,7% 28,6% 12,7% 4,8% 92,1% 

6  0 0 1 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  2 8 21 20 9 3 63 

 3,2% 12,7% 33,3% 31,7% 14,3% 4,8% 100,0% 

 

 

Gráfico 45 – QVI4 

 

 

 

          No que respeita a implementar processos participativos de tomada de decisões em vez de 

decidir sozinho os docentes responderam frequentemente 31,7% e sempre 28,6%. A maioria dos 

docentes pensa que o desempenho da coordenadora nesta questão é positivo. 
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Tabela 46 – QVI5 - Atua como mediador de conflitos e facilita soluções em vez de os encaminhar 

para os órgãos de gestão do Agrupamento 

 

 

QVI5 

Total Nunca Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  0 0 1 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  0 1 0 2 0 0 3 

 0,0% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 4,8% 

>10  1 4 16 25 10 2 58 

 1,6% 6,3% 25,4% 39,7% 15,9% 3,2% 92,1% 

6  0 0 1 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total  1 5 18 27 10 2 63 

 1,6% 7,9% 28,6% 42,9% 15,9% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 46 – QVI5 

 

 

 

Quando questionados os docentes sobre se atua como mediador de conflitos e se facilita 

soluções em vez de os encaminhar para os órgãos de gestão do Agrupamento responderam 

frequentemente 25,4%, sempre 39,7% e sem opinião 15,9%. Pensamos que a coordenadora serve 

de mediadora e tenta facilitar resolvendo alguns dos problemas sem encaminhar para a direção. 
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Tabela 47 – QVI6 - Pede aos elementos da Direção do Agrupamento para se deslocarem ao 

estabelecimento para resolver problemas diversos 

 

 

QVI6 

Total Às vezes Frequentemente Sempre Sem opinião Não respondeu 

Anos_serviço até 3  1 0 0 0 0 1 

 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

4-10  1 0 0 2 0 3 

 1,6% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 4,8% 

>10  16 13 10 17 2 58 

 25,4% 20,6% 15,9% 27,0% 3,2% 92,1% 

6  0 0 0 1 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total  18 13 10 20 2 63 

 28,6% 20,6% 15,9% 31,7% 3,2% 100,0% 

 

 

Gráfico 47 – QVI6 

 

 

Relativamente a esta questão “Pede aos elementos da Direção do Agrupamento para se 

deslocarem ao estabelecimento para resolver problemas diversos?” as respostas dos docentes 

ficaram dispersas entre o às vezes 25,4%, frequentemente 20,6%, sempre 15.9% e sem opinião 

27,0%. No entanto cremos que nas situações mais difíceis de resolver terá que solicitar o auxilio da 

direção que possivelmente tendo em conta a gravidade se deslocará ao estabelecimento. 
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Em relação ao grupo de questões, Resolução de problemas, os docentes avaliam o desempenho da 

coordenadora como eficaz porque se verifica que a maior marte das respostas se concentra no 

frequentemente e sempre reconhecendo assim o trabalho desempenhado pela coordenadora. 
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Chegando ao fim de uma longa e árdua caminhada chegou a hora de fazer uma apreciação de 

todo o percurso e registar as conclusões a que chegámos. É claro que o que aqui apresentamos é apenas 

uma abordagem baseada em modelos e metodologias que se constituem em opções nossas, admitindo 

que a visão de outros poderia levar a outras conclusões. 

O nosso projeto assumiu uma forma de estudo qualitativo e quantitativo, tornando-se evidente 

uma abordagem interpretativa e naturalista do problema, uma vez que foi implementado no seu 

ambiente natural. 

Considerando a investigação realizada foi possível perceber que a figura do coordenador de 

estabelecimento emerge de um contexto cuja política educativa assume a agregação de várias escolas 

numa única unidade de gestão. O estudo diacrónico por nós realizado permitiu dar conta de tipos de 

liderança que, apesar de denominações diferenciadas, exercia funções idênticas, em contextos 

diferenciados, e que estiveram na génese da criação da figura do coordenador de estabelecimento. Na 

visão diacrónica que apresentámos, o papel do professor mudou muito, dado que no tempo do Estado 

Novo, este tinha um papel muito diferente, havendo, contudo, alguns que já demonstravam “alguma 

liberdade”, mesmo que isso acarretasse problemas vários. O professor não tinha capacidade de decisão 

e ainda não existia a figura que hoje conhecemos - Coordenador de Estabelecimento.  

     Após o 25 de abril, houve períodos de grandes mudanças, de ajustes que acabaram com a 

criação dos Agrupamentos de Escola, mas que consideramos ainda não estarem totalmente concluídos. 

A figura de Coordenador de Estabelecimento criada a partir do Decreto Lei nº 115-A / 98 vem criar 

uma figura que apenas terá funções “meramente executivas”, dado que algumas escolas se encontram 

deslocadas. Assim, como se demostra no quadro QIV1-tabela e gráfico 27, no meu caso ilustrativo, a 

Coordenadora cumpre as ordens emanadas da Direção do agrupamento sempre ou quase sempre.  

     Esta figura foi sofrendo alterações, e ainda bem, no que concerne ao papel que detinham e 

ao papel que desempenhavam.  

     Hoje em dia, como se pode constatar no estudo realizado, esta figura está muito mais aberta, 

valoriza a qualidade de sucesso dos colegas docentes, não é uma figura repressiva e, apesar de respeitar 

as ordens emanadas da Direção, tem liberdade de decisão e pode delegar algumas funções noutros 

colegas. Tem ainda uma excelente relação com a Direção, o que não é de espantar, dado que estes 

Coordenadores são escolhidos como sendo pessoas capazes de servirem de elo de ligação do 

estabelecimento com a Direção e serem figuras de reputação e excelentes funcionários. 

     Constatei ainda, que para além do papel dos Coordenadores apresentado anteriormente estes 
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são figuras chave na articulação entre ciclos. Esta articulação é verdadeiramente proveitosa, dado que 

existe uma partilha de materiais, saberes, experiências, métodos, entre outros. Sabemos que sempre que 

existe mudanças há sempre entraves. Podemos assim inferir que “as ilhas” existentes até agora estão a 

desaparecer, mas custa ainda desmembrar algumas mentalidades tipo de “orgulhosamente sós”, 

havendo, por isso, muito a  fazer quanto a este assunto. 

Os coordenadores de Estabelecimento não podem ser reprodutores de ordens, têm autonomia 

para decidir. A escola funciona como uma empresa em que as pessoas detentoras de capacidades de 

liderança têm de ser encaminhadas para papéis como o de Coordenador de Departamento.  

Decidir é deliberar, determinar e resolver. É este o papel do Coordenador.  

No entanto, “o processo de implementação do “regime de autonomia” ainda se encontra 

mergulhado num centralismo administrativo que bloqueia e inibe as iniciativas docentes.” como refere 

Daniela Silva na Revista da Educação, Vol. XVII, nº 2 em 2010. 

A questão da liderança revelou-se, por isso, de grande importância, pois o coordenador afigura-

se como um elemento de união entre os diferentes estabelecimentos de ensino que fazem parte do 

agrupamento em que está inserido.  

Da análise dos resultados, percebemos que nas várias dimensões examinadas, se revela alguma 

sintonia entre os docentes e entre os próprios coordenadores, o que indica que nos dois casos estudados 

as práticas eram idênticas. No entanto, conclui-se pelas entrevistas realizadas, que havendo um bom 

relacionamento entre os (as) coordenadores(as) e a direção, o desempenho dos mesmos será muito 

mais eficaz e eficiente a todos os níveis. A articulação entre os coordenadores de estabelecimento e a 

direção do agrupamento é feita tendo em conta determinados valores, como o respeito pelos direitos e 

valores da condição humana e pela responsabilidade, à luz das competências consagradas na legislação 

em vigor. 

Relativamente às limitações com que os coordenadores de estabelecimento se deparam, em 

termos de autonomia, foi possível verificar que as maiores limitações, quando existe uma boa relação 

com a direção do agrupamento, são as legisladas pelo governo, contrariamente aos casos em que a 

relação que se estabelece entre diretor e coordenador de estabelecimento não se pauta pela curialidade, 

sendo esta a que se impõe como a maior limitação ao desempenho do cargo com autonomia. 
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ANEXO A – GUIÕES DAS ENTREVISTAS 

 

Guião da Entrevista ao Coordenador 

 

1. Ambiente escolar 

1.1  - De que forma reconhece e valoriza a qualidade e sucesso dos docentes?   

1.2  - Dê exemplos de atividades de confraternização entre docentes e/ou auxiliares de 

ação educativa.   

1.3  - É possível resolver os problemas do estabelecimento sem os encaminhar para os 

órgãos de gestão do agrupamento?   

2. Liderança e gestão  

2.1 Existem objetivos e regras próprias de funcionamento do estabelecimento? Dê 

exemplos.  

2.2 De que forma o estabelecimento impõe a sua identidade? Por favor descreva alguma 

situação crítica a este respeito.  

2.3 Há obstáculos para o desenvolvimento da cultura de experimentação e inovação 

tendo em conta a nova realidade organizacional – os agrupamentos de escolas?  

2.4 Há obstáculos ou não para o desenvolvimento de uma cultura de participação, de 

discussão e partilha de tarefas no estabelecimento que coordena? Dê exemplos  

2.5 Como é a relação com os órgãos de gestão do Agrupamento?  

2.6 As informações do Conselho Pedagógico e Direção como lhe são transmitidas? E 

como se transmitem as informações deste estabelecimento para os referidos órgãos de 

gestão?  

3. Gestão  do currículo 

3.1 De que forma o Coordenador de Estabelecimento gere o currículo?  

3.2 Dê exemplos da realização de atividades pedagógicas entre ciclos.  

3.3 Há registos de momentos comuns entre os docentes para reflexão, planificação e 

articulação curricular.  

3.4 Que obstáculos identifica ao nível da gestão curricular?  

4. Gestão administrativa e financeira  

4.1 Em termos de gestão administrativa e financeira quais são as margens de autonomia  

e os grandes obstáculos. 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4.2 Há verbas destinadas à escola? São geridas de forma autónoma?  

4.3 Há um regulamento próprio do estabelecimento?  

4.4 Há muitas diretrizes da Direção do Agrupamento?  

5. Ligação aos pais e à comunidade  

5.1 Têm autonomia para estabelecer contatos com instituições nomeadamente com a  

junta e câmara municipal?  

5.2 Como é que a escola divulga a sua imagem?  

5.3 Tomada de decisões e resolução de problemas?   

5.4 Quando há situações problemáticas como procedem?  
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Guião para Entrevista 

Diretor e Presidente do Concelho Geral 

 

1– Ambiente escolar   

1.1 Na sua opinião, os Coordenadores de Estabelecimento têm um papel significativo na  

promoção de um bom ambiente escolar?  

1.2 Quando há problemas na escola de que forma atuam os Coordenadores?  

2 – Liderança e Gestão  

2.1 Acha que os Coordenadores de Estabelecimento apresentam regras 

próprias/instrumentos de gestão específicos para a sua escola ou seguem apenas aquelas 

que são definidas para o Agrupamento?  

2.2 Na sua perspetiva os Coordenadores delegam tarefas/responsabilidades nos colegas 

de escola ou assumem sozinhos os trabalhos de coordenação?  

2.3 Como caracteriza a relação que os Coordenadores têm com a Direção/Escola-sede?  

2.4 Acha que as competências que lhes são atribuídas são suficientes ou têm que tomar 

decisões para além do previsto?  

2.5 Que obstáculos é que os Coordenadores enfrentam e que lhe dificultam as funções 

de coordenação?  

2.6 Na prática, em que dimensão (administrativa ou pedagógica) é que os 

Coordenadores têm um papel mais ativo?  

3-Gestão do Currículo 

3.1 O Coordenador tem um papel ativo na gestão curricular da escola que coordena? 

(gestão dos espaços, tempos, formação de turmas, articulação curricular,...)  

  

4 – Gestão Administrativa e Financeira  

4.1 Qual é a margem de autonomia que os Coordenadores possuem para gerir  

administrativamente e financeiramente a escola?  

4.2 Acha que as escolas deveriam ter mais autonomia financeira e administrativa ou o 

modelo atual está adequado?  
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5 – Ligação aos pais e à comunidade  

5.1 Quando é necessário tomar decisões ou estabelecer contatos ao nível local 

(Juntas/Câmaras/empresas) tem algumas tarefas/autonomia ou é tudo tratado com a 

Direção? E com as famílias?  

6 – Resolução de Problemas   

6.1 Neste Agrupamento os Coordenadores, normalmente, tomam decisões em termos 

individuais ou implementam processos participativos?  

 

6.2 Os Coordenadores costumam pedir à direção para se deslocarem ao 

Estabelecimento? Em que situações?  

6.3 Acha que era necessário alterar o estatuto e as funções do Coordenador para que 

pudesse exercer as suas funções de forma mais proveitosa ou está bem como 

atualmente?  
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Anexo B- Questionário aos docentes 

Questionário aos docentes sobre o Coordenador de 

Estabelecimento 

Este questionário é anónimo e visa recolher elementos sobre a opinião que tem 

sobre o Coordenador do seu Estabelecimento. As suas respostas são inteiramente 

confidenciais e os dados recolhidos serão objeto de tratamento estatístico sem qualquer 

identificação de docentes, escolas ou Agrupamento.  

A distribuição deste documento tem autorização prévia da Direção do 

Agrupamento e do Coordenador deste estabelecimento.  

Por favor, preencha o questionário individualmente. Sabemos que isto lhe vai 

ocupar algum do seu precioso tempo, por isso agradecemos a sua colaboração.  

Muito obrigada.  

Eugénia Lucinda Castro Pinto 

 Mestranda da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

 

Elementos Pessoais/Profissionais 

Marque um X no  correspondente à sua situação. 

Sexo  Feminino□  Masculino□  

Idade   Até 25 anos□ De 26 a 35□  De 36 a 50□  Mais de 50□ 

Anos de Serviço nesta escola  Até 1 ano□  De 1 a 3□ Mais de 3□ 

Total de anos de Serviço Até 3 anos□ De 4 a 10 □ Mais de 10 □ 

Situação Profissional  

Docente do Q.E. □  Docente do Q.Z.P. □ Docente Contratado □  

 

Responda às questões utilizando a seguinte escala (escreva o número adequado no 

respetivo quadrado): 1 – Nunca  2 – Às vezes  3 – Frequentemente  4 – Sempre 

 5 – Sem opinião 

I – Ambiente escolar 

O Coordenador de Estabelecimento:  

1. Reconhece e valoriza a qualidade e o sucesso dos docentes do estabelecimento 

demonstrando essa apreciação □ 

2. Organiza atividades de convívio entre os docentes e/ou funcionários do 

estabelecimento□ 

3. Promove e lidera espaços de reflexão sobre os desafios da profissão docente □ 

4. É um elemento ativo na organização e realização das atividades de estabelecimento  □ 

5. Promove o diálogo e a cooperação entre docentes, assistentes operacionais e alunos □ 
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6. Fomenta a autonomia necessária para que os docentes organizem e planifiquem as suas 

atividades pedagógicas □ 

7. Promove a comunicação e a flexibilidade nas relações entre as pessoas em vez de 

encaminhar os problemas para os órgãos de gestão do Agrupamento □ 

8. Promove um ambiente favorável à aprendizagem, sereno e coerente com os propósitos da 

escola □ 

 

II – Liderança e gestão  

O Coordenador de Estabelecimento:  

1. Apresenta normas próprias para o funcionamento do estabelecimento que não estejam 

definidas para a totalidade do Agrupamento □ 

2. Estimula uma cultura de inovação e experimentação □ 

3. Delega ou partilha tarefas com os docentes do estabelecimento □ 

4. Os seus valores e visão manifestam-se na sua atuação e nas suas prioridades □ 

5. Define objetivos para o estabelecimento e apresenta-os aos docentes □ 

6. Valoriza mais a importância, a qualidade e os resultados do estabelecimento do que da 

totalidade do Agrupamento □ 

7. Encoraja as pessoas a envolverem-se ativamente na afirmação da identidade do 

estabelecimento □ 

8. Chama a atenção dos docentes para a qualidade e a melhoria do desempenho educativo 

do estabelecimento □ 

9. Reúne com todos os docentes do estabelecimento para discutir assuntos de gestão □ 

10. Mantém uma relação positiva e articulada com os órgãos de gestão do Agrupamento □ 

 

III – Gestão do currículo 

O Coordenador de Estabelecimento:  

1. Promove uma gestão eficiente dos tempos, espaços, recursos humanos e materiais □ 

 

1 – Nunca  2 – Às vezes 3 – Frequentemente  4 – Sempre  5 – Sem opinião 
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2. Constitui, para cada ano letivo, as turmas/grupos de alunos □ 

3. Acompanha o desenvolvimento dos projetos curriculares de turma □ 

4. Desenvolve momentos comuns entre os docentes para reflexão, planificação e articulação 

curricular □ 

5. Promove a realização de atividades pedagógicas comuns aos alunos dos diferentes ciclos, 

facilitando intercâmbios □ 

6. Organiza e planifica as atividades pedagógicas ao nível de estabelecimento □ 

7. Visita as salas de aula dos professores e/ou dos educadores do estabelecimento □ 

8. Resolve na escola os problemas disciplinares dos alunos evitando que sigam para a 

Direção do Agrupamento □ 

 

IV – Gestão administrativa e financeira  

O Coordenador de Estabelecimento:  

1. Cumpre as orientações educativas, as diretrizes e os regulamentos provenientes da 

Direção do Agrupamento □ 

2. Garante a elaboração e o envio dos documentos solicitados pela Direção ou por outras 

entidades□ 

3. Gere de forma adequada as verbas destinadas ao estabelecimento □ 

4. É eficaz na calendarização de atividades e na gestão de recursos sem esperar pelas 

indicações da Direção do Agrupamento □ 

5. Monitoriza o uso, a manutenção e a substituição de equipamento essencial à escola □ 

6. Gere de forma eficaz e autónoma as instalações educativas □   

7. Supervisiona as instalações e a sua manutenção de modo a assegurar instalações limpas e 

seguras □ 

V – Ligação aos pais e à comunidade  

O Coordenador de Estabelecimento:  

1. Fortalece relações com a comunidade e com os pais de modo a que estes se sintam 

encorajados a participar na tomada de decisões na escola □ 

1 – Nunca  2 – Às vezes 3 – Frequentemente  4 – Sempre  5 – Sem opinião 
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2. Promove a cooperação da escola com instituições e empresas da comunidade para 

corresponder às necessidades dos alunos □ 

3. Estabelece contactos diretos com a Câmara Municipal ou com a Junta de Freguesia (sem 

para isso solicitar autorização da direção) □ 

4. Contacta com pessoas, entidades ou órgãos da comunidade local sempre que necessário 

(sem para isso solicitar autorização da direção) □ 

5. Estimula relações entre a escola e os pais para a organização de atividades em conjunto 

□ 

6. Mantém uma relação positiva com os encarregados de educação mostrando-se recetivo 

para os atender □ 

7. Planeia e divulga uma imagem positiva do Estabelecimento na comunidade □ 

8. Comunica a toda a comunidade educativa as regras de conduta para os alunos □ 

 

VI – Resolução de problemas 

O Coordenador de Estabelecimento:  

1. Promove o debate e a procura partilhada de soluções como práticas correntes do 

estabelecimento □ 

2. Envolve todos os docentes na resolução de problemas de estabelecimento □ 

3. Tenta ouvir diferentes pontos de vista e ideias antes de resolver problemas importantes □ 

4. Implementa processos participativos de tomada de decisões em vez de decidir sozinho □ 

5. Atua como mediador de conflitos e facilita soluções em vez de os encaminhar para os 

órgãos de gestão do Agrupamento □ 

6. Pede aos elementos da Direção do Agrupamento para se deslocarem ao estabelecimento 

para resolver problemas diversos □ 

 

 

1 – Nunca  2 – Às vezes  3 – Frequentemente  4 – Sempre  5 – Sem opinião 

 

Obrigada pela sua colaboração  
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