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Nota introdutória 
 

O presente Relatório, realizado para a atribuição do título de agregado em 

Ciências da Educação, especialidade em Administração Educacional (AE) da Escola 

de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

apresenta uma reflexão sobre a experiência de lecionação da Unidade Curricular 

(UC) de AE, disciplina semestral que consta do Curso de Mestrado em Ciências da 

Educação: ramo de Administração Educacional, atualmente em funcionamento. 

A escolha desta UC foi norteada pelo evidente relevo científico e pedagógico 

que assume no interior daquele projeto, a que se associam as suas contribuições na 

orientação de projetos de investigação, nomeadamente na elaboração das 

dissertações de mestrado. A par desta apreciação, não podemos deixar de referir a 

sua reconhecida expressão curricular pelo cruzamento que estabelece com outros 

projetos curriculares, nomeadamente com o Doutoramento em Ciências da 

Educação e mesmo com os cursos de Mestrados em Ensino. Ao longo destes 

últimos anos, foi notória a sua relevância no âmbito do grupo das Ciências da 

Educação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

A sua consolidação científica e pedagógica tem sido marcada pelas 

especificidades e contributos de algumas “áreas de conhecimento”, nomeadamente 

da Política Educativa e Sociologia da Educação, convertendo o seu processo numa 

construção plural que permite a consideração da existência de articulação e de um 

certo reforço mútuo entre elas.  

Se o passado recente revela a área de AE subordinada a focalizações 

predominantemente jurídicas e normativas, a atualidade permite o 

reconhecimento de novas perspetivas, como se de um novo paradigma se tratasse, 

e que a própria investigação vai expressando. 

A nossa inserção em 2007 no Centro de Investigação em Educação (CIEd) da 

Universidade do Minho, após a defesa da nossa tese de doutoramento, corrobora a 

ideia de um projeto coletivo, marcado por uma dinâmica esclarecedora do lugar 

ocupado pela AE no contexto académico.  

Desta feita, o presente Relatório é um esforço de síntese em torno de uma 

disciplina e do seu contexto institucional, bem como uma abordagem aos estudos 

organizacionais e administrativos da Educação em Portugal e a sua 
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contextualização face à situação do ensino, sem esquecer as políticas e as práticas 

que têm influenciado a AE no nosso país. 

A construção deste relatório terá como pano de fundo as considerações 

anteriormente aqui expressas e, por isso, numa primeira parte, que intitulamos de 

“A Administração Educacional em Portugal”, faremos uma reflexão sobre o 

estatuto epistemológico da AE a partir dos principais contributos para a sua 

afirmação como disciplina autónoma, identificando alguns aspetos que dificultam e 

alavancam o seu entendimento como ciência; num segundo momento, 

abordaremos alguns aspetos explicativos para a recente biografia da designação de 

AE, não deixando de identificar o modo como o conceito se estabelece em contexto 

português; posteriormente, fazemos referência às dimensões técnica e política da 

AE, dando conta da relação de dependência que entre elas se estabelece, muito 

embora existam perspetivas que enfatizam cada uma das dimensões em prejuízo 

das outras; consideramos algumas tipologias de modelos de formação e 

apresentamos uma síntese de modelos de formação em AE, concluindo que cada 

um deles responde a diferentes abordagens da AE, ao papel dos líderes e às 

diferentes imagens da organização escolar; finalizamos com uma reflexão sobre a 

AE na formação inicial, contínua e especializada. Na segunda parte, fazemos um 

enquadramento institucional e curricular da disciplina de AE, localizamo-la no 

plano de estudos do Curso de Mestrado em Ciências da Educação, apresentamos os 

objetivos e o respetivo programa, fazemos referência aos métodos de ensino na 

relação com a estratégia pedagógica e descrevemos a respetiva avaliação. A 

terceira parte é dedicada à apresentação de um roteiro breve cujo objetivo é 

apresentar os conteúdos mais fundamentais das diferentes unidades temáticas, a 

que se junta uma bibliografia organizada de acordo com essas unidades, 

concedendo especial relevo à produção portuguesa, mas sem pretensão de a 

esgotarmos, antes a de fornecermos um registo de fontes. Na quarta parte, é 

disponibilizado um alargado referencial bibliográfico que, embora muito reduzido 

face à extensa literatura disponível atualmente, tem o propósito de dar suporte às 

unidades temáticas e à realização dos trabalhos finais.  



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I - A ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL EM PORTUGAL 
 

  



 

9 

1. Em busca da epistemologia em Administração Educacional 
 

A AE como disciplina teve origem nas tensões que assomaram da 

confluência entre as “Ciências da Educação” e as “Ciências da Administração e 

Gestão”, também estas em fase de amadurecimento no início do século XX. Se as 

primeiras tornaram redutor a abordagem às questões de âmbito administrativo e 

organizacional pela sua ligação à Pedagogia e à Didática Geral, as segundas faziam 

sentir a sua hegemonia convertendo as escolas num campo de aplicação das 

teorias da administração e organização (Barroso, 2005), o que teria consequências 

para a valorização da dimensão prática destes saberes. 

Aliar o conhecimento e o respeito pelas normas à experiência dos 

profissionais da educação apresentava-se como suficiente para se exercer com 

sucesso a AE, sendo que ambas as áreas de conhecimento disponibilizavam teorias 

que permitiam interpretar a realidade para nela intervir, o que parecia validar a 

redundância a que a AE estava votada (Barroso, 2005). 

Este quadro apresentou-se favorável ao atraso relativo no estabelecimento 

da AE como disciplina autónoma, o que parece justificar o seu passado recente 

enquanto área do conhecimento e como disciplina académica, principalmente em 

países da Europa do Sul, inclusivamente em Portugal. Acresce a forte ligação às 

práticas e a sua dimensão política e ideológica que lhe conferem uma natureza 

específica, o que dificulta a existência de um consenso em torno da sua abordagem 

e, simultaneamente, do seu entendimento como ‘ciência normal’, de tipo positivista 

(G. Silva, 2006). De resto, é uma área que usa dos contributos de várias áreas 

disciplinares pelas pontes que estabelece, pelo que o seu conhecimento é uma 

construção plural que se articula criticamente com a realidade socioeducativa, o 

que, por si só, já transporta dificuldades relativas ao reconhecimento da sua 

vocação. 

À medida que os traços que configuram a escola se foram tornando 

progressivamente organizacionais e que esta foi sendo considerada uma unidade 

de investigação, objeto de estudo autónomo, a que os discursos públicos e políticos 

também ajudaram a dar consistência a partir do desenvolvimento de políticas 

educativas apostadas na descentralização, autonomia e gestão das escolas, estavam 

criadas as condições favoráveis ao crescimento de estudos e formação nesta área. 
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Estas políticas educativas, de inspiração gerencialista e tecnocrática, mais não 

fizeram que instrumentalizar a AE em relação a medidas de modernização e 

racionalização. Este contexto deu impulso ao desenvolvimento da Sociologia das 

Organizações Educativas, que será, a par de outros, fator fundamental para a sua 

consolidação e redefinição durante a década de 1990 pelo reforço teórico e 

analítico que acabaria por lhe imprimir, em consequência do estudo das práticas 

dos diferentes atores educativos, contagiadas por orientações políticas e 

estratégicas, tornado relevante o nível meso na relação entre o micro e macro de 

compreensão e intervenção (Nóvoa, 1992). 

E se, num primeiro momento, a AE existiu numa relação de dependência 

com outros campos do saber, em particular com os modos de atuação praticados 

na indústria e comércio dos Estados Unidos da América do século XX, pela adoção 

de princípios dominantes na “organização científica do trabalho”, o que marca o 

primeiro período de proposição de uma teoria de AE (Barroso, 2005), 

posteriormente terá anulado esse vínculo, emancipando-se enquanto disciplina 

(Bush et al., 1999). Essa independência pode ser delimitada em dois momentos, o 

tempo que medeia entre as décadas de 1950 e 1970, e que identifica o segundo 

período de proposta de uma teoria, e a partir daqui até à atualidade, o terceiro 

período (Barroso, 2005). 

A afirmação desta disciplina tem sido feita a partir de um debate 

epistemológico que ocorre, de forma mais visível, desde a década de 1950 com 

vários protagonistas, dos quais destacamos, entre outros, Greenfield, Hodgkinson, 

Evers e Lakomski. Com efeito, 

 

Educational administration has enjoyed a healthy period of intellectual ferment in 

its recent history as an academic field of study, from attempts in the 1950s to 

develop a science of administration based on the precepts of logical empiricism, to 

the Greenfield-inspired revolt against this model in the mid-1970s, to the range of 

well developed theoretical alternatives that have come to the fore over the last 20 

years. (Evers & Lakomski, 2017, p. 499) 

 

Assim, em oposição a uma visão científica da realidade social como sistema 

natural e que tinha no “Theory Movement”, no comportamentalismo e no 

positivismo lógico a sua expressão (Taylor Fayol, Gulick, Urwick, Follett, Mayo, 
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Roethlisberger, Bernard, Simon), assoma uma perspetiva assente em cânones mais 

subjetivos e humanistas, defendida por Greenfield e que os vários artigos por si 

publicados não deixam esmorecer. A incitar este modo de pensar esteve o 

reconhecimento de que não se poderiam afastar os factos dos valores e a aceitação, 

cada vez mais generalizada, das Ciências Sociais e a reivindicação por uma 

profissão em AE, o que o terá obrigado a nova reflexão sobre a teoria e os 

princípios em que se funda. 

A este propósito, refere: 

 

We need to ask whether the theory and assumptions still appear to hold in the 

settings where they were developed before they are recommended and applied to 

totally new settings. Such an examination is not only appropriate but essential in 

the face of an alternative view which sees organizations not as structures subject 

to universal laws but as cultural artefacts dependent upon the specific meaning 

and intention. (Greenfield & Ribbins 2005, p. 3) 

 

Estas interrogações entraram em tensão com o aparecimento de outras 

abordagens teóricas alternativas às tradicionais e que se incluem na corrente que 

dá pelo nome de “New Movement”, grandemente influenciado pela obra de Simon 

(1971) intitulada “Comportamento Administrativo”, que assume a defesa dos 

meios em detrimento dos fins, fazendo da administração uma atividade 

meramente técnica, pois os fins não são objeto de reflexão, são simplesmente, 

nunca se pondo em causa os valores em nome dos quais se atua.  

Também Hodgkinson (1978) postula uma teoria da administração que 

inclui a atividade moral e a filosófica, tornando subjacente a vertente humanista, 

numa clara oposição ao positivismo, e contrariamente à posição adotada por 

Simon. Para este último e para “the theorists of the behavioural science tradition, 

an administrative theory is inadequate if it contains ethical claims. For 

Hodgkinson, as a critic of positivism, an administrative theory is inadequate 

precisely if it does not contain ethical claims” (Evers & Lakomsky, 1991, p. 100). 

Diríamos que a crítica ao “New Movement” se traduz, grandemente, numa crítica a 

Simon. 

Genericamente, a luta que se trava é entre a corrente positivista e a 

idealista, que postulam uma conceção diferenciada do mundo e das coisas. 
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Posições extremadas pelo modo como o sujeito e objeto se relacionam em termos 

cognoscitivos, dado que a primeira marginaliza e nega a relação de 

interdependência entre sujeito e objeto e a segunda reconhece a predominância do 

sujeito sobre o objeto. Se uma objetiva a realidade, a outra aceita a subjetividade 

do ator social na compreensão do objeto.  

Não obstante, não podemos deixar de reconhecer o importante contributo 

deste movimento pela procura da construção de uma teoria das organizações 

educativas e da AE. Perspetivar as escolas como organizações sui generis 

relativamente a outras organizações, condição necessária para se romper com as 

teorias de administração de empresas, foi uma consequência da sua 

autonomização. Sendo que, tanto a escola como as empresas 

 

vão do ponto de vista epistemológico e teórico beber à reflexão teórica da 

sociologia das organizações, mas cada uma delas apropria-se dessa reflexão de 

acordo com as suas necessidades e peculiaridades. Isso explica por que as linhas de 

desenvolvimento teórico subsequente, em ambas as áreas, apresentam 

paralelismos, cruzamentos e contributos mutuamente enriquecedores. (Dinis, 

2004, p. 92) 

 

Do mesmo modo, não podemos deixar de aludir a três fatores que 

alavancaram, durante esse mesmo período, o interesse em conferir o estatuto de 

ciência à AE, a saber: a organização da Nacional Conference Professors of 

Educational Administration, realizada em Nova Iorque em 1974, e as sistemáticas 

reuniões anuais que dela resultaram; os estudos levados a cabo pelo Cooperative 

Program in Educational Administration, com financiamento da Fundação Kellogg; a 

criação da University Council for Educational Administration, associada à realização 

de um seminário sobre o desenvolvimento da AE (Zung, 1984). 

Também os trabalhos desenvolvidos por Meyer (1978), Weick (1979), Scott 

(1981), Burrell e Morgan (1979), Perrow (1973), Hoy e Miskel (1987), Lawrence e 

Lorsch (1967), Hannan e Freeman (1977), Aldrich (1979), Peffer e Salancik (1978), 

que, sendo o exemplo da complexidade e das diferentes direções seguidas na 

abordagem da teoria organizacional e que têm em comum o facto de reconhecerem 

a importância dos fatores externos para as organizações, tiveram reflexos diretos 

na AE pelo consenso em torno da ideia de que as organizações modernas, nas quais 
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se incluem as de natureza educacional, são sistemas abertos (Evers & Lakomski, 

1991). Autores como Blau e Scott, Thompson, Gouldner, Crozier, entre outros, 

também darão o seu contributo pela possibilidade de análise da escola como 

organização, mesmo que nem sempre diretamente a partir de investigações sobre 

a escola. 

Do debate atual não é possível excluirmos Evers e Lakomski (1996) pelo 

intento de construção de uma teoria que substitua o paradigma subjetivista. Para 

os autores, e numa apreciação aos críticos do “New Movement”, ou pós-positivistas, 

ao confundir-se positivismo e ciência, como se do mesmo se tratasse, colocou-se 

em causa a ciência em si mesma, pois anularam-se outras formas de conhecimento 

científico que não fosse o positivismo, que não passa, entre outras, de uma teoria 

acerca da ciência. Postulam, assim, uma ciência da AE em que os valores e a 

subjetividade sejam validados por uma nova perspetiva de conhecimento que não 

a empírica, como se entre mundo natural e o social existisse um contínuo e que a 

proposta de “naturalistic coherentism” representa. A este propósito, escrevem: 

 

We applied the framework of our coherentist epistemology to argue for the unity 

of research in educational administration which, unlike its competitors, does not 

posit foundations but employs coherence criteria, both in the defence of its own 

assumptions and as critical weapons against other theories' knowledge claims. 

Since even rival epistemologies do not advocate lack of conistency as a virtue, 

consistency and other coherence criteria can function as touchstone when 

arbitrating between competing claims or theories. (Evers & Lakomski, 1991, p. 

234) 

 

Estas considerações têm na base o pressuposto de que os paradigmas são 

distintos mas simultaneamente complementares e que todos “can be employed 

fruitfully to study the many objets of educational reaserch” (Evers & Lakomsky, 

1991, p. 233). 

Todavia, a atualidade, na ótica de Lima (1997b), dá sinais contraditórios “de 

consolidação e de crise, de reforço da identidade de um campo e de diluição ou 

denegação dessa identidade, em emergência. Daqui têm resultado representações 

sociais e académicas, e expectativas e solicitações, consideravelmente distintas” (p. 

112).  
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E se todos os contributos, dos clássicos aos contemporâneos, não são de 

desprezar, muito pelo contrário, não deixa de ser relevante pensar em termos da 

especificidade da AE, que não se pode definir só pelas práticas administrativas, 

mas, igualmente, pela natureza da educação. É nesta que se manifesta a ação 

política que ocorre no âmbito das relações socias e que não permite que se 

confunda a natureza do processo educativo com a natureza do processo produtivo, 

pois é preciso salvaguardar “a especificidade dos fenómenos educativos e os 

objectivos de democratização da administração da educação e de participação e 

autonomia nas organizações educativas” (Lima, 1997b, p.112). 

Para que tal aconteça, há necessidade de a AE ser permeável às abordagens 

críticas, defendendo-se de verdades ditas prontas e absolutas, aliando-se a 

“participação, a postura dialógica e o compromisso democrático” (Sander, 2009, p. 

74). Só isto permite a entrada de uma epistemologia que valide a teoria como 

“parcial, dinâmica, histórica, que não é monopólio de alguns, mas elaborada por 

todos que participam na acção. Esta postura não significa dicotomizar ideologia e 

ciência, mas assumir a parcialidade das práticas científicas” (Zung, 1984, p. 46). 

 

 

2. A designação de Administração Educacional: tendência 
terminológica  

 

É válida a afirmação de que os estudos organizacionais e administrativos da 

educação em Portugal remontam ao início do século XX se em causa estiverem as 

experiências de lecionação, apesar das poucas “repercussões assinaláveis em 

termos de estudo e investigação e, muito menos, em termos de consolidação de 

uma área científica” (Lima, 1992, p. 2). Já enquanto matriz académica, com 

expressão nas vertentes de ensino e na investigação, sem que se confunda com a 

produção jurídica e normativa, muito embora dela não prescinda, é de existência 

relativamente recente (Lima, 1997b). Para este atraso parece ter contribuído a 

centralização política e administrativa, com tradição em Portugal, que terá 

beneficiado da supressão tanto de perspetivas próprias das Ciências Socias e das 

Ciências da Educação, como de teorias/ideologias de âmbito organizacional e 
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administrativo produzidas ao longo do século XX, e que o Estado Novo terá 

ajudado a confirmar.  

Conjuntura que se, por um lado, tornou impermeável a esfera educativa 

pública a lógicas gerencialistas e de mercado promovidas por sociedades 

organizacionais modernas, por outro barrou a educação ao domínio político pelo 

afastamento de discussões/debates (Lima, 1997b), posição congruente com uma 

estratégia política de controlo e imposição que não descura a preservação das 

relações autoritárias e centralizadoras. Tal situação foi profícua à manutenção e 

sustentabilidade de um certo modo de pensar que nos permite a consideração de 

que a efetiva rutura com a representação tradicional legalista parece, ainda, não ter 

sido concretizada. Facto que nos leva a reconhecer que, apesar dos inegáveis 

avanços, mantém-se relativamente atual a asserção produzida por Lima (1991) no 

início da década de 1990 de que “ 

 

os estudos organizacionais e administrativos da educação são ainda hoje, por 

vezes, conotados com conhecimentos da legislação, com a interpretação jurídica, 

com a arte de bem organizar e administrar, com a imposição de uma racionalidade 

técnico-burocrática, com a resolução de problemas de implementação, etc. (p. 96) 

  

As dificuldades acima elencadas justificam, a par das várias experiências 

institucionais e denominações utilizadas, a ainda recente biografia da designação 

de AE. 

Um olhar pelo passado, em particular aos últimos dez anos da vigência da 

monarquia, em concreto às experiências de formação de professores, torna 

evidente a presença da área a que hoje chamamos de AE ligada à  

 

disciplina de ‘Pedagogia’ (…) como uma área semi-autónoma dentro da Pedagogia 

e que era responsável por um estudo de Legislação Escolar, num sentido mais lato, 

ou num sentido restrito pelo preenchimento dos papéis oficiais necessários ao 

exercício da docência e da gestão escolar corrente. (G. Silva, 1996, p. 49) 

 

O início do século XX seria testemunha da sua autonomização enquanto 

disciplina de legislação, sendo o republicanismo a consolidá-la à custa da adoção 

de uma perspetiva própria, tendo para isso concorrido a publicação de alguns 
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trabalhos, passando-se a adotar a designação de Legislação Comparada do Ensino 

Primário (G. Silva, 1996). 

Todavia, as várias designações que os finais do século XIX e a primeira 

metade do século XX viram emergir tornaram evidente o pendor legalista que lhes 

estava associado. São disso exemplos as designações de “Pedagogia prática; 

conhecimento da legislação e administração do ensino, quando é indispensável ao 

professor primário”; “Legislação do Ensino”; “Pedagogia: conhecimento da 

legislação do ensino primário”; “Pedagogia, methodologia: legislação relativa às 

escolas primárias”; “Legislação e especialmente a escolar”; Legislação do Ensino 

Primário”; “Legislação comparada do Ensino Primário”; “Organização e legislação 

comparada do ensino secundário”; “Legislação e Administração Escolares” (G. 

Silva, 2006).  

Não é estranho, por isso, que o período posterior ao 25 de Abril de 1974, no 

que à disciplina de Organização e Administração Escolares diz respeito, tenha sido 

marcado pelo normativismo de pendor jurídico e administrativo.  

Mas a década de 1980 haveria de conhecer um significativo 

desenvolvimento desta área do conhecimento (Barroso, 1997). Para isso 

contribuiu a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE; Lei n.º 46/1986, de 14 de 

outubro) e os trabalhos produzidos no âmbito da Comissão de Reforma do Sistema 

Educativo (CRSE) enquanto “instrumentos” determinantes no protagonismo 

conferido à área de AE e que os amplos debates e reflexões sobre a administração 

das escolas evidencia (Formosinho, 2000). Desde logo, ao assumir-se que o 

desenvolvimento e a transformação do sistema de ensino não podem ser 

realizados à margem da alteração de processos de administração das escolas, 

impôs-se a resolução de certos problemas relacionados com a determinação de 

objetivos, estruturas e processos inerentes ao modelo de administração de escolas, 

decretando o campo da sua autonomia, “as atribuições e competências dos 

diferentes órgãos, as modalidades de intervenção dos diferentes elementos, a 

distribuição do poder, a partilha de recursos, as normas de relacionamento entre 

os diferentes níveis de administração do sistema de ensino” (Barroso, 1990, p. 11).  

E se até aí se verificava uma pluralidade terminológica, nos finais da década 

de 1980 surge o que podemos designar por tendência terminológica que, longe de 

ser universalmente aceite, assegura uma certa “convenção conceptual” no contexto 
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educacional quando em causa estão conceitos como "administração", "gestão”, 

"direcção", "organização" e "governação" (G. Silva, 2006, p. 37). Na verdade, esta 

constância concetual em muito é devedora dos trabalhos desenvolvidos pela CRSE, 

que integrou académicos como Licínio Lima, António Sousa Fernandes e João 

Formosinho, nomes incontornáveis para a construção da AE enquanto objeto de 

investigação e análise crítica.  

O termo AE, de uso comum na literatura inglesa desde o início do século XX, 

ganha adeptos no contexto português, sendo adotada tanto em cursos, disciplinas e 

congressos, como pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e pelo 

Fórum Português de Administração Educacional, o que revela a importância da 

comunidade académica neste desiderato. E, apesar de poder ser acusada de 

intrinsecamente generalista, tem a vantagem de poder incorporar uma 

multiplicidade de abordagens/disciplinas, o que expressa a sua natureza 

interdisciplinar, como bem expressa Lima (1991, p. 101) quando refere: 

 

Entendida em sentido lato a expressão administração educacional designa uma 

área curricular interdisciplinar, admitindo-se mesmo que, enquanto tal, possa 

compreender as teorias de gestão de educação. Embora actualmente e a 

administração educacional seja associada predominantemente à disciplina de 

Organização e Administração Escolar, esta pode ser entendida como uma 

componente daquela, a par de outras disciplinas – sociologia das organizações 

educativas, teorias da administração escolar, métodos e técnicas de administração 

escolar, etc. (…) pode-se afirmar que estas disciplinas se caraterizam pela filiação 

teórica e pelas relações que mantêm com certas disciplinas-mãe – a sociologia, a 

ciência administrativa, a administração pública, etc.  

 

Na verdade, o próprio conceito de educacional, em oposição ao escolar ou da 

educação, permite uma desvinculação da ideia de prática educativa e valida a 

alusão a fenómenos educativos não escolares e, desta feita, não restringe o âmbito 

de estudo, pois em causa não está a atividade de administrar a educação, mas, 

grosso modo, a análise dessas práticas através de teorias e conceitos (Lima, 1991). 

Opção que também não é marginal ao propósito de marcar um distanciamento do 

panorama da Gestão Empresarial (Barroso, 1995).  
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Importa referir que o conceito de AE assume designações distintas em 

virtude das diferentes componentes que compreende e, nessa medida,  

 

pode designar uma ação concreta, ou seja, a actividade ‘prática’ de administrar; 

uma disciplina académica, ou área disciplinar, situação em que estamos a falar de 

formação em AE; e pode ainda ser referente a uma ‘ciência’ ou uma área de 

investigação. (G. Silva, 2006, p. 38) 

 

A dialética que se estabeleceu entre estes componentes, e que expressam a 

relação entre ação e conhecimento, encontraram fundamento nas necessidades 

concretas que foram surgindo, pois  

 

a crescente complexidade dos sistemas de ensino e da rede escolar criou a 

necessidade de funções de administração; o desenvolvimento do processo criou a 

necessidade de dar formação específica aos administradores e competências de 

administração aos professores e educadores em geral; e foi nas instituições de 

formação que surgiu a necessidade de uma teoria e ciência da Administração 

Educacional, capaz de dar um suporte teórico ao ensino. (G. Silva, 2006, p. 39) 

 

E se também não podemos negar que a “conjuntura normativa” da década 

de 1990, a par da ação encetada por algumas universidades e escolas superiores 

através da criação de cursos de pós-graduação, mestrados e doutoramentos, 

grupos de docência, centros de investigação e o consequente aumento de produção 

científica nesta área, fatores que, no seu conjunto, muito terão contribuído para a 

consolidação e progressiva institucionalização da AE, também não podemos omitir 

o eco social que o destaque que as novas orientações políticas, de inspiração 

gerencialista e tecnocrática, lhe haveriam de conferir. Na verdade, a adesão de 

Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), aspeto incontornável para a 

interpretação da realidade e do desenvolvimento que a configurou, revelou-se 

essencial na urgência de reformar o sistema educativo português, como o atesta o 

relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, 

1989) que refere que “Mesmo num período de grande desemprego continuam a 

faltar categorias de pessoal qualificado (…) existem numerosas categorias de 

pessoal, incluindo o pessoal de direção, cujo nível de formação e de qualificação 



 

19 

não está adaptado às novas tarefas que são chamados a desempenhar” (p. 59). 

Neste contexto, a AE emerge enquanto recurso técnico nos discursos e nas 

orientações políticas de inspiração gerencialista ao serviço da modernização e 

racionalização do sistema educativo e das escolas.  

A reforma do sistema educativo passará a apresentar uma tendência 

marcadamente assente na ideologia da modernização, reportando a regulação da 

educação ao modelo empresarial, revelando a importação dos ideais de setores 

empresariais e produtivos enquanto momento de desburocratização, mas também 

de racionalização, de aumento de eficácia e eficiência, de aumento de 

produtividade e qualidade.  

Certo é que a transformação e o desenvolvimento do sistema de ensino não 

podem ser realizados à margem da alteração de processos de administração das 

escolas, pois impõe-se a resolução de certos problemas relacionados com a 

determinação dos objetivos, estruturas e processos inerentes ao modelo de 

administração das escolas, decretando “as atribuições e competências dos 

diferentes elementos, a distribuição do poder, a partilha dos recursos, as normas 

de relacionamento entre os diferentes níveis de administração do sistema de 

ensino” (Barroso, 1990, p. 11). 

Ganha, neste quadro, sentido e visibilidade a problemática relativa ao “novo 

modelo” de direção e gestão escolares, pela importância conferida ao 

funcionamento da organização escolar e às funções que os professores porventura 

possam exercer, o que parece legitimar a defesa da formação especializada como 

condição para o acesso e exercício de certos cargos e funções. 

Esta problemática acabará por instalar uma polémica de duas frentes 

distintas. Por um lado, uma proposta congruente com a perspetiva apostada num 

técnico de gestão que se assume pelo seu conhecimento especializado, de onde 

deriva que o governo da organização escolar se reduza a uma tarefa puramente 

técnica e, por outro, uma proposta que aponta no sentido de um gestor professor, 

tendo-se convencionado que este deveria estar obrigado a uma formação nessa 

área, visando colmatar ou atenuar determinadas dificuldades caso essa formação 

existisse. Assim, o desafio não passa pela “profissionalização dos gestores, mas sim 

o da qualificação dos professores no domínio da gestão” (Barroso, 2005, p. 166). 
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Nesta linha, considera-se o alargamento da profissionalização dos 

professores, bem como a requalificação das suas competências, fatores decisivos 

na resolução do problema da gestão, permitindo-lhes garantir o controlo do seu 

trabalho. A convicção é numa conjuntura que propicie a intervenção e a efetiva 

participação decisória do professor na direção e gestão da escola por ser capaz de 

romper, no âmbito das suas funções, com denominações próximas do que 

entendemos por trabalhador técnico, o que obriga o professor a objetivar-se em 

relação ao seu trabalho devido à ausência de preocupações relativas ao fim último 

do seu serviço docente, direcionando as suas preocupações para os meios, como se 

a função de professor se encontrasse circunscrita a uma dimensão meramente 

técnica. 

O período posterior à década de 1990 dá conta da aposta do XV Governo 

Constitucional “na criação de condições para a modernização e profissionalização 

da gestão dos estabelecimentos de ensino simplificando processos, clarificando 

responsabilidades e prestigiando a figura do Director de Escola”. A elaboração do 

Decreto-Lei n.º 208/2002, de 17 de outubro justifica-se pelos “objetivos de 

reforma estrutural no âmbito do sistema educativo”, já que a anterior orgânica do 

Ministério da Educação apresentava-se como incapaz de responder aos novos 

desafios impostos ao “sistema educativo e à política educativa e de formação”. Na 

tentativa de responder a esse desiderato, inicia-se o processo de Agrupamentos de 

Escolas, estando em causa, de acordo com o Despacho 13313/2003, de 8 de julho, 

“o ordenamento das ofertas educativas, numa perspectiva de criação de condições 

de gestão das escolas, de racionalização de meios e de aumento de qualidade das 

aprendizagens”. 

A partir do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, o XVII Governo 

Constitucional consagra o diretor como o órgão de administração e gestão do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial, no que aparenta ser um reforço da 

centralização e de vinculação ao poder político. O normativo, que aponta para os 

conceitos de eficácia e eficiência numa perspetiva gestionária, contraria a cultura 

de colegialidade e participação democrática no que concerne ao processo de 

escolha do diretor por parte do Conselho Geral. A tradição portuguesa de gestão 

dos estabelecimentos de ensino público, depois de 1974, existe no sentido da 
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chamada gestão democrática e colegial, corporizada nos conselhos diretivos pelo 

Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro, e nos conselhos executivos pelo 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, para o deixar de ser com a criação da 

figura do diretor consagrada no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, o que cria 

um sentimento de desconfiança e preocupação perante este novo modelo de 

gestão, retirando aos docentes um papel ativo na escolha do órgão de gestão, o que 

será revelador da sua desvalorização no âmbito dos processos de tomada de 

decisão. 

No entanto, o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, da responsabilidade 

do Ministério da Educação do XIX Governo, que visa promover “o reforço 

progressivo da autonomia e a maior flexibilização organizacional e pedagógica das 

escolas”, considerando a  

 

reestruturação da rede escolar, a consolidação e alargamento da rede de escolas 

com contratos de autonomia, a hierarquização no exercício de cargos de gestão, a 

integração dos instrumentos de gestão, a consolidação de uma cultura de avaliação 

e o reforço da abertura à comunidade. 

 

Tal reforça a ideia de um diretor próximo do gestor contratado, ainda assim, 

docente de carreira, com pelo menos cinco anos de serviço. Porém, afastado da 

docência, pois prevista está a dispensa de qualquer atividade letiva, justificada pela 

atual realidade dos agrupamentos, que parecem exigir uma gestão a tempo inteiro. 

Este aspeto confirma a valorização do perfil técnico em detrimento do pedagógico, 

deixa assomar a ideia deste diretor como o trajeto necessário para se chegar ao 

gestor tecnocrata, elemento externo à escola, com preocupações de eficácia e 

eficiência e, por isso mesmo, de rentabilização de recursos, convertendo o aluno 

em consumidor a quem se presta um serviço e a escola numa empresa. Este quadro 

não deixa de ser justificado pelos recorrentes discursos políticos no contexto de 

uma continuada crise económica, permeável à convergência com o setor privado e 

que o articulado legal já invoca quando alude à autonomia ou à autorregulação.  

Ao observarmos uma realidade educativa sujeita aos princípios neoliberais, 

que os procedimentos gerencialistas bem expressam, somos confrontados com 

escolas com sinergias conflituantes, sem identidade, em consequência de 
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agrupamentos ou mega agrupamentos, em vários casos corrompidas pelo poder 

político exterior, por representações híbridas e paradoxais acerca da autonomia e 

da gestão escolar. 

No fundo, aquilo que subjaz, ao longo de todo o período de regime 

democrático, é uma certa inoperância na democratização dos seus processos, de 

participação na tomada de decisão e de uma educação para a democracia, tornando 

evidente que “democratizar a democracia”, nas palavras de Lima, é um projeto 

difícil de concretizar, apesar de algumas mudanças formais e retóricas que não 

podemos deixar de admitir. 

Assim, não surpreende que o quadro legal em vigor mantenha viva a 

discussão pública e académica em torno de questões de âmbito organizacional e 

político e, simultaneamente, seja a causa de realizações plurais em termos de 

ensino e investigação, esta última em franco crescimento no nosso país, o que tem 

favorecido a identidade da AE e muito tem contribuído para a sua denominação e 

consolidação académica.  

 

 

3. A dimensão técnica e política da Administração Educacional 
 

É de relevar que o conceito em análise, AE, não pode ser entendido à 

margem da sua dimensão técnica e política, não partidária mas ideológica, o que, 

por si só, alude à importância da existência de competências técnicas e políticas 

com consequências óbvias para a formação. Com efeito, é necessário desempenhar 

satisfatoriamente as diferentes atividades que surgem, ao mesmo tempo que se 

exige consciência crítica e se perseguem interesses que sirvam a transformação 

social (Paro, 2000), que ocorre à custa dos diferentes projetos de sociedade 

enformados por distintas ideologias. 

Tal consideração obriga a reconhecer estas duas dimensões como 

dependentes uma da outra, sendo que os diferentes modelos de formação obrigam 

a que, sobre estas, tenhamos um determinado entendimento. Ou seja, o peso que 

cada componente adquire em contexto de formação definirá, em certa medida, o 

perfil de modelo de formação em AE. Julgamos que esta questão não pode ser 

marginal ao perfil de gestor a formar, seja entidade unipessoal ou colegial. 
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 Não podemos deixar de reconhecer que, nesta relação, a dimensão técnica 

parece ganhar protagonismo em virtude da valorização das perspetivas 

tecnocráticas, o que explica que na última década, em Portugal, o gestor 

unipessoal, com expressão na figura do diretor escolar, tenha destronado o 

Conselho Executivo, órgão colegial. Em virtude de tal facto, os conceitos de 

racionalização e eficácia, tanto quanto a tendência recentralizadora de tipo 

burocrático, orientam a formação para um perfil mais técnico. 

Trata-se de perspetivas gerencialistas que tentam colonizar o espaço da 

organização escolar pela mitigação do discurso da gestão, por um conjunto de 

receitas/soluções apresentadas, pela naturalização de ideias e conceitos do 

domínio empresarial, numa tentativa clara de anular o hiato que criticamente 

assumimos existir entre a escola e a empresa. A partir deste quadro, a AE 

confunde-se com a implementação e tecnicidade das questões, subordinada que 

fica à reprodução das ideologias de âmbito empresarial. Um tecnicismo que retira 

politicidade à descentralização e autonomia, subtraindo o sentido democrático e 

participativo que lhes subjaz, e legitimando-as enquanto recurso técnico ao serviço 

do mercado educativo, da privatização e da gestão assente em cânones 

empresariais e, simultaneamente, como apoio à recentralização política da 

educação, pondo em causa os benefícios de uma escola pública. No entanto, em 

paralelo, não deixam de emergir perspetivas que enfatizam a AE enquanto 

atividade política (G. Silva, 2006). 

Neste alinhamento, reconhecemos três diferentes tipos de abordagem, no 

que concerne ao estudo, à prática e ao ensino da AE, nomeadamente a legal-

burocrática, a empresarialista e a sociopolítica, o que por si revela a inexistência de 

exclusividade para a sua apreensão e pode, em alguns casos, dificultar a posição de 

predomínio de umas em relação às outras (G. Silva, 2006). Mas tal significará que 

cada uma delas condicionará as nossas opções na definição dos planos curriculares 

dos cursos, das disciplinas e dos conteúdos programáticos que os compõem, quer 

se trate de formação inicial, contínua ou especializada. Diríamos, a título de 

exemplo, que a primeira abordagem integra uma formação em que o perfil 

técnico/prático se traduz em boa capacidade de execução que cumpra e faça 

cumprir os normativos, o que confere relevo a disciplinas em que a legislação 

ocupe lugar de destaque, tanto quanto o recurso aos modelos organizacionais ditos 
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normativistas/pragmáticos (Lima, 1997b); a segunda, muito embora a ênfase da 

formação seja colocada no perfil técnico, reconhece a importância de autonomia e 

poder decisório para que se obtenham os melhores resultados ao menor custo, 

ideia compaginável com uma orientação em que a relação custo-benefício nunca 

está ausente, o que potencia a existência de disciplinas de gestão ao mesmo tempo 

que continuam a vigorar os modelos normativistas/pragmáticos (Lima, 1997b); a 

última abordagem orienta a formação estruturada na análise política e nas ciências 

sociais, com consequências para o perfil de analista social, gestor político, motivo 

pelo qual, neste contexto, a sociologia das organizações, enquanto disciplina, 

adquire protagonismo, tanto quanto os modelos organizacionais analíticos ou 

interpretativos (Lima, 1997b). A abordagem sociopolítica, ao privilegiar as 

abordagens macro e micro a partir da meso, numa relação de articulação que não 

dispensa nenhuma delas, vai permitir a expressão da organização escolar como 

complexa e diversa pela admissão das tensões provocadas pelo poder 

central/administração e os atores educativos em ação, sem que tal signifique, 

necessariamente, uma relação afastada de consensos ou só marcada por conflitos. 

Todavia, importa referir que estas três abordagens podem ser enquadradas 

temporalmente, uma vez que a sua preponderância, em alguns casos hegemonia, 

foi sentida num tempo particular. Com efeito, a primeira abordagem dominou no 

período que antecedeu o ano de 1974, a segunda abordagem tem reconhecido 

predomínio a partir da década de 80 (Lima, 1997a), e a última também encontra, 

depois desta mesma década, um lugar propício ao seu desenvolvimento, 

assumindo-se como concorrente da anterior.  

Atualmente, esta área de conhecimento, nas palavras de Lima e Torres 

(2017), convive de forma concomitante com “vocações e filiações teórico-

disciplinares opostas: as abordagens prescritivas e normativistas, preocupadas 

com as fórmulas de bem organizar e gerir a escola, e as abordagens de pendor 

analítico e interpretativo, focadas na compreensão dos processos e dinâmicas socio 

organizacionais” (p. 30), situação que favorece o fracionamento e, 

consequentemente, a ausência de um efetivo aprofundamento da sua área de 

estudo. 
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4. Modelos de formação em Administração Educacional 
 

O entendimento de modelo enquanto “representação externa e explícita de 

parte da realidade que se pretende usar para compreender, para mudar, para gerir 

e controlar essa parte da realidade” (E. Silva, 2013, p. 197) revela o caráter 

instrumental que lhe está afeto, ao que se acrescenta ser uma “representação mais 

ou menos fiel, mas sempre simplificada, de um fenómeno ou de um sistema 

complexo” (Lindon et al., 2013, p. 34) e que existe em relação direta com a 

disponibilidade de informação e os recursos no tratamento da mesma, bem como 

com o objetivo que preside à utilização do modelo (Tavares, 1991). Assim, fica a 

descoberto a natureza relativa de qualquer modelo em virtude do apoio da 

informação existente e da sua economia de utilização, aspeto que não lhe retira o 

reconhecido benefício de permitir agrupar e dar inteligibilidade a comportamentos 

e ou fenómenos dispersos. 

Neste âmbito, falar de modelo de formação implica considerar um conjunto 

de orientações, no caso educativas, e princípios teóricos de atuação pedagógica 

orientados para metas específicas adaptadas a um determinado contexto 

pedagógico.  

Entre as várias tipologias de modelos de formação podemos destacar as 

propostas de Lesne, Ferry e de Correia. 

O trabalho pedagógico de tipo transmissivo, de tipo iniciativo e de tipo 

apropriativo dá corpo à proposta de Lesne (1984), suportada por uma focalização 

sociológica de formação. O primeiro é o modo de trabalho através do qual se 

orienta normativamente o formando, transmitem-se saberes e valores, modos de 

agir e pensar, tornando-o objeto de socialização pelo condicionamento a que está 

sujeito por parte dos outros. O segundo tipo de trabalho pedagógico assenta na 

ideia de que o formando é sujeito da própria socialização através de um processo 

de adaptação ativa marcado pela apropriação pessoal de conhecimentos e do 

desenvolvimento de capacidades promotoras de iniciativa na gestão do percurso 

de formação. O último encara o formando como agente social, motivo que justifica 

a ênfase nos efeitos das relações sociais reais em todos os aspetos do processo de 

formação, o que revela a importância das experiências profissionais e sociais dos 

próprios formandos. 



 

26 

O modelo de formação proposto por Ferry (1991) evidencia uma 

focalização psicopedagógica da formação, sendo que se centra nas aquisições, na 

iniciativa e na análise, numa relação entre teoria e prática. O modelo de formação 

centrado nas aquisições respeita uma organização em função dos resultados 

observáveis e mensuráveis o que, teoricamente, garante um determinado nível de 

competências previamente definido. A definição da formação fica a cargo de quem 

a concebe, ou seja, do formador, retirando aos formandos qualquer participação 

nestas decisões, o que permite a criação de dispositivos preconcebidos. Adquirir 

ou aperfeiçoar saberes técnicos para o exercício de determinada função serve os 

objetivos deste modelo (Correira, 2008). O segundo modelo confere relevo às 

iniciativas, pois “o importante será viver experiências sociais ou intelectuais, 

individualmente ou coletivamente, dentro ou fora do campo profissional, com o 

seu lote de prazeres e de sofrimentos, de esforços e de fadigas, de descoberta e 

deceções” (Ferry, 1991, p. 54). Estamos perante um modelo cuja formação se 

confunde com um processo de desenvolvimento pessoal realizado à custa da 

reflexão sobre as práticas da teoria. O modelo centrado na análise “funda-se no que 

é imprevisível e concebe a formação como um trabalho que a pessoa em formação 

realiza sobre si própria, ao longo da vida e do percurso profissional” (Canário, 

2000, p. 126), o que explica a valorização conferida às situações de trabalho 

enquanto únicas e singulares. No âmbito deste modelo, os formandos ficam 

preparados para elaborar os instrumentos da sua prática e os meios da sua 

formação. Transformar as práticas e ajudar “o formando como agente da sua 

própria formação, capaz de analisar situações e de referenciar aquilo que é 

conveniente aprender” (Viegas, 2007, p. 225) é o que dá suporte a este modelo. 

Para Correia (1991), a formação e os modelos que lhe dão expressão são 

perspetivados enquanto mecanismos de reprodução social, de adaptação social e 

de transformação social. No que concerne à primeira perspetiva, verifica-se uma 

verticalidade na relação formador-formando, fazendo depender dos objetivos 

predefinidos e dos conteúdos as estratégias utilizadas no processo formativo. A 

formação teórica e a formação profissional são privilegiadas do mesmo modo por 

se acreditar que a prática deriva da teoria. De resto, o entendimento da formação 

como mecanismo de reprodução social considera a importância de formar para o 

desenvolvimento de competências técnico-pedagógicas necessárias à docência. O 
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modelo de formação como mecanismo de adaptação social aposta na ideia de que 

os sistemas de formação visam o desenvolvimento pessoal, admitindo a introdução 

de inovações pedagógicas, mesmo que isso signifique resistência e oposição por 

parte dos formandos. Os objetivos da formação estão em linha com as 

competências profissionais exigidas e as estratégias definem-se em virtude da sua 

pertinência em relação com os objetivos de formação, sendo que os conteúdos se 

apresentam como os mais adequados às possíveis mudanças. Nesta perspetiva de 

formação, o pressuposto é que exista “uma separação entre o espaço de formação e 

o espaço onde se espera que se façam sentir os efeitos de formação” (Correia, 

1991, p. 109). Já no modelo de formação como instrumento de formação social, o 

enfoque incide sobre a análise sociotécnica das condições de trabalho, numa clara 

tentativa de articular formação e trabalho. A investigação-formação-ação, de forma 

interativa, é a metodologia utilizada, tornando a formação mais exigente para 

quem a frequenta, pressupondo “as relações entre a teoria e a prática e entre o 

pessoal e o profissional como relações problemáticas que não podem ser 

dicotomizadas, mas assumidas na sua complementaridade contraditória e 

conflitual” (p. 124). 

A título de exemplo, também assinalamos Chantrainet-Demailly (1997), 

Gómez (1997), Álvarez (1987) e Monteil (1985) pelas suas propostas de modelos 

de formação de professores, apesar de não esgotarem a relação de todos quantos 

deram o seu contributo. 

E se podemos afirmar que existe uma diversidade de modelos/tipologias de 

formação, o mesmo é válido quando em causa está, especificamente, a AE, no 

quadro da formação de líderes, tendo em conta o seu estatuto e o seu perfil. Neste 

âmbito, podemos referir 

 

o modelo da realeza (para a formação de chefes de Estado), o modelo militar, o 

modelo de formação de empresários, o modelo profissional de formação de líderes 

e directores (característico dos diretores profissionais, de serviços de como 

administração pública, a administração educativa, aa administração de saúde); o 

modelo de gestores de empresas. (G. Silva, 2004, p. 44) 
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Estêvão (1998) alude para a existência de modelos de formação ditos 

institucionais quando se alia a formação a necessidades simbólicas e institucionais 

e, neste sentido, importa que se faça formação mesmo que esta não se revele eficaz. 

Estes modelos parecem encontrar eco na ideia de que os professores com e sem 

formação em AE apresentam desempenhos idênticos quando exercem a função de 

dirigentes, deixando o (in)sucesso da organização escolar de estar dependente da 

variável formação (Littrell & Foster, 1995). Trata-se de um entendimento que pode 

ter consequências para a importância atribuída à formação geral, em forma de 

disciplina ou conteúdo de disciplinas, em detrimento da formação especializada, ao 

mesmo tempo que legitima o provimento para a formação de diretor escolar a 

partir de modalidades de escolha que não o concurso público (Souza, 2008). As 

modalidades de escolha a partir da nomeação ou eleição, ao contrário do concurso 

público, não estão suportadas pela ideia de que o cargo/função do administrador 

escolar seja de natureza técnica, mas antes política.  

Um recuo ao passado, concretamente ao período posterior ao 25 de Abril de 

1974, considerando a formação especializada, permite apreender quatro modelos 

distintos, nomeadamente o empiricista, o estatista, o academista e o de parceria 

(Costa, 2004). O primeiro atesta o protagonismo conferido à experiência do 

próprio no desempenho dessa função. Ou seja, 

 

a formação do administrador da educação não está dependente de quaisquer 

processos prévios de formação especializada, promovidos pelo Estado ou por 

instituições de formação, mas decorrerá da prática dessa mesma actividade no 

local de exercício profissional a partir de processos de auto-formação e da 

aprendizagem de comportamentos dos respectivos pares ou chefes mais 

avançados experimentalmente. (Costa, 2004, p. 20) 

 

De relevar a importância conferida à vertente pedagógica em virtude de a 

obrigatoriedade destes cargos serem desempenhados por professores, 

convertendo-se num modelo que Costa (2004) denomina de pedagógico-

empiricista. Neste âmbito, as práticas manifestam-se a partir do autodidatismo, de 

formações pontuais e de “observar o outro” (Formosinho, 1985), potenciando 

lógicas reprodutivas e conservadoras. O modelo estatista ocorre quando a 

competência pela formação dos que desempenham funções de administração e 
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gestão das organizações escolares é do próprio Estado, que integra em si 

diferentes papéis, definindo necessidades, prioridades e modos de execução 

(Formosinho, 1991). Diríamos que,  

 

não obstante algumas variantes mais ou menos desconcentradas (permitindo, por 

exemplo que estruturas de administração regional e local ou mesmo instituições 

de formação intervenham pontualmente no processo), é o Estado que se apresenta 

como a entidade formadora no quadro de uma lógica centralista. (Costa, 2004, pp. 

20-21) 

 

Quando a formação passa a ser da responsabilidade das instituições do 

ensino superior, estamos perante o modelo denominado de academista. Estas 

passam a ter “a seu cargo a iniciativa, a concepção, a execução e a certificação da 

formação em administração da educação, entendida como formação especializada 

(e, não raras vezes, mesmo pós-graduada)” (Costa, 2004, p. 21). Tal facto não 

invalida a existência de alguma dependência em relação ao Estado em termos dos 

critérios da organização, duração e financiamento destas ações, que é 

compaginável com a autonomia científica na elaboração dos conteúdos 

programáticos que estas instituições detêm. Nos anos 90 do século XX há um 

reconhecido relevo da área da administração da educação que lhe é conferida pela 

valorização política e pelas alterações legais implementadas, ao que se somou a 

existência de formação, investigação, publicações e congressos com enfoque nesta 

área de conhecimento (Costa, 2004).  

Por último, o modelo de parceria, assim designado por integrar vários 

parceiros na administração da educação. Políticas emanadas pelo Estado, saberes 

das instituições de formação e práticas das organizações educativas partilham 

responsabilidades de per si sem que possam reivindicar a exclusividade nesse 

processo, o que preconiza a necessidade de uma concertação entre as partes 

implicadas. De resto, este modelo promove a articulação entre as orientações de 

política educativa, os saberes académicos e a contextualização nas práticas.  

Genericamente, não podemos deixar de reconhecer que há modelos de 

formação que ora valorizam mais a vertente técnica, ora valorizam mais a vertente 

política. Os modelos mais tecnicistas percebem a formação orientada por intenções 
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produtivistas, não descuidando a importância da execução correta das funções. 

Neste caso, podemos reconhecer à AE um caráter mais instrumental pela 

valorização das próprias práticas, podendo, no limite, evidenciar a presença de 

processos de dominação, no sentido weberiano do termo, que faz uso de uma 

ideologia hegemónica que só sub-repticiamente se mostra. Esta conceção revela-

se, ainda, na imagem do administrador escolar quando permeada por intenções 

que reforçam a tentativa de propagar um comportamento disciplinado e 

adaptativo que o reforço da burocratização também expressa. As abordagens legal-

burocrática e empresarialista parecem ser as mais compagináveis com aqueles 

pressupostos. Os modelos de formação assentes na valorização da vertente política 

da AE não prescindem do exercício da crítica, em torno das ideologias, sempre ao 

serviço da educação e da sociedade em geral. Neste sentido, o administrador 

escolar apresenta-se como apartidário e supraclassista, o que favorece a sua 

postura dialogante e reflexiva perante a ideologia dominante, condição para o 

acontecer da mudança transformadora. Porém, tal não invalida que a componente 

técnica não esteja presente, agora numa posição de subalternidade relativamente à 

política, pois o administrador escolar deve estar munido de competências que 

possam ser úteis à concretização das suas responsabilidades e objetivos 

organizacionais, sem nunca deixar de demonstrar a serviço de quem se posiciona. 

Por isso, “os conhecimentos sobre as relações de poder e a importância da sua 

socialização e da democracia, bem como sobre os direitos educacionais” (Souza, 

2008, p. 8) são indispensáveis na sua formação. A abordagem de tipo sociopolítico 

parece dar o mote ao perfil deste administrador escolar. 

Diríamos que a exclusividade de uma qualquer vertente na formação em AE 

não consegue responder devidamente às exigências e desafios do quotidiano 

organizacional, pelo que a exclusão de uma delas supõe um limite e um 

constrangimento nos conteúdos de qualquer curso. Ou seja, se individualmente se 

revelam necessários, por si só não são suficientes. De resto, sempre que a formação 

de professores ou de administradores escolares enfatiza o dever ser, conferindo-

lhe um cunho normativo, os manuais que apresentam métodos em forma de 

receituário para os problemas a solucionar, como acontece nos Estados Unidos, 

sugerindo fórmulas comportamentais de atuação, adquirem protagonismo. E se tal 

pode não ser um problema em si mesmo, a verdade é que se faz relevante uma 



 

31 

formação que auxilie os formandos “a identificar os problemas e suas origens e, em 

especial e a partir dali, a dominarem as ferramentas adequadas para a busca de 

soluções daqueles problemas” (Souza, 2008). Revela-se, assim, necessário incluir a 

dimensão investigativa, pois através dela seremos capazes de conhecer de forma 

efetiva os problemas e as suas causas, condição para a sua superação. 

Impõe-se, por isso, como necessário uma formação que alie as normas, as 

teorias e experiências, evitando uma rigidez que fragmenta em vez de 

complementar. Porém, como escreve G. Silva (2012, p. 38), “em geral os modelos 

de formação são compósitos, mas nunca deixam de fazer as suas opções sobre o 

que consideram o mais importante para a formação”. Aqui parece residir o motivo 

que invalida a ideia da existência de modelos melhores e piores, pois cada um 

deles responde a um determinado perfil (Romero, 2011) em coerência com uma 

certa abordagem à AE, mas que não pode deixar de ter em conta, na ótica de 

Sander (1995), o desenvolvimento das competências “económica, pedagógica, 

política e cultural” (p. 68). 

Pelo exposto, diríamos que falar de modelos de formação em AE obriga a 

transpor os limites impostos por um desenho morfológico para se poderem 

admitir as diferentes abordagens, o papel dos líderes escolares e das diferentes 

imagens da organização escolar, aspetos com impacto na definição dos objetivos e 

conteúdos de formação. Aqui reside a razão pela qual se transfere “a discussão dos 

modelos de formação, do terreno estritamente didático para o terreno sociológico 

e epistemológico” (G. Silva, 2006, p. 82), que admite uma discussão tanto filosófica 

como sociológica. 

 

 

4.1. A Administração Educacional na formação inicial 
 

Qualificar os sujeitos para o desempenho de uma determinada atividade 

profissional é o objetivo primeiro da formação inicial e, neste âmbito, é uma fase de 

iniciação do futuro profissional, pelo que, no que concerne à formação de 

professores, terá sido “exercida, de uma forma ou de outra, desde a antiguidade, 

desde o momento em que alguém decidiu que outros educariam os seus filhos e 

esses outros tiveram que se preocupar em fazê-lo” (Imbernón, 2010, p. 13). Este 
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momento estabelece a passagem de aluno a profissional da educação (Formosinho, 

2001), constituindo-se como o primeiro contacto com os saberes profissionais e 

com a realidade educativa (García, 2013), no pressuposto de que aí se irão adquirir 

capacidades indispensáveis ao exercício da profissão, bem como proporcionar “a 

informação, os métodos e as técnicas científicas e pedagógicas de base, bem como a 

formação pessoal e social” (Campos, 2002, p. 18). Diríamos que a formação inicial 

tem o propósito manifesto de preparar o futuro profissional de educação como 

agente de desenvolvimento, mudança e inovação, de si e fora de si. Neste âmbito, 

espera-se que o futuro professor seja capaz de refletir criticamente sobre a sua 

profissionalidade e o seu próprio ensino, visando a sua transformação e 

aperfeiçoamento.  

A formação inicial é só uma componente do processo de desenvolvimento 

profissional que se articula com a formação contínua, com a certificação e carreira 

profissional (Formosinho & Niza, 2002), pois nenhuma formação inicial deve ser 

percebida como valendo-se a si mesma, em virtude da sua incapacidade de 

responder de forma cabal a tudo e porque não se lhe reconhece um caráter 

definitivo. 

Ao nível da formação inicial, a área de AE, enquanto unidade curricular, é 

devedora das transformações ocorridas no sistema educativo a partir da década de 

1980 com repercussões ao nível do ensino superior, levando, consequentemente, 

ao reconhecimento da sua importância para a formação de professores.  

A unidade curricular de “Planeamento e Gestão Escolar”, da Universidade de 

Aveiro, no ano letivo de 1980/81, dirigida para a legislação escolar e planeamento, 

para no ano letivo subsequente abordar o planeamento numa perspetiva macro de 

análise dos sistemas educativos, quer a nível dos métodos, dos modos de aplicação 

e dos processos de avaliação (Costa, 2004), do mesmo modo que a unidade 

curricular de “Análise da Instituição Escolar”, lecionada pela primeira vez no ano 

letivo de 1986-87 na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, e o 

“Seminário de Organização do Sistema Educativo e Gestão Escolar”, da Faculdade 

de Letras, ambas da Universidade de Lisboa, são exemplos da integração da AE na 

formação de professores.  

Não podemos deixar de referir a criação do grupo disciplinar de 

“Organização e Administração Educacional” na Universidade do Minho, tornando-
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se visível uma rutura com as vertentes legalistas, de cariz jurídico e administrativo, 

até aí dominantes, para uma abordagem mais académica e analítica, dominada por 

uma perspetiva “sociológica e organizacional” (Barroso, 2002), que fará o seu 

caminho até à atualidade, e que passou a incorporar as abordagens da democracia 

e participação, da descentralização e autonomia, uma concetualização da escola 

como organização, bem como conceitos nucleares à análise crítica dos novos 

arranjos organizacionais da escola.  

Na década de 1990, na ótica de Estêvão (2001), a AE institucionalizou-se e 

consolidou-se como uma das áreas de maior pujança no interior das Ciências da 

Educação, como bem o ilustram as licenciaturas ministradas nas universidades 

novas em termos dos modelos de formação inicial dos professores.  

As instituições de ensino público e privado convergiram no sentido de 

disponibilizar nos seus cursos de formação inicial de professores unidades 

curriculares das áreas da AE. Veja-se o caso da “Legislação, Administração e 

Economia Aplicada à Educação” no curso de formação de Educadores das 

fundações Gulbenkian e Aga Khan; da “Organização e Gestão Escolar” no Instituto 

Superior de Educação Física do Porto, na Escola Superior de Educação de Castelo 

Branco e na Escola Superior de Educação de Viana do Castelo; da “Gestão e 

Organização Educativas” na Escola Superior de Educação de Lisboa; da 

“Administração Escolar” na Escola Superior de Educação de Leiria; da “Gestão e 

Administração Escolares” na Escola Superior de Educação da Madeira; 

“Organização e Gestão do Centro Educativo” e “Organização e Administração 

Escolar” na Escola Superior de Educação de Bragança; e da “Sociologia da 

Educação e Organização Escolar” na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(Lima, 1991).  

O Decreto-Lei n.º 287-A/88, de 19 de agosto, no âmbito da formação em 

serviço, seria potenciador da sua inclusão em diversos cursos promovidos por 

Escolas Superiores de Educação, Faculdades e Universidades. 

Posteriormente, os planos dos ciclos de estudos organizados de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, ao satisfazerem o perfil geral de 

desempenho profissional aprovado pelo Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de 

agosto, assentam na ideia de que o profissional de educação deve transpor as 

barreiras da função de ensinar, fazendo-se necessário que reconheça a importância 
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da investigação, que desenvolva práticas em consonância com as orientações de 

política educativa e que compreenda a escola enquanto organização educativa, as 

suas diferentes dimensões e, a este nível, que valorize a “dimensão da participação 

na escola e de relação com a comunidade”, considerações que permitem que se 

problematize a presença da Administração Educacional, independentemente das 

designações adotadas, sob a forma de unidade curricular, na componente de 

“educação geral”.  

A partir do trabalho realizado por G. Silva (2004), que versou de forma 

muito concreta sobre a AE no contexto da formação inicial de professores, é 

possível reconhecer que as Universidades do Minho, Aveiro e Évora são as que 

maior tradição têm relativamente ao ensino da área em questão. Mas também aqui 

a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tenta escrever a sua história, pois a 

atualidade permite-nos reconhecer a relevância desta área nos planos de estudo de 

educadores e professores, como o Quadro 1 bem ilustra. 

 

Quadro 1. Oferta de formação em AE nos mestrados profissionalizantes para a docência 
na Educação Pré-escolar e no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

Administração Educacional 
2º Ciclo em Ciências da 
Educação/Especialização em Administração 
Educacional 

Administração Educacional 2º Ciclo em Ensino da Informática 

Organização e Administração Escolares 
2º Ciclo em Educação Pré-Escolar e Ensino do 
1º Ciclo do Ensino Básico 

Organização e Administração Escolares 2º Ciclo em Ensino da Informática 

Organização e Administração Escolares 
2º Ciclo em Ensino do 1º Ciclo do Ensino 
Básico e de Matemática e Ciências do 2º Ciclo 
em Ensino Básico 

Organização e Administração Escolares 
2º Ciclo em Ensino do 1º Ciclo do Ensino 
Básico e de Português, História e Geografia de 
Portugal no 2º Ciclo em Ensino Básico 

 

O facto é que, em virtude dos novos modelos de formação inicial de 

professores, a área de AE passa a ser facultada de modo sistemático, obrigando à 

contratação de novos docentes no Ensino Superior, que ficam obrigados a realizar 
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formação através de doutoramentos, o que em muito veio contribuir para a 

produção e consequente publicação académica. A médio e longo prazo esta 

situação haveria de resolver o problema de escassez de investigação que desse 

suporte à atividade de ensino, mas no curto prazo obrigou a que se privilegiassem 

as anteriores experiências dos docentes, bem como o quadro jurídico em 

construção a partir de 24 de abril de 1974, o que invalidou uma rutura imediata 

com a tradição legalista e normativista, que só lentamente se iria operacionalizar, 

dela destacando as referências à “gestão democrática das escolas” por oposição à 

anterior organização da escola do antigo regime. 

A este propósito escreve Lima (1992, p. 3): 

 

A falta de uma tradição que se pudesse convocar ou retomar, quer em termos de 

Ciência Administrativa, quer ainda no âmbito das então emergentes Ciência das 

Educação, e dado o contexto que se vivia, os temas da democratização do ensino, 

da descentralização e da autonomia, da participação, da autogestão e da gestão 

democrática, são dominantes e tendem a ser tratados fora de um quadro teórico e 

disciplinar bem definido.  

 

E à medida que se avança temporalmente, assim, de forma paulatina, vão-se 

desvalorizando as abordagens normativas/prescritivas em favor de abordagens 

que incidem, além de outras, sobre a escola como organização, a democratização, a 

participação, a descentralização e a autonomia, numa perspetiva crítica.  

Estavam criadas as condições para a formulação da ideia relativa à 

importância das matérias de organização e administração da educação para todos 

os professores, independentemente da estrita formação de gestores escolares. 

Pois, em Portugal, ao contrário do que vai acontecendo em outros países europeus 

e não só, não existe um programa específico de formação inicial em AE dirigido 

para diretores escolares, o que pode encontrar justificação na inexistência de uma 

carreira própria ou mesmo na ideia de que o êxito de um cargo de direção se faz 

depender mais das qualidades pessoais e da experiência pedagógica de um 

qualquer candidato (Barroso & Sjorslev, 1991).  

No Reino Unido existe um programa nacional de formação para 

administradores escolares, o National Professional Qualification for Headship 

(NPQH), que funciona desde a década de 1970 e usa o mentoring como técnica de 
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formação. Também em Itália, nos finais da década de 1990, foi criado um curso 

para aquisição do estatuto de Administrador Escolar, Corso/Concorso Seletivo de 

Formazione (G. Silva, 2007). Em França, a formação inicial para o pessoal da 

direção dos estabelecimentos de ensino secundário já existe desde o início da 

década de 1970, à semelhança do que se pode verificar em Espanha, em particular 

na Universidade de Deusto que, seguindo uma tendência presente no Canadá, 

oferece formação em AE, muito embora, como refere Serrat (2002, p. 22), o caso  

 

de los directores o directoras de los centros no deja de ser singular, 

tradicionalmente su formación inicial es común a la de los maestros, aunque ellos y 

ellas vayan a desempeñar en la escuela unas tareas distintas al resto de los 

docentes y asuman competencias singulares. Parece lógico que dentro de la 

formación inicial de maestros se abordase este tipo de preparación pero son pocas 

Universidades quienes las asumen, y las que lo hacen, suelen hacerlo dejándolo 

dentro de la optatividad. 

 

Nos Estados Unidos, o movimento dos standards e o movimento da 

privatização são duas tendências que marcam fortemente a formação em AE. O 

standard já tem impacto na  

 

formação a nível geral nos EUA com o aparecimento de organizações com origem 

governamental que estabelecem standards nacionais para a formação em 

Administração Educacional. O movimento da privatização está a instalar-se 

solidamente no campo da Administração Educacional, com o aparecimento de 

empresas de gestão escolar e o aumento do número de escolas que estão a ser 

geridas por empresas com fins lucrativos. (G. Silva, 2007, p. 230) 

 

Todavia, fica o registo de que ainda são muitos os contextos em que não se 

verifica uma formação inicial obrigatória para gestores dos estabelecimentos de 

ensino, à semelhança do que acontece em Portugal, em que ser gestor é um posto 

de trabalho e não uma profissão, apesar de algumas vozes que defendem a sua 

existência (Estruch, 2002; Fernández, 2016). A defesa da profissionalização 

assenta na ideia de que a função diretiva não se confunde com função docente, pois 

o trabalho que lhes é inerente tem graus de dificuldade, complexidade e desafios 
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diferenciados. Em sentido lato, isto significa que quem exerce funções de gestão 

deve estar munido de capacidades, conhecimentos e atitudes específicas para estar 

preparado para responder às exigências do seu trabalho que, cada vez mais, 

obrigam a lidar com as transformações socias, e outras, com impacto na 

organização escolar. Trata-se de considerações que, em si mesmas, não põem em 

causa a necessidade deste gestor ser um professor, mas que reforçam a ideia de 

que os candidatos ao cargo de gestão, no caso português, a diretor, deve possuir 

uma formação própria e distinta da docente (Fernández, 2016; Fez & Monzó, 2016; 

Sandó et al., 2014; Torres & Palhares, 2009; Verdasca & Monteiro, 2012). Porém, se 

alguns advogam que esta formação não deve ser confundida com a formação 

dirigida a diretores de organizações empresariais (Hallinger & Snidvongs, 2005), 

outros reconhecem que, no panorama atual, em que a escola se encontra permeada 

por um espectro tecnocrático e submersa em questões 

administrativas/burocráticas (Gómez-Delgado et al., 2014), a que acresce o facto 

da obrigatoriedade de prestação de contas por parte das escolas (Hallinger & 

Snidvongs, 2005), se pode justificar o contributo de alguns conteúdos inclusos nos 

programas dos diretores empresariais.  

 

 

4.2. A Administração Educacional na formação contínua 
 

Atualmente faz-se depender a qualificação dos recursos humanos de uma 

qualquer organização da formação contínua, “entendida como um mecanismo de 

permanente capacitação reflexiva de todos os seres humanos, derivado das 

múltiplas exigências, desafios que a ciência tecnológica e o mundo do trabalho 

colocam” (Ferreira, 2003, p. 27). 

Nesta linha, para alguns autores, a formação contínua aparece como 

sinónimo de educação permanente ou educação ao longo da vida, visando a 

progressiva atualização do potencial do ser humano, de forma holística; para 

outros, designa um conjunto de processos que se sucedem à formação inicial e que 

se prolongam pela vida profissional no sentido do seu aperfeiçoamento (Estrela & 

Estrela, 2006; Rodrigues & Esteves, 1993; Santos & Ferreira, 2004). 
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Associada a diversos contextos formativos, a verdade é que tem sempre 

como pressuposto a inovação, no sentido da melhoria das práticas e do seu 

desempenho profissional, numa tentativa de responder aos desafios e exigências, 

em permanente renovação, do mundo atual. Diríamos que a formação contínua 

integra todas as atividades desenvolvidas pelo profissional no sentido do 

aprimoramento da sua profissionalidade através de cursos diversificados, pela 

participação em reuniões, congressos, seminários e outras atividades formativas.  

Numa sociedade em permanente mudança, é imprescindível que as escolas 

consigam responder aos desafios que os alunos, os pais e a comunidade envolvente 

lhes colocam e, nesse sentido, fica evidente que a formação inicial de qualquer 

professor é insuficiente para responder a estes desafios. A formação contínua que 

os professores realizam é uma forma de minorar a situação de desatualização em 

que se encontram, promovendo formas de adaptação e de transformação num 

contexto em mudança. 

De acordo com Landsheere (1994, p. 269), “actualizar os conhecimentos e 

fazer adquirir novos conhecimentos; assegurar o desenvolvimento da competência 

profissional; permitir especializações; preparar para funções específicas do 

sistema educativo” são alguns dos objetivos específicos da formação contínua. Os 

autores Pacheco e Flores (2000) reconhecem-lhe objetivos de ordem “pessoal (…), 

profissional (…) e organizacional” (p. 132), fazendo corresponder à primeira a 

resposta a necessidades de autodesenvolvimento, à segunda dimensões ancoradas 

na satisfação profissional, progressão na carreira e valorização profissional, e à 

última as necessidades da escola em prol da melhoria do sistema educativo. Mais 

longe vai Eraut (1987) ao considerar quatro paradigmas, a saber: o defect 

approach, que reconhece a formação enquanto resposta às novas exigências 

impostas pelo sistema; o growth approach evidencia-a enquanto valorização 

pessoal e profissional desses atores educativos; o change paradigm confere relevo 

à formação como processo de colaboração e negociação em virtude da necessidade 

de reorientar saberes e competências do profissional de educação; e, por último, o 

problem-solving reconhece a escola como o locus no qual os problemas acontecem, 

pelo que a solução é mais eficaz quando operacionalizada pelos profissionais de 

educação.  
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Das diferentes abordagens de que aqui demos conta, e de outras aqui não 

referenciadas, fica a inequívoca ideia da importância de que reveste a formação 

contínua na vida do profissional da educação que, por isso, não pode ser percebida 

como uma sobrecarga de trabalho, mas como facilitadora de tarefas. 

Esta formação encontra-se consagrada normativamente como um direito e 

dever dos profissionais da educação, no sentido do seu aperfeiçoamento, 

atualização de conhecimentos e desenvolvimento de novas competências 

profissionais, mas também associada à progressão na carreira. Com efeito, em 

Portugal será a LBSE a conceder importância à formação contínua e diversificada 

de todos os profissionais de educação, considerando períodos específicos 

destinados para esse efeito. O Decreto-Lei n.º 344/1989, de 11 de outubro, que 

viria a definir o ordenamento jurídico da formação dos profissionais da educação, 

faz depender a progressão na carreira profissional da formação contínua, no 

pressuposto de que será profícua à inovação e à melhoria da qualidade da 

educação e do ensino pela aquisição de novas competências que a especialização e 

modernização do sistema educativo exigem. Posteriormente, a publicação do 

Decreto-Lei n.º 139-A/1990, de 28 de abril, reitera essa articulação, para mais 

tarde o Decreto-Lei n.º 249/1992, de 9 de novembro, dar novo impulso pelo 

estabelecimento das bases jurídicas da formação contínua destes profissionais no 

que concerne aos princípios, objetivos, modalidades, entidades formadoras, regime 

de acreditação, creditação da formação, administração e apoios. Na tentativa de 

suprir alguns constrangimentos que surgiram em resultado da aplicação do regime 

jurídico da formação contínua, foram elaborados a Lei n.º 60/1993, de 20 de 

agosto, e os Decretos-Lei n.º 274/1994, de 28 de outubro, e o n.º 207/1996, de 2 

de novembro, tendo este último criado a figura de Consultor de Formação, o 

Conselho de Acompanhamento da Gestão Administrativo-Financeira e o Conselho 

de Formação Contínua. Muito embora, no final da década de 1990 e início da 

década de 2000, tenham sido criados mais alguns diplomas que introduziram 

alterações pouco significativas ao nível da formação contínua, é de destacar a Lei 

n.º 49/2005, de 30 de agosto, que aprova a terceira alteração à LBSE e onde a 

formação contínua se assuma como complementar à formação inicial, numa 

perspetiva de educação permanente. O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

atribui ao Conselho Pedagógico a competência de propor o desenvolvimento de 
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experiências de inovação pedagógica e de formação, em articulação com 

instituições ou estabelecimentos de ensino superior vocacionados para a 

investigação e formação. O Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, reconhece 

as oficinas de formação, círculos de estudo e ações de curta duração enquanto 

modalidades de ação de formação (art.º 1.º), sendo que o estágio ou projeto, a 

título individual ou em pequeno grupo, desde que acreditados pelo Conselho 

Científico-Pedagógico de Formação Contínua, também podem ser uma modalidade 

a adotar. As entidades formadoras reconhecidas vão desde centros de formação de 

associações profissionais ou científicas sem fins lucrativos, serviços centrais do 

Ministério da Educação e Ciência, e outras entidades públicas, particulares ou 

cooperativas sem fins lucrativos acreditadas para o efeito. De relevar que, neste 

normativo, o artigo 5.º refere-se especificamente, nas alíneas c), d), e) e g), à 

formação educacional geral e das organizações educativas; administração escolar e 

administração educacional; liderança, coordenação e supervisão pedagógica; e 

tecnologia da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à 

gestão escolar. 

As ações de curta duração, com duração mínima de três horas e máxima de 

seis, são igualmente reconhecidas e certificadas pelas entidades supracitadas, ao 

abrigo do Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio. 

Ao nível da AE, esta formação contínua não tem a exclusiva pretensão de 

acomodar a formação ao exercício da função dos gestores escolares, mas 

igualmente promover a crítica das condições onde os docentes exercem o seu 

trabalho, quer se trate de condições endógenas, quer exógenas, permitindo o 

desenvolvimento de competências imprescindíveis à ação educativa. Ou seja, é 

importante que se reestruturem e aprofundem conhecimentos, ao mesmo tempo 

que se produzem novos saberes, permitindo uma atuação reflexiva e crítica que 

ponha em causa a divergência entre o que se verifica e o que se deseja, 

contribuindo, desta feita, para a mudança.  

Neste âmbito, diríamos que a formação contínua, enquanto processo de 

desenvolvimento profissional dos formandos, contribui para consolidar a 

qualidade dos processos de administração, gestão e liderança, ao mesmo tempo 

que potencia a construção de uma escola participada e participante nos diferentes 

processos da organização escolar. Alemanha, Áustria, Dinamarca, Reino Unido e 
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Suécia são alguns dos países que disponibilizam programas de formação contínua 

aos diretores, apesar de não serem de carácter obrigatório. 

Se é verdade que podemos reconhecer a existência de uma tendência, em 

AE, assente “em modelos de formação de inspiração empresarial” (G. Silva, 2007, p. 

237), maioritariamente, por parte de algumas entidades formadoras do ensino 

particular e cooperativo, também não podemos deixar de reconhecer a resistência 

à influência empresarial feita por parte de algumas universidades públicas, em 

particular pelas Universidades do Minho, de Lisboa, de Aveiro, de Évora, e 

atrevemo-nos a dizê-lo, de Trás-os-Montes e Alto Douro, e por algumas Escolas 

Superiores de Educação. As organizações sindicais, com destaque para a FENPROF, 

também têm dado o seu contributo a este combate. 

 

 

4.3. A Administração Educacional na formação especializada 
 

Oferecer e ministrar cursos especializados, sejam pós-graduações, 

mestrados ou doutoramentos, em Portugal é uma competência das instituições de 

ensino superior.  

No que à formação especializada em AE diz respeito, é de relevar que se 

trata de uma formação que qualifica os profissionais de educação para o exercício 

de outras funções educativas necessárias ao funcionamento das unidades 

orgânicas e ao desenvolvimento do sistema educativo. Diríamos, assim, que é uma 

formação que garante a aquisição de competências que lhe possibilitam melhor 

desempenhar funções de natureza administrativa ou pedagógica no interior do 

sistema educativo. Veja-se a este propósito o consignado no artigo 33.º da LBSE, 

com as alterações introduzidas pelo n.º 2 do artigo 33.º da Lei n.º 115/97, de 19 de 

setembro, no que concerne à Educação Especial, aos Cursos Especializados de 

Administração e Inspeção Escolares, de Animação Sociocultural, de Educação de 

Base de Adultos e outros, e também consagrada no Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 

28 de abril, no artigo 14.º. O Estatuto da Carreira Docente, aprovado pelo anterior 

normativo citado, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 105/97, 

de 29 de abril, e n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, pela Lei n.º 16/2016, de 17 de 
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junho, e pelo Decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, no seu artigo 

56.º, n.º 1, reconhece que  

 

A qualificação para o exercício de outras funções ou actividades educativas 

especializadas por docentes integrados na carreira com nomeação definitiva, nos 

termos do artigo 36.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, adquire-se pela 

frequência, com aproveitamento, de cursos de formação especializada realizados 

em estabelecimentos de ensino superior para o efeito competentes nas seguintes 

áreas: 

a) (…) 

b) Administração Escolar; 

c) Administração Educacional. 

 

O anexo I do Despacho n.º 809/97, de 22 de maio, no que concerne à área de 

AE, estabelece os cursos considerados para o efeito desta disposição, como se 

demonstra no Quadro 2, dando nota de que os cursos serão “objecto de 

actualização no início de cada ano lectivo”: 
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Quadro 2. Cursos que qualificam para o exercício de outras funções educativas na área de 
Administração Educacional 

Cursos 

Administração e 
Gestão Escolar 

Educação, área de 
especialização em 
Administração Escolar 

Gestão e 
Administração 
Escolar 

Gestão Pedagógica 
e Educacional 

Administração 
Escolar 

Educação Infantil e 
Básica Inicial, ramo de 
Administração 
Educacional 

Gestão Escolar 
Organização e 
Administração 
Escolares 

Direção Pedagógica 
e Administração 
Escolar 

Ensino, área de 
especialização em 
Administração Escolar 

Gestão Pedagógica 
e Administrativa 

Orientação e 
Gestão 
Educacional 

Fonte: Adaptado do anexo I do Despacho n.º 809/97. 
 

A formação especializada tem o seu regime jurídico aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 95/97, de 25 de abril, sendo que o seu artigo 2.º a define como a “aquisição 

de competências e de conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos, bem como 

no desenvolvimento de capacidades e atitudes de análise crítica, de inovação e de 

investigação em domínio específico das ciências da educação”. O artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, corrobora esta ideia ao reconhecer que 

“visa a qualificação dos docentes para o desempenho de funções ou atividades 

educativas especializadas”. 

O n.º 1 do anexo B do Despacho Conjunto n.º 198/99, de 3 de março, no que 

concerne à área de AE, define como objetivo “qualificar para o exercício das 

funções de direção e de gestão pedagógica e administrativa nos estabelecimentos 

de educação e de ensino”. No normativo estão expressas as competências a 

desenvolver e que Estêvão (2002, p. 92) sintetiza como: 

 

1) Competências de análise crítica, designadamente na capacidade de analisar e 

interpretar a escola e a organização escolar à luz dos contributos teóricos das 

ciências da educação, da sociologia, da política educativa e das ciências da 

educação, entre outras; 

2) Competências de intervenção, nomeadamente em termos de liderar processos 

de inovação, de promover a participação da comunidade nas decisões e de 



 

44 

estabelecer programas de intervenção com a comunidade, de elaborar projetos 

educacionais, de avaliar contextos, situações, programas, processos e produtos 

educativos, de utilizar métodos e técnicas de planeamento e gestão educacional, 

organizacional, patrimonial, de recursos humanos e financeiros;  

3) Competências de formação, de supervisão e de avaliação, claramente 

relacionados com a actividade de coordenação de programas de formação, 

orientação e animação social, de investigação e avaliação pessoal; 

4) Competências de consultoria.  

 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Conselho Científico de 

Formação Contínua nos anos que medeiam entre 1997 e 1999, do número de 

edições de cursos acreditados como formação especializada, 24% eram relativos à 

área de AE, o que a colocava num lugar de predomínio relativamente às outras 

(Formosinho, 2000). Assim, os Cursos de Estudos Superiores Especializados 

realizados naquele mesmo período, no âmbito da área da AE, foram os que mais 

procura registaram, tendo constituído um terço da totalidade dos cursos 

especializados (Formosinho, 2000). Parece-nos pertinente aludir à formação 

realizada pelo Instituto Nacional de Administração, atual Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas que, em resultado da 

pareceria com a Direção-Geral da Administração Educativa, com financiamento 

comunitário, disponibilizou cursos de valorização técnica orientada para a 

administração escolar dirigida aos, então, Presidentes e Vice-Presidentes dos 

Conselhos Executivos dos Agrupamentos de Escola e Escolas não Agrupadas 

(Veiga, 2010).  

Muito embora possamos afirmar, de acordo com Lima e Torres (2017, p. 32), 

que  

 

a formação através de cursos de mestrado na área de administração educacional já 

conheceu um maior número de cursos em Portugal, especialmente durante a 

primeira década deste século, tendo sido estendida ao ensino politécnico e tendo 

beneficiado do facto de ter sido considerada como um dos quesitos de acesso ao 

desempenho de cargos de direção escolar, 
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tal não invalida que esta oferta formativa especializada não continue a ser 

procurada. Esta oferta e devida procura incutiram fôlego ao incremento da 

investigação, o que possibilitou a criação de um acervo de dados relevantes para a 

área da AE.  

A par desta investigação individual e coletiva, não podemos deixar de 

relevar as parcerias e redes de investigação estabelecidas, de modo particular, com 

o Brasil e Espanha, com grande expressão na organização conjunta de eventos 

científicos nesta área de conhecimento (Lima & Torres, 2017). 

Fazemos notar que, se é verdade que existe o propósito de incluir a AE na 

formação inicial de professores, já ao nível da formação especializada ela depende 

da iniciativa de cada um, sem que se verifique uma relação direta entre formação e 

o exercício de funções administrativas. Assim, não são só os professores que têm 

como objetivo vir a desempenhar, ou já desempenham, funções de administração 

que procuram esta formação, mesmo porque, no caso português, exercer estas 

funções está dependente de um concurso e eleição, o que significa que não há 

garantia em termos de escolha para o cargo. Uma escolha em que a neutralidade 

político-ideológica está ausente em qualquer modalidade que se considere, sem 

invalidar a premissa da importância da formação prévia para o exercício das 

funções de administração. Quando cumprir e fazer cumprir normativos visando a 

conformidade política e administrativa, comportamento compaginável com a 

abordagem legal-burocrática, parece fazer sentido a modalidade da nomeação; já o 

concurso, associado à entrevista, revelam-se os mais adequados a uma abordagem 

empresarialista; a apresentação de candidatura para fins de eleição estará em 

conformidade com uma abordagem sociopolítica.  

Muito embora no contexto português a eleição, em si mesma, se apresente 

como uma modalidade de escolha consensual e pacífica, a par do concurso, já o fim 

da eleição do diretor em assembleia eleitoral é um procedimento que grande parte 

dos profissionais de educação rejeita por se ter reduzido o corpo eleitoral ao 

Conselho Geral, o que evidencia um deficit de democraticidade. 

Somos de parecer que nos últimos tempos se foi construindo a ideia da 

necessidade de formação como condição de melhoria do desempenho profissional 

dos diretores devido às inúmeras funções que estão obrigados a desempenhar e 
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aos constantes desafios que diariamente fazem o quotidiano escolar, e que vão 

num crescendo em virtude da maior complexidade organizacional. 

De tal modo assim é que vão aparecendo listas de necessidades de formação 

para os líderes das organizações escolares (Cabral, 1996) e que se alerta para o 

facto do crescimento da lista à medida que as escolas se vão transformando em 

organizações cada vez mais complexas. Estas necessidades, na ótica de Isasa e 

Padran (2001), têm origem na formação académica, na medida em que esta “es 

insuficiente, ya que no prepara para la realidade concreta en la que se debe 

ejercitar la praxis. Una realidad muy distinta, compleja y variada com respecto a la 

teoria” (p. 14). 

Faz-se, por isso, necessária 

 

Uma formação que favoreça a aliança da teoria com a prática, a associação entre o 

pensar e o fazer de forma contextualizada, o planejar e o executar, o dirigir e o 

participar, o saber fazer e o cobrar, o criar e o exercitar atitudes de cooperação, de 

colaboração, de integração, de respeito mútuo; atitudes de liderar a equipa e 

relacionar-se de forma humana, de comunicar e ouvir, de teorizar e construir 

conhecimentos, de desconstruir e construir novos cenários escolares, de motivar e 

ser motivado, de mobilizar grupos, enfim, de desenvolver-se como pessoa e 

profissional. (Marins, 2009, p. 231) 

 

Diríamos que a finalidade da formação do diretor é diminuir o fosso entre o 

que se ‘sabe’ e o que se ‘deveria saber’, pela relação direta que tem naquilo que se 

‘faz’ e no que se ‘deveria fazer’. Nas palavras de Aubarell (2010), importa “reducir 

la ‘fractura’ del conocimiento” (p. 115). 
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1. A unidade curricular de Administração Educacional no âmbito 
do Mestrado em Ciências da Educação 
 

Em resposta ao movimento político de reforma da organização e 

administração escolar, os anos 90 do século XX ficam marcados como um período 

de inegável importância pela proliferação de cursos de formação pós-graduada em 

AE. Se é inequívoco o papel desempenhado pela Universidade do Minho, pela 

Universidade de Lisboa e pela Universidade de Aveiro neste desiderato, 

posteriormente outras universidades públicas lhes haveriam de seguir o exemplo, 

muito embora a ritmos diferenciados. Na Universidade do Minho, por exemplo, até 

ao ano de 2009 tinham-se realizado 11 doutoramentos na área de Organização e 

Administração Escolar. Já a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro teria o 

primeiro Doutor em Educação, na área de especialização em Organização e 

Administração Escolar, no ano de 2007.  

A realização desse doutoramento seria o momento a partir do qual se 

encetariam esforços para se criar, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, o Mestrado em Ciências da Educação na área de especialização em 

Administração Educacional e, desta forma, responder à ainda crescente solicitação 

da população do interior norte do país, dando continuidade ao projeto feito pelo 

curso de mestrado designado Educação: especialização em Organização e 

Avaliação do Ensino, criado em 2001 na mesma Universidade.  
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Quadro 3. Educação: especialização em Organização e Avaliação do Ensino 

Plano de Estudos 

Semestre Unidade curricular 

1.º 

Avaliação de Programas e Materiais de Ensino 
Tecnologias da Informação do Ensino 
Teoria e Métodos de Investigação 1 
Organização e Gestão da Relação Pedagógica 
Teorias da Aprendizagem 

2.º 

Avaliação da Aprendizagem 
Didática e Planificação do Ensino 
Organização e Redação de Trabalhos Científicos 
Teoria e Métodos de Investigação 2 
Opção 

3.º Orientação da Dissertação 

4.º Orientação da Dissertação 

Opção 
Tratamento Informático de Dados 
Observação de Atividades Educativas 

 

Se, neste curso, nem muito remotamente podemos considerar que as 

unidades curriculares (UC) inclusas no plano de estudo são da área de AE, como se 

pode verificar pelo Quadro 3, o mesmo deixa de ser válido para o curso de 

mestrado que o iria substituir. como se pode constatar a partir do plano de estudos 

apresentado no Quadro 4 relativamente ao Mestrado em Ciências da Educação, na 

área de especialização em AE. 
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Quadro 4. Mestrado em Ciência das Educação: área de especialização em Administração 
Educacional 

Plano de Estudos 

1º ano 

Semestre Unidade Curricular 

1º 

Metodologia de Investigação em Educação  
Gestão Estratégica  
Gestão de Recursos Humanos  
Inovação e Empreendedorismo  
Sociologia da Educação 

 
 

2º 

Administração Educacional 
Psicologia das Organizações 
Políticas Educativas 
Educação, Democracia e Participação 
Seminário de Investigação em Administração Educacional 

2º ano 

Dissertação 

 

Oferecido na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a partir de 2010 

até 2017, de forma alternada com outros mestrados de natureza académica, ajudou 

a consolidar a área de AE no panorama académico desta Universidade, ao mesmo 

tempo que se priorizava o espaço de formação pós-graduada. 

Também este ciclo de estudos deixaria de ser oferecido em virtude da 

criação do Mestrado em Ciências da Educação, também ele de natureza académica 

e a funcionar desde 2018, que integra cinco áreas de especialização a que 

correspondem diferentes domínios disciplinares, também oferecidos de modo 

alternado: 

 Administração Educacional 

 Animação Sociocultural 

 Educação de Adultos 

 Supervisão Pedagógica 

 Tecnologia Educativa 

 

Sem que seja posto em causa o funcionamento autónomo das áreas de 

especialização deste ciclo de estudos, os objetivos gerais correspondem ao 
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mestrado único em Ciências da Educação, evitando, desta forma, fracionamentos 

internos: 

  

− Aprofundar conhecimentos científicos e competências no domínio das Ciências da 

Educação, com particular relevo para áreas de especialização, com vista ao 

desenvolvimento científico ou à aplicação em contexto de trabalho; 

− Refletir criticamente sobre fenómenos de educação e formação para perspetivar 

formas de investigação e de ação sobre os mesmos; 

− Formar profissionais com capacidade investigativa e de intervenção educacional, 

particularmente em áreas específicas das ciências da educação; 

− Desenvolver competências que permitam aos estudantes realizar a sua atividade 

em diferentes contextos educativos (Jardins de Infância, escolas de vários níveis de 

ensino, centros de formação profissional, entre outras), nas diferentes áreas de 

especialização (Pronuncia ao RCAE). 

 

Em articulação com aqueles foram definidos como objetivos de 

aprendizagem: 

 

− Dominar conhecimentos e competências científicas de educação para o 

desenvolvimento de projetos de investigação ou para a aplicação em contexto de 

trabalho; 

− Conceber, implementar e avaliar projetos de formação, de gestão e intervenção 

educacionais; 

− Desenhar e integrar recursos digitais em contextos de formação e de intervenção 

educativas;  

− Compreender os desafios da civilização digital; 

− Liderar processos de inovação; 

− Sustentar a prática pedagógica na reflexão crítica fundamentada teoricamente, 

visando o desenvolvimento profissional. 

 

O tronco comum das diferentes especializações, situado no 1º semestre, 

permite potenciar os recursos humanos existentes na instituição, sendo que o 

plano específico para cada uma das especializações, que apresentamos no Quadro 

5, tem contribuído para o crescimento das linhas de investigação do Departamento 
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de Educação e Psicologia, com expressão no próprio ensino que, à custa dos 

resultados de investigação, potencia a melhoria da ação pedagógica.  

Continuar os estudos ao longo da vida, ao mesmo tempo que se concretiza 

uma das vocações da universidade, a produção de conhecimento, respondendo aos 

critérios de qualidade exigidos pelas Comissões de Avaliação Externa, e reforçar as 

práticas dos docentes, são algumas das respostas que o Mestrado em Ciências da 

Educação, na área de especialização de Administração Educacional, visa dar.  

 

Quadro 5. Mestrado em Ciência das Educação: área de especialização em Administração 
Educacional 

Plano de Estudos 

1º ano 

Semestre Unidade Curricular 

1º 

Metodologia de Investigação em Educação 
Avaliação Educacional 
Sociologia da Educação 
Educação, Democracia e Participação 
Ética e Deontologia Educacional 

2º 

Administração Educacional 
Políticas Educativas 
Gestão Estratégica de Recursos Humanos 
Contabilidade Orçamental na Educação 
Seminário de Investigação em Administração Educacional 

2º ano 

Seminário de Orientação da Dissertação 

Dissertação 

 

A UC de AE, estruturante para o mestrado em questão, encontra-se no 2.º 

Semestre do 1.º ano, correspondente à parte curricular, com a atribuição de 6 ECTS 

(Sistema Europeu de Transferência de Créditos) e com um total de 45 horas. Muito 

embora sem caráter obrigatório, mas opcional, esta UC também integra o plano de 

estudos da área de especialização em Supervisão Pedagógica. 

Em 2021, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), 

ao ter deliberado acreditar o curso de Mestrado em Ciências da Educação por 6 

anos, consolidou este projeto de formação ao conferir-lhe constância e, 

simultaneamente, reconhecimento científico e académico. 
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O arranjo do Curso de Mestrado em Ciências da Educação, na área de 

especialização em AE, está orientado não só para a intervenção em contextos 

organizacionais e pedagógicos mas, igualmente, para o aprofundamento de 

conhecimentos científicos na respetiva área, para a reflexão crítica e para o 

desenvolvimento de capacidades de investigação, e que a produção e defesa de um 

trabalho de dissertação materializa. 

Conscientes da necessidade de encetar esforços no sentido de se evitar alguma 

dispersão ao nível dos projetos, o que obrigará a uma melhor definição da política de 

investigação que não poderá existir à margem dos interesses académicos e 

profissionais dos formandos, não podemos deixar de mencionar a tentativa de manter 

uma coerência entre as dissertações e as linhas de investigação em desenvolvimento 

pelos orientadores. De relevar a dissertação “Racionalidades na Eleição do Diretor da 

Escola Pública Portuguesa: Um Estudo de Caso” ou aquelas que enfatizam a 

problemática da democracia. 

Articular formação e investigação é uma atividade da responsabilidade da 

direção de curso, que tudo tem feito para manter uma lógica de projeto que inclua 

docentes e formandos, respeitando os princípios inerentes a um trabalho de 

investigação sem que se ignorem os percursos individuais dos formandos, 

evitando posicionamentos que possam ser interpretados como autoritários pela 

obrigatoriedade de obedecer a agendas institucionais. Todavia, isso não significa 

que exista uma sensibilização para que possa ser encontrada alguma coerência 

entre a investigação desenvolvida no curso em questão com as linhas de 

investigação que vão sendo definidas pelos grupos de investigação no qual os 

orientadores se incluem. 

De relevar que as dissertações são o resultado da contribuição das várias 

disciplinas que incluem o plano de estudos, e não resultado do contributo de uma 

qualquer a título individual. Ou seja, todas são relevantes no quadro da sua 

especificidade e todas são globalmente indispensáveis ao trabalho de dissertação. 

Assim, a articulação que entre elas se estabelece é relevante e necessária ao 

desenvolvimento da dissertação na área da especialização, sem que se ponha em 

causa a identidade de cada uma das disciplinas, pela importância que se reconhece 

ao diálogo que entre elas pode ser estabelecido. 



 

61 

As dissertações concluídas deixam antever as diferentes contribuições 

curriculares, as escolhas pessoais, a atualidade dos problemas investigados, bem 

como os diferentes percursos individuais de formação. 

As dissertações realizadas no âmbito do mestrado aqui considerado, a que 

no Quadro 6 fazemos referência, aliada à qualidade das mesmas, que vem sendo 

atestada pelos arguentes externos da área de AE, em muito também têm 

contribuído para a sua visibilidade e consolidação no contexto da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. 
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Quadro 6. Dissertações de Mestrado em Ciência das Educação da área de especialização 
em Administração Educacional defendidas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

Título Ano 

A perceção dos diferentes atores escolares relativamente à participação dos pais em 
órgãos da organização escolar: Estudo de caso 

2011 

O diretor da escola pública portuguesa. Representações e práticas de liderança numa 
escola secundária 

2012 

O impacto dos resultados escolares na dinâmica da organização escolar 2013 

Racionalidades na eleição do diretor da escola pública portuguesa. Um estudo de 
caso 

2013 

Êxito ou Fracasso: Produção normativa no combate à indisciplina na organização 
escolar 

2013 

Atividade inspetiva em educação: Representações dos professores e inspetores 2013 

Cultura do facilitismo: Imposta ou consentida pela escola pública portuguesa? Um 
estudo de caso 

2013 

O impacto da autoavaliação na prestação de serviço educativo: O caso do grupo 
disciplinar de Biologia-Geologia 

2015 

O impacto da avaliação externa nas práticas das lideranças intermédias: Os 
coordenadores de departamento 

2015 

A autoavaliação da organização escolar: Processo formal ou transformador? 2016 

A relação autarquia-escola: Dinâmicas de partilha na gestão dos recursos humanos 
(Um estudo de caso) 

2016 

A escolha do diretor escolar em Angola: Representações dos professores e diretores 2016 

O papel das lideranças intermédias na gestão do agrupamento de escolas: Os 
coordenadores de estabelecimento 

2017 

As novas agregações escolares e as novas dinâmicas organizacionais 2017 

O impacto das lideranças na gestão de conflitos 2017 

A influência da perceção dos conflitos no clima da escola: A perspetiva dos alunos 2017 

O diretor da escola privada e a sua liderança: Um estudo de caso 2019 

Ensino particular e cooperativo: As dinâmicas organizacionais no ensino artístico 
especializado de música no regime articulado 

2021 

 

No entanto, não podemos deixar de referir, mesmo que telegraficamente, a 

importância do Curso de Mestrado em Ciências da Educação, na área de especialização 

em AE, para o Doutoramento em Ciências das Educação na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Contando com a presença do Seminário Temático em AE no seu 
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plano de estudos, permite dar continuidade àquele ciclo de estudos em termos de 

formação e de projetos de investigação. 

Sem qualquer pretensão de desvalorizar as outras disciplinas que incluem o 

plano de estudos, no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, não podemos 

deixar de evidenciar a centralidade da UC em AE neste projeto, sendo que a sua 

lecionação é, por si só, um desafio pedagógico/científico porque é atravessada pelos 

contributos de outras áreas disciplinares, nomeadamente da Sociologia da Educação e 

da Política Educativa, embora com aquelas não se confunda, o que, no limite, poderia 

ser um constrangimento à existência individualizada de cada uma. Acresce a ausência 

de algum suporte coletivo na conceção participada quer do programa e respetivos 

conteúdos, quer da preparação de aulas e avaliação. Não temos dúvidas de que, 

independentemente do projeto, ele sairá sempre enriquecido e reforçado caso resulte 

de um processo coletivo, e que qualquer experiência vivida de forma mais solipsista 

obriga a maior esforço. Mas tal não significa que, em ambas as situações, os reptos 

não sejam os mesmos e as dificuldades não possam converter-se em estímulos que 

nos façam querer fazer cada vez melhor.  

E se, à partida, o curso pode ser interpretado por alguns simplesmente como 

estando orientado para o acesso a cargos de gestão formalizados, muito embora 

conscientes de que poderá ter repercussões nesse sentido, há da nossa parte um 

esforço efetivo em demonstrar que todos os profissionais exercem funções de 

organização e de gestão, pelo que esta formação será sempre uma mais-valia para 

uma intervenção em contextos organizacionais e pedagógicos. Motivo que justifica 

que os professores em geral, e outros, encontram nesta área possibilidades para 

uma formação qualificada que se pretende que dê respostas às solicitudes do 

domínio de novas problemáticas que implicam a aquisição de novas competências 

profissionais. É isso que parece explicar que o curso tenha contado com 

mestrandos de diversas áreas científicas, com grande experiência em cargos de 

gestão, outros com pretensões de virem a aceder a esses mesmos cargos e outros, 

ainda, simplesmente por considerarem que o conhecimento nesta área permite 

melhor compreender e atuar nas suas organizações, sejam elas de natureza escolar 

ou não. Mas a verdade é que esta oferta educativa se tem revelado consequente a 

vários níveis e, particularmente, em termos de acesso aos órgãos de gestão, pois 
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são vários os agrupamentos da região que contam com os nossos antigos alunos 

nesses mesmos órgãos. 

Esta heterogeneidade de interesses e expectativas, as diferentes 

proveniências científicas e a diversa experiência profissional, a somar a 

preconceitos relativos a esta área de conhecimento, têm sido aspetos 

incontornáveis na definição das orientações pedagógicas. Toda a dinâmica de aula 

é marcada por um registo teórico, uma linguagem que se vai ajustando à 

circunstância em presença, mas sem nunca se afastar do propósito de desconstruir 

o conhecimento, de apelar ao uso rigoroso da terminologia, rompendo com noções 

do senso comum, ao mesmo tempo que se cria um ambiente potenciador do 

diálogo crítico e reflexivo. Exercício que não se alheia do contributo que as 

experiências vivencidas e os saberes que cada formando transporta, antes se 

convertem em estímulos para a docente e, simultaneamente, promovem a sua 

formação pela riqueza que nelas se reconhece. 

Encontrar um equilíbrio entre o que se espera que a formação proporcione 

e entre aquilo que são os ‘saberes’ que os formandos possuem é um dos desafios 

maiores com o qual nos deparamos. Será o mesmo que dizer que, entre a 

arrogância intelectual e a naturalização do senso comum, temos que encontrar um 

meio termo que permita aliar a reflexão e a crítica ao conjunto de experiências 

vivenciadas. Deste modo, também a dinâmica da aula, considerando a 

participação/envolvimento dos formandos, sai ganhadora.  

Todo o nosso posicionamento pedagógico e científico beneficiam da 

novidade dos conteúdos programáticos ministrados, sendo o interesse que 

despertam o aspeto mais visível, o que não significa que o percurso que se tenha 

que percorrer no sentido da construção deste conhecimento não seja árduo, apesar 

de proveitoso.  

Certo é que o protagonismo político, social e académico, com origem em 

lógicas e interesses diversos, que ditam agendas e discursos também eles 

diferentes, programas e práticas motivos de polémicas, bem como os constantes 

desafios a que as organizações educativas estão sujeitas, obrigando a gerir novos 

saberes e novas práticas, mantêm a área de AE num patamar de grande 

visibilidade.  
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2. Programa da unidade curricular de Administração Educacional 
 

Integrando o elenco das UC obrigatórias do curso de Mestrado em Ciências 

da Educação: área de especialização em AE, a UC de AE visa aprofundar e analisar o 

conhecimento de conceitos, dinâmicas de funcionamento e problemáticas atuais 

das organizações de natureza educativa, com ênfase nas escolas, revelando a sua 

complexidade a partir de um ponto de vista interpretativo e crítico. 

Pelo facto, as leituras mais prescritivas irão merecer uma relevância menor 

quando comparadas com a mobilização de recursos analíticos, pelo que as 

investigações mais recentes sobre a realidade educativa portuguesa serão objeto 

de acolhimento preferencial. Assim, dar mais visibilidade ao estudo das práticas e 

processos organizacionais que ocorrem nas organizações educativas, em prejuízo 

das dimensões históricas, legais e administrativas do sistema educativo, permite 

um enfoque na análise compreensiva e crítica dos fenómenos.  

O leque diversificado de UC oferecidas no 1º ano (parte curricular do curso), 

incidem sobre várias problemáticas da AE, de onde resulta o maior contributo das 

Políticas Educativas e Sociologia da Educação. 

As limitações impostas pelo tempo definido para a lecionação, obrigando a 

uma seleção prévia dos conteúdos programáticos que compõem este programa, 

não serão um constrangimento à abordagem de outras temáticas, ou mesmo à 

inclusão de outras unidades no elenco programático, por iniciativa da docente ou 

dos mestrandos, o que confere o caráter aberto e inacabado ao programa. 

Foram definidos como OBJETIVOS de aprendizagem da UC: 

 Contribuir para o conhecimento e problematização do sistema educativo 

português (organização, funcionamento e administração); 

 Conhecer o processo de gestão democrática; 

 Aprofundar o conhecimento sobre o processo de 

centralização/descentralização da administração educativa em Portugal; 

 Analisar a autonomia da escola portuguesa, os mecanismos de controlo e 

avaliação escolar. 
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Em articulação com os objetivos definidos nesta UC, o programa inclui cinco 

unidades temáticas que se apresentam subdivididas por tópicos programáticos. 

Foram definidos como CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS da UC: 

1. Introdução; 

1.1. Evolução das abordagens teóricas sobre administração educacional; 

1.2. Situação do ensino e da investigação em administração educacional 

em Portugal; 

2. A administração do sistema educativo: o caso português; 

 2.1. As reformas educativas em Portugal: breve enquadramento 

histórico e sociológico; 

 2.2. Modelos e funções da administração dos sistemas educativos; 

 2.3. A revalorização do local e a intervenção do município na educação; 

3. A gestão democrática das escolas em Portugal; 

 3.1. Conceções de democracia e modelos de gestão; 

 3.2. Periodologia da gestão democrática; 

 3.3. Análise de práticas de gestão democrática; 

 3.4. Tipologia de participação; 

 3.5. Racionalidades decisórias; 

4. A autonomia das organizações escolares; 

 4.1. O regime jurídico de autonomia, administração e gestão (DL n.º 

75/2008 e DL n.º 137/2012, de 2 de julho); 

4.2. As parcerias na gestão escolar; 

 4.3. A Autonomia na senda da privatização; 

 4.4. A liderança e o seu reforço na escola; 

5. Qualidade e controlo na educação; 

5.1. Em busca do sentido de qualidade e controlo nas escolas; 

5.2. Funções e práticas de inspeção; 

5.3. Avaliação institucional: avaliação externa e autoavaliação. 

 

 

3. As estratégias de ensino-aprendizagem, métodos e recursos 
pedagógicos 
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Ao longo de cada uma das onze sessões que decorrem semanalmente, e de 

acordo com o determinado pelo calendário escolar, temos sempre no horizonte 

que esta formação pós-graduada visa apoiar o trabalho de investigação orientado 

para a realização da dissertação. Pelo facto, todas as estratégias pedagógicas 

adotadas estão em articulação com o objetivo de “dominar conhecimentos e 

competências científicas de educação para o desenvolvimento de investigação ou 

para a aplicação em contexto de trabalho”. 

Sendo certo que a estratégia pedagógica adotada não é marginal às opções 

de natureza científica que estão consideradas no programa, fazemos uso do 

modelo expositivo e dialógico, apoiados pela apresentação de diferentes 

perspetivas teóricas e resultados de investigação sobre a realidade educativa, 

ancorados em autores referenciados na bibliografia, a experiências e mesmo a 

factos recentes. Assim, ao pendor teórico que esta UC inclui, alia-se a 

interatividade, pela discussão que potencia, meio a partir do qual as diferentes 

narrativas ganham significação, deixando surgir aquilo que são os conhecimentos e 

as experiências diferenciadas que os formandos transportam e que, não raras 

vezes, se convertem em desafios para a docente, mas sobre os quais é necessário 

ter uma postura crítica e refletida para que se possa verificar uma rutura com o 

senso comum. 

Todavia, importa lembrar que se não existe, por parte da docente, qualquer 

pretensão de endoutrinamento, também não se pretende promover a adesão 

conformada ao dito ou mesmo a aceitação da relativização como princípio, em 

regra assente na superficialidade, mas antes ajudar na construção de outros 

olhares, mais elaborados e mais reflexivos e, quiçá, mais inconformados. No fundo, 

o que se pretende é estimular e concorrer para a produção de um outro “discurso” 

que permita a construção de outros “mundos” em que autores, teorias e conceitos 

são convocados.  

Pelo facto de reconhecermos que grande parte dos formandos que se 

inscreve neste mestrado, até ao momento, parece confundir a AE com produção 

jurídica e normativa, faz-se necessário criar um espaço intelectualmente 

estimulante onde o interesse e a curiosidade sejam constantemente incitados, o 

que também é conseguido a partir da participação dos próprios e contribui 

igualmente concorre para que vão incorporando uma linguagem específica. 
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4. Descrição dos modos de avaliação 
 

A avaliação nesta UC está em articulação direta com os objetivos de outras 

UC inclusas no plano de estudos, com particular destaque para o Seminário de 

Investigação em AE. 

Para além da importância atribuída à participação de cada mestrando nas 

sessões letivas efetivamente ministradas, com tradução nas 

apresentações/discussões efetuadas em pequenos grupos durante as sessões 

letivas, bem como ao diálogo que se vai estabelecendo após cada unidade temática, 

visando melhor perceber o interesse relativamente às sessões, as dificuldades que 

a sua abordagem despoletou, ao mesmo tempo que se faz uma orientação 

bibliográfica focalizada, a avaliação consistirá na elaboração de um trabalho final, 

individual, sobre uma das temáticas da UC. Será competência da docente a 

apresentação das várias propostas sobre a qual recairá a escolha do formando. No 

sentido de apresentar caminhos para a elaboração do trabalho, a docente faz 

corresponder a cada proposta um texto específico. Todavia, tal não invalidará a 

apresentação, à docente, de uma proposta alternativa. Estas propostas, bem como 

os textos correspondentes, são apresentados no final da Sessão 7. 

O trabalho deve incorporar conhecimentos e conceitos adquiridos ao longo 

das diferentes sessões. 

É elaborada uma grelha (Quadro 7) que é dada a conhecer aos formandos, 

onde constam os critérios de avaliação do trabalho escrito. 
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Quadro 7. Critérios de avaliação do trabalho escrito da unidade curricular de 
Administração Educacional 

Rigor científico: 50% 

Revisão bibliográfica pertinente de acordo com o tema 

Terminologia adequada ao tema em estudo 

Utilização de fontes fidedignas 

Apresentação da informação adequadamente referenciada 

Argumentos de reforço e contraposição 

Abordagem e 
desenvolvimento do 
trabalho em termos 
globais: 50%  

Sequência lógica 

Clareza e articulação das ideias (sistematização; continuidade; 
fluências; coerência) 

Correção ortográfica 

Correção gramatical 

Revela competências reflexivas sobre a temática em estudo  

 

Assim, e em síntese, a metodologia de avaliação da UC de AE considera as 

seguintes componentes com os correspondentes fatores de ponderação: 

1. Nível de participação de cada mestrando (10%) 

2. Elaboração de um trabalho escrito, individual (90%) 

 

 

5. Planificação das sessões 
 

Sem que tal, em termos práticos, signifique rigidez de formato, pela 

necessidade que temos em considerar os ritmos nem sempre previsíveis 

imprimidos pelas motivações e interesses dos formandos durante as diferentes 

sessões, a planificação que aqui se apresenta tem previsto aquilo que teoricamente 

concorre para uma constância em termos de compartimentação de atividades 

numa UC de tipologia teórico/prática: 

No primeiro momento haverá uma exposição teórica a cargo da docente, 

convocando um ou mais textos de referência para o efeito, ao mesmo tempo que 

faz recomendações sobre a bibliografia relativa à investigação produzida sobre 

aquele tópico, dando especial relevo à portuguesa.  

No segundo momento estabelece-se o diálogo reflexivo e problematizador 

em torno do conteúdo programático abordado, apelando, igualmente, às 

experiências dos formandos e abre-se espaço à realização de atividades de caráter 
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mais prático que podem ser concretizadas pela análise crítica de um texto 

realizada em pequeno grupo, seguida de discussão oral. Este momento conta, 

igualmente, com uma tentativa de síntese realizada pela docente. 
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PARTE III - BREVE ROTEIRO DAS SESSÕES LETIVAS 
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Sessão 1 
 

Duração: 4 horas 

Conteúdos programáticos: 

1. Introdução 

1.1. Evolução das abordagens teóricas sobre Administração Educacional 

1.2. Situação do ensino e da investigação em Administração Educacional em 

Portugal. 

 

A natureza introdutória da primeira sessão tem como objetivo primeiro 

caracterizar a situação atual e as perspetivas em desenvolvimento no estudo e na 

investigação em AE em Portugal, aspetos que a primeira parte deste Relatório 

também contém. 

Depois de dedicarmos os primeiros 30 minutos da primeira sessão à 

apresentação dos objetivos, do programa da UC e à discussão dos modos de 

avaliação, visando potenciar o diálogo e romper com preconceitos, começamos por 

interpelar os formandos relativamente ao que entendem por AE, bem como 

relativamente às expectativas que recaem sobre esta formação. De acordo com as 

diferentes respostas, assim se inicia um processo de desconstrução das 

representações expostas para se ir construindo um conhecimento distanciado do 

senso comum, clarificando conceitos e apelando para a importância da correção na 

sua utilização e para a incorporação de uma terminologia que nos vai permitir falar 

como o “mundo” da AE. 

Este momento serve de mote para colocar em foco a história muito recente 

desta área em Portugal, fazendo incidir a nossa reflexão sobre o período posterior 

a 1974 em termos de cientificidade. 

Tal é feito em contraponto com as características mais marcantes antes 

daquele período, pelo que aludir à “ateoricidade” da AE impõe-se como relevante 

por permitir dar conta da inexistência de uma teoria que sustentasse, de modo 

congruente, o que se fazia a nível desta área de conhecimento, bem como pela 

apoliticidade com que se apresentava, apesar de ser profundamente política. Daí o 

recurso às várias designações adotadas por disciplinas associadas à área de AE 

para se reconhecer que, impregnadas de um contexto histórico e político, marcam 
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o predomínio de abordagens de tipo normativo/prescritivo que o respeito e 

recurso à norma jurídica e à interpretação jurídica incorporam. Em consequência 

deste facto, ficam omissas as orientações científicas, assentes na análise 

compreensiva das dimensões políticas e organizacionais da educação, 

teoricamente referenciadas. 

O período caraterizado pelo “hibridismo teórico” da AE também é objeto de 

atenção preferencial, pois o período posterior a 1974 até finais da década de 1980 

é revelador da duplicidade de orientações assumidas, em que o normativismo 

convive com preocupações analíticas e interpretativas. Continuam-se a considerar 

aspetos de âmbito legal, mas invocando-se correntes e autores da área da AE, ao 

mesmo tempo que o valor da democracia e da participação passam a ser 

dimensões privilegiadas que acabam por dar impulso à emergência de outras, 

como comunidade, autonomia e descentralização. 

A partir dos anos 1990 dá-se continuidade à institucionalização da área de 

AE a par de uma abordagem ligada à tradição tecnocrática e pragmática que 

converte a AE numa simplificação de ideias de ímpeto empresarial que a afastam 

do movimento de consolidação académica em curso. 

Atualmente há lugar a uma abordagem mais crítica, mais sociológica, de 

desocultação, perspetiva que passará a reconhecer os conceitos de democratização 

da administração e descentralização da educação como reféns dos cânones da 

modernização e racionalização, e que mais não fazem que ajudar a manutenção da 

política de governação das escolas. 

Faz-se saber que a investigação em AE em Portugal é devedora dos projetos 

de ensino na área de formação de professores que se fez sentir a partir de 1974. De 

relevar o aumento significativo de ofertas pós-graduadas nesta área, que 

acompanhou uma maior procura em virtude da consagração legal dos requisitos de 

acesso ao desempenho de cargos de gestão, conjuntura que muito contribuiu para 

o aumento significativo da investigação nesta área. 

Assim, em modo de síntese, delineamos as diferentes fases da evolução da 

formação em AE em Portugal, reconhecendo o paralelismo temporal entre 

formação e investigação, evidenciando que a investigação académica muito foi e é 

devedora dos ritmos da formação (Barroso, 1997; Costa, 2004; Lima, 1991, 1997).  
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De forma breve, faz-se alusão a alguns trabalhos de impacto relevante para 

a área realizados após 1974, ao mesmo tempo que vamos introduzindo 

nomes/autores incontornáveis no panorama da AE em Portugal. Sendo certo que a 

investigação é muito parca até meados da década de 1980, damos destaque aos 

estudos de Teodoro (1978), de Grácio (1978, 1981, 1986) e de Stoer (1982, 1986) 

pelo destaque que conferem à democratização do ensino e à gestão democrática 

das escolas, a Formosinho (1986) pela reflexão em torno das questões de 

centralização e descentralização, e a Fernandes (1985) e Lima (1986) pelas 

questões relativas à gestão e organização das escolas. 

Na década de 1990 faz-se referência às teses de doutoramento defendidas 

por Licínio Lima (“A Escola Como Organização e a Participação na Organização 

Escolar: Um Estudo da Escola Secundária em Portugal [1974-1988]”) na 

Universidade do Minho; por António Sousa Fernandes (“A Centralização 

Burocrática do Ensino Secundário: Evolução do Sistema Educativo Português 

Durante os Períodos Liberal e Republicano [1883-1926]”) na Universidade do 

Minho; por João Barroso “A Organização Pedagógica e a Administração dos Liceus 

[1836-1969]”) na Universidade de Lisboa; por Jorge Adelino da Costa 

(“Administração Escolar: Imagens Organizacionais e Projeto Educativo de Escola”) 

na Universidade de Aveiro; por Carlos Vilar Estêvão (“Redescobrir a Escola Privada 

Portuguesa Como Organização: Na Fronteira da sua Complexidade 

Organizacional”) na Universidade do Minho, pelo impulso que deram à área de AE 

em Portugal ao terem considerado como objeto preferencial de estudo a 

administração da escola e da educação. O mesmo será dizer que a escola como 

objeto de estudo autónomo deixa de ser ignorada, adquire protagonismo enquanto 

objeto organizacionalmente construído. Daí que possamos afirmar que a 

investigação passou a ser sobre e na escola. 

Também ao nível de dissertações de mestrado, este mesmo período é 

profícuo e em número mais elevado que os anteriores, sendo que a partir dessa 

década, até à atualidade, tanto a nível de mestrados como de doutoramentos há um 

aumento significativo de trabalhos apresentados e um interesse sempre renovado 

na área que se tem traduzido na existência de um espólio considerável. 

Como atividades, no contexto desta sessão, será dado especial relevo a três 

textos (Barroso, 1997; Costa 2004; Lima, 1997) que serão objeto de análise pelos 
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formandos e serão comentados pela docente, fazem-se recomendações relativas à 

investigação portuguesa e a outros textos que ajudarão na consolidação dos 

conteúdos ministrados nesta sessão. 
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Sessão 2 
 

 

Nesta sessão destacamos, pela importância na determinação da reforma do 

sistema educativo português, a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE); os 

Trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE); 

o modelo de direção, administração e gestão escolar consignado no Decreto-Lei n.º 

172/91, de 10 de maio; os modelos que aprovam o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e 

dos ensinos básicos e secundários, bem como os respetivos agrupamentos, 

consagrado no Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, no Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, e no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, que procede 

à alteração do anterior. 

Remete, novamente, para o período posterior à Revolução de 1974, por 

forma a identificar o processo de democratização que ocorreu a partir daí, em clara 

relação com a construção do regime democrático. 

No que à escola diz respeito, o Estado, pela primeira vez, depara-se “com 

movimentos sociais que visam uma nova relação do sistema educativo com a 

sociedade” (Gomes, 1999, p. 140), levando à sua perda de poder, o que no caso 

significa que não foi consequência de um processo de descentralização, mas da 

apropriação dos poderes de decisão por parte dos atores educativos, que se 

traduziria na ideia de “deslocação de poder” (Stoer, 1985) à margem da 

iniciativa da administração central (Lima, 1998b). Esta ideia de ‘gestão 

democrática à força’ encontra eco nas tensões que os novos poderes evocam em 

manifesta rutura com um Estado que “retém, no essencial, ainda que mais 

potencialmente do que efetivamente, a sua ascendência administrativa sobre as 

escolas (…) mas a procurar firmar-se suficientemente para não resvalar em 

definitivo e para poder vir a recuperar” (p. 237). 

Duração: 4 horas 

Conteúdos programáticos: 

2. A administração do sistema educativo: o caso português 

2.1. As reformas educativas em Portugal: breve enquadramento histórico e 

sociológico. 
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Daqui se infere que nenhuma democratização educativa e escolar acontece 

se não houver vontades [políticas] e ações comuns dos atores educativos que 

diariamente fazem a dinâmica das organizações e do Estado/administração. 

Ficamos, por isso, reféns da necessidade de se estabelecer o diálogo e a negociação 

entre as partes envolvidas no processo, em virtude da redistribuição de poder de 

decisão e de estruturação de regras que a democratização, a descentralização e a 

autonomia exigem. 

Assinalamos tanto o Decreto-Lei n.º 735-A/74, de 21 de dezembro, que 

institui o Conselho Diretivo, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo 

como a nova morfologia da escola, enquanto “modelo de gestão”, para as escolas 

preparatórias e secundárias, mas sem atribuir protagonismo às formas de 

democracia direta, como o Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro, que 

impunha limites à participação dos alunos e limitava a dos professores, num claro 

reforço de centralização que se apresentava na continuidade do anterior e que 

haveria de vigorar por uma década, mesmo que suportada por legislação que ia 

sendo produzida para a regular (Lima, 1998b). Este normativo não contemplou 

nem teve em conta as reivindicações que vinham sendo feitas em prol da 

autonomia e do poder de decisão, mas nem por isso foi alvo de contestação 

significativa para produzir forte impacto (Lima, 1998b). Facto que leva a concluir 

por uma certa passividade, acomodação e adaptação endémica preconizada pela 

longa história de centralização do sistema educativo.  

A maior estabilidade política que se verificava na década de 1980, aliada à 

promulgação da Constituição da República Portuguesa em 1976, apresentaram-se 

como condições propícias para se reorganizar o sistema educativo segundo um 

referencial comum e, assim, evitar “tomadas de decisão avulsas, incoerentes e 

contraditórias” (Diário da Assembleia da República, n.º 66, I Serie 9/maio/1986) 

pelos governos vindouros, que pusessem em causa uma futura reforma global do 

sistema educativo.  

A este quadro somam-se os discursos de modernização e mudança, tão 

presentes a partir da década de 1980, que importarão para a escola, a partir dos 

setores empresariais e produtivos, a desburocratização, racionalização, 

produtividade, qualidade, eficiência e eficácia (Bento, 2000; Correia, 1994; Correia 

et al., 1993; Estêvão, 2001; Gomes, 1999; Lima, 1994, 1998a; Sarmento & Ferreira, 
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1995; Teodoro, 1992), conceitos que emergem em virtude da influência neoliberal 

que viria a despoletar uma tendência de mercado no setor empresarial.  

A LBSE, Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, seria o resultado de um processo 

marcado por discussões que os diferentes projetos, apresentados por vários 

partidos políticos com representatividade na Assembleia da República (PS, 

MDP/CDE, PCP e PSD) potenciaram. 

A LBSE viria, assim, a substituir a Lei n.º 5/73, de 25 de julho, que havia sido 

decretada pela Assembleia Nacional, mais conhecida por “reforma de Veiga Simão”, 

passando a conceder grande importância à participação na educação e na gestão 

das escolas, ao mesmo tempo que refere que o sistema educativo se deve organizar 

por forma a “Descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e ações 

educativas, de modo a proporcionar uma correta adaptação às realidades, um 

elevado sentido de responsabilidade das populações, uma adequada inserção no 

meio comunitário e níveis de decisão eficientes” (art.º 3.º, alínea g). Porém, não é 

explícita quanto à descentralização ao nível da escola e à regionalização da 

administração escolar, o que revela uma incapacidade – que parece ter expressão 

na falta de vontade – em inverter a sua tradicional disposição centralizadora e que 

os dispositivos desconcentrados ajudaram a garantir. 

A CRSE, criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/86, de 26 de 

dezembro de 1985, publicada em Diário da República em janeiro de 1986 pelo 

Ministério da Educação, pode ser entendida enquanto processo complementar da 

LBSE na medida em que na base da sua constituição estava a prioridade concedida 

à educação, fator de desenvolvimento do país. Em causa estava a apresentação de 

soluções para os problemas e desafios do sistema educativo em forma de reforma 

que permitisse a consecução das finalidades da LBSE. Pelo facto, foi o próprio 

executivo a definir os princípios para o grupo de trabalho da CRSE, que contava na 

sua constituição com especialistas da área. 

Fazemos uma síntese da proposta apresentada pela CRSE (1988), realçando 

os princípios democráticos em que a mesma assentava, com ganhos para a 

qualidade e motivação dos atores educativos, a formação dos gestores escolares 

recrutados entre os professores (Lima, 1988) e a lógicas decentralizadoras pelas 

quais se orientava (CRSE, 1988) para concluirmos que, apesar de imbuída de um 
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novo fôlego reformista, não teve impacto a nível governamental, como acabaria 

por confirmar o Decreto-Lei n.º 172/91. 

Este “novo modelo” de gestão desenhado pelo governo, não passa, assim, de 

uma reprodução do “velho modelo”, deste só diferindo em termos morfológicos, 

pese embora o facto de conferir maior abertura à participação de outros atores 

educativos, mesmo que externos às escolas. Considerações muito próximas das 

que oportunamente viria a observar o Conselho de Acompanhamento e Avaliação 

(CAA) que, em 1997, à data do seu último relatório, referia que: 

 

Não parece possível consagrar e regulamentar a autonomia das escolas/áreas 

escolares através, exactamente, dos mesmos processos, regras e linguagem que 

sempre serviram, no passado, objectivos políticos antagónicos; ou seja, definir 

primeiro todas as regras sem excepção, e esperar depois por um exercício de 

autonomia, quando este envolve, desde logo a possibilidade de intervenção na 

própria produção de regras. (Lima, 2004, p. 11) 

 

Esta afirmação, que remete para o fracasso da reforma, tem eco no rol de 

críticas que vários especialistas fazem relativamente ao decreto supra citado, a 

saber: a inexistente avaliação feita ao Decreto-Lei n.º 769-A/76 e, 

consequentemente, o ter desvalorizado as suas contribuições; retira poder aos 

professores, pois afasta-os do direito de escolherem o órgão de administração da 

sua escola; desvaloriza os órgãos de natureza pedagógica, revaloriza a figura do 

‘reitor’; o diretor executivo exerce o controlo direto da escola; o diretor executivo 

tem o propósito de alcançar objetivos que são definidos por outros sem 

conhecimento sobre a realidade do quotidiano das escolas e o potencial controlo 

das escolas por parte de privados.  

A frase contida no relatório produzido pela CAA (1997, p. 30): “Em síntese, 

não se modifica a escola sem mudar o sistema” transforma-se em juízo 

paradigmático pela verdade que encerra, ou seja, faz depender a governação das 

escolas do desenvolvimento de políticas educativas, porque por elas são 

condicionadas. As recomendações contidas neste relatório levaram a que o 

Governo solicitasse novo estudo que contemplasse “um programa de execução 

para o reforço da autonomia das escolas que tenha em conta a diversidade de 
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situações existentes e a necessidade da sua gradualização”, como refere o 

Despacho n.º 130/ME/96. 

Baseado no estudo de Barroso (1997) intitulado “Autonomia e Gestão das 

Escolas”, o Governo viria a produzir algumas propostas sujeitas a debate público e 

pareceres por parte do Conselho Nacional de Educação (CNE) que permitiram que 

se verificassem interesses díspares emitidos através das tomadas de posição 

consolidadas, de acordo com Barroso (2004), por uma “lógica estatal”, “lógica de 

mercado”, “lógica corporativa” e “lógica sócio-comunitária”, influenciando a 

produção do Decreto-Lei n.º 115-A/98. 

Este normativo é representativo de uma nova orientação política (PS) que 

pretendia uma nova ordem que rompesse com o produzido anteriormente, mas 

que, ao ser produzido nos gabinetes do Ministério da Educação, ganhava fôlego 

para, desde logo, ruir pela base. Para muitos autores, este decreto não consolidou 

uma rutura significativa com o estabelecido, todavia apresenta alguns aspetos 

inovadores que se prendem, fundamentalmente, com a possibilidade de celebração 

de “contratos de autonomia” realizados entre o Ministério da Educação e as escolas 

e com a existência de uma assembleia de escola. Aspetos que, à partida, parecem 

expressar uma efetiva prática de autonomia para os atores locais pelas 

possibilidades que veicula, no sentido de se realizarem alterações no 

funcionamento da própria escola. De resto, este normativo reivindica a autonomia 

e descentralização como meio na prossecução de maior investimento na qualidade 

do serviço e maior democratização na escola, fazendo constar do corpo normativo 

um quadro axiológico assente nos valores da autonomia e democratização. 

Autonomia que o decreto define como circunscrita ao poder que é reconhecido 

pela administração, apesar dos seus pressupostos sugerirem um modelo suscetível 

a políticas locais. Se, por um lado, a escola aparece como centro de decisão em 

níveis diferenciados, por outro, é um centro de decisão limitado pelos meios 

proporcionados, o que torna implícita a ideia de autonomia controlada. A ideia de 

“terra prometida”, utlizada por Lima e Afonso (1995), e de “ficção necessária”, por 

Barroso (2004), são expressões que refletem a ideia de uma produção legislativa 

que reflete a contradição entre uma administração centralizada e o discurso da 

descentralização e autonomia das escolas. 
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O Decreto-Lei agora considerado responsabiliza as escolas pela direção e 

gestão escolar, libertando o Estado de responsabilidade do âmbito da gestão 

corrente, mas mantendo intacta a sua influência sobre as escolas no que concerne a 

aspetos essenciais. Tal não implica a diminuição das suas competências, mas o seu 

reforço, quando atribui a si mesmo o papel de avaliador das condições da escola no 

sentido de poderem progredir na escala de autonomia. O Estado preserva toda a 

estratégia política do sistema educativo mantendo as escolas isomorfas, apesar das 

expectativas criadas em torno da mudança das escolas.  

Depois de mais de 30 anos de gestão colegial das escolas públicas, o 

Decreto-Lei n.º 75/2008 inverte esse movimento ao implementar um modelo de 

gestão assente na unipessoalidade, visando, entre outros objetivos, ‘reforçar’ a 

liderança das escolas, para o qual é criado o cargo de diretor, “rosto da escola”, o 

que, na ótica do legislador “se constitui reconhecidamente como uma das mais 

necessárias medidas de reorganização do regime de administração escolar”. Assim, 

dez anos depois da publicação do Decreto-Lei n.º 115-A/98, o Governo consagra a 

exclusividade do modelo de gestão unipessoal, já por este deixada em aberto, 

sendo que com o Decreto-Lei n.º 75/2008 ficará, indiscutivelmente, associado ao 

cânone gerencialista pela valorização de uma gestão racional que engendra 

organizações cada vez mais burocráticas, acompanhadas pelo “taylorismo 

informático” (Lima, 2012, 2021; Meira, 2019a, 2019b) e pela ideia de 

profissionalização da gestão, também já prevista nos anteriores modelos. A ideia 

de que o aumento de autonomia corresponde a uma “maior responsabilidade” é 

reiterada neste normativo e apresenta as condições que traduzem o reforço de 

autonomia conferido às escolas. Relativamente à transferência de competências, 

apenas se enuncia a manutenção da contratualização da autonomia, nas mesmas 

nove alíneas e praticamente nos mesmos moldes que no Decreto-Lei n.º 115-A/98. 

Analisamos os órgãos de direção, administração e gestão dos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas, à semelhança do que se foi fazendo para os 

anteriores modelos, por forma a refletirmos sobre os avanços e recuos em termos 

democráticos (Barroso, 2008). 

Analisamos o Decreto-Lei n.º 137/2012, que tem como princípio promover 

“o reforço progressivo da autonomia e a maior flexibilização organizacional e 

pedagógica das escolas”, objetivos que se espera alcançar através da 
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“reestruturação da rede escolar, a consolidação e alargamento da rede de escolas 

com contratos de autonomia, a hierarquização no exercício de cargos de gestão, a 

integração dos instrumentos de gestão, a consolidação de uma cultura de avaliação 

e o reforço da abertura à comunidade”. Mantém os órgãos de administração e 

gestão, mas anuncia-se o reforço da competência do conselho geral, com novas 

atribuições, o reajuste do processo eleitoral do diretor e a consagração de 

mecanismos de responsabilização no exercício dos cargos de direção, de gestão e 

de gestão intermédia. 

 

Como atividades de consolidação, no contexto desta sessão, será dado 

especial relevo a três textos (Barroso, 2004; Carvalho, 2020; Lima, 1998b) que 

serão comentados pelos alunos, fazem-se recomendações relativas à investigação 

portuguesa e a outros textos que ajudarão na consolidação dos conteúdos 

ministrados. 
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Sessão 3 

 

Nesta sessão começamos por analisar em profundidade os conceitos de 

centralização, descentralização e regionalização por julgarmos que são 

estruturantes para a identificação refletida e compreensiva do modelo atual de 

relação que se estabelece entre Estado e Educação (Carvalho, 2014; Barroso, 1996; 

Formosinho & Machado, 2014). 

O recurso à leitura do texto de Formosinho (1986), “A Regionalização do 

Sistema de Ensino”, pelo inegável cunho didático que lhe reconhecemos, sem que 

isso lhe retire valor epistemológico, tem-se revelado um facilitador na clarificação 

dos conceitos acima citados, ao mesmo tempo que permite a compreensão das 

vantagens e desvantagens que cada modelo de administração potencia 

(centralizado, descentralizado), também em termos de democraticidade. 

Concomitantemente, insiste-se na necessidade de não confundir os conceitos de 

desconcentração e descentralização (Barroso, 2004; Lima, 2007) e vão-se 

elencando as várias razões que podem justificar a desconcentração e as 

resistências à descentralização.  

Ao fazermos notar o vínculo que se estabelece entre descentralização e 

regionalização, porque esta da anterior está dependente, remetemos para a 

Constituição da República Portuguesa, em particular para o artigo 237.º, que 

introduz o princípio da descentralização administrativa e firma, a partir do artigo 

227.º, a autonomia administrativa das regiões autónomas da Madeira e dos Açores 

enquanto pessoas coletivas territoriais com poderes próprios. 

Para que os formandos melhor compreendam a concretização destes 

poderes, no contexto da Educação, usamos o texto de Lima (2005) publicado pelo 

Jornal PROF-Publicação do Sindicato dos Professores da Madeira para 

reconhecermos o distanciamento de algumas práticas quando comparadas com as 

Duração: 4 horas 

Conteúdos programáticos: 

2. A administração do sistema educativo: o caso português 

2.2. Modelos e funções da administração dos sistemas educativos 

2.3. A revalorização do local e a intervenção do município na educação 
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estabelecidas legalmente no continente, nomeadamente a que respeita à nomeação 

do responsável pela gestão. 

Este é o espaço em que os diferentes níveis de administração, a partir de 

autores como M. Martins (1993) e Ferreira (2005), vêm à colação e introduzimos a 

problemática da municipalização da educação. Problematiza-se se esta intenção 

descentralizadora do poder central é uma forma de desresponsabilização ou de 

“potenciar a energia participativa e transformadora dos cidadãos e das suas 

organizações” (Pinhal, 2011, p. 159). Verifica-se que os municípios vão granjeando 

um progressivo papel de relevo na área da educação (Fernandes, 2005, 2014), que 

tanto pode ser explicado a partir de um processo de transferência de 

competências, em regra por decisão do poder central, como “através do exercício 

de não-competências” (Pinhal, 2004, p. 57), antecipando-se à letra de lei 

(Fernandes, 2005, 2014; Pinhal, 2004, 2006, 2011, 2013). Daqui que seja 

necessário reconhecer a “importância que o quadro legal assume como legitimador 

de caminhos a seguir por um número substancialmente mais alargado de agentes. 

E (…) o potencial criativo que assumem certas ‘infidelidades normativas’, o que (…) 

pode representar políticas educativas locais verdadeiramente autónomas” (Neto-

Mendes, 2007, p. 6). 

Nesse âmbito, apresentamos no Quadro 8 uma diacronia, a partir da década 

de 1980, sobre a relação de parceria que o Estado mantém com os municípios para 

que se dê conta das circunstâncias que mais a efetivaram. 
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Quadro 8. Descentralização da educação em Portugal 

1.ª fase 
(1984-1986) 

Incrementalismo na descentralização da Ação Social Escolar nas 
Autarquias Locais. 

2.ª fase 
(1987-1998) 

Retórica descentralizadora incrementalista, com efeitos práticos no 
aprofundamento da desconcentração originária – criação das Direções 
Regionais de Educação (Decreto-Lei n.º 3/87, de 3 de janeiro) e RE`S e 
dos CAE`s. Ausência das Autarquias Locais. Projeto Educativo e Área 
Escola. 

3.ª fase 
(1998-2006) 

Cooptação das Autarquias Locais e reforço das competências destas (Lei 
n.º 159/99; Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro). Autarquias Locais 
como parceiras. Nova Gestão. Carta Educativa.  

4.ª fase 
(2006-2011) 

Metamorfismo nas AEC e na CAF e incrementalismo nos contratos de 
execução (Decreto-Lei n.º 144/2008). 

5.ª fase 
(2012-2015) 

Reforço das competências político-educacionais e curriculares das 
Autarquias Locais. Proposta de contratos interadministrativos de 
educação e formação (Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2013, 
de 19 de março; Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro). 

6.ª fase 
(2017-2018) 

Transferência de competências para as autarquias locais e para as 
entidades intermunicipais, concretizando os princípios da 
subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do 
poder local a partir da Lei n. º 62/XIII e Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 
Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, “concretiza a transferência de 
competências para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais 
no domıńio da educação” e “regula o funcionamento dos conselhos 
municipais de educação”; Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto. 

 

Apresentamos o processo de municipalização da educação como um novo 

princípio de governança, assente na descentralização/territorialização, e numa 

progressiva autonomia dos atores locais enquanto nova gestão pública. É uma 

“forma de contextualizar, localmente a ação política e a administração da 

educação” (Barroso, 1997, p. 29), procedimentos que expressam, não raras vezes, 

soluções articuladas, consoante as realidades locais. Problematiza-se, por isso, a 

ideia de que o reforço do local trouxe, ao nível das escolas, novas exigências no que 

respeita a alterações nas formas de organização e práticas de gestão, bem como de 

novas formas de regulação (Carvalho & Felizardo, 2019). 

No contexto da reflexão em torno da descentralização da educação, 

assumem particular importância os Conselhos Municipais de Educação (CME), 
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consignados pela Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, enquanto instrumentos de 

descentralização da administração educativa. A operacionalização do quadro legal 

e o regimento interno que cada município elabora motivam várias tipologias de 

CME, o que traduz uma diferenciada apropriação dos objetivos que presidem à sua 

criação e, nesse sentido, são reveladoras de lógicas diferenciadas.  

Alvo de várias críticas, quer em termos da sua composição, como das suas 

competências (Formosinho & Machado, 2004; Pinhal, 2014), impunha-se como 

necessário definir o âmbito destas últimas em termos da sua natureza consultiva 

ou deliberativa, o que levou a serem introduzidas algumas alterações a partir do 

Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio (alteração dos artigos 4.º, 5.º, 7.º e 9.º). 

Nesta linha, consideramos a Carta Educativa e a instrumentalidade que lhe 

está afeta em termos de planeamento e ordenamento da rede educativa, mas, 

igualmente, o seu alcance enquanto “documento técnico-político e um poderoso 

instrumento de acesso a recursos financeiros” (E. Martins, 2005, p. 149). Neste 

âmbito, a decisão política relativamente à expansão do sistema educativo de um 

determinado território, ao investimento em novos serviços, ao encerramento de 

escolas e à reconversão ou adaptação do parque escolar serve-se deste documento. 

Este motivo potencia a ideia da Carta Educativa como produto e processo (Lopes, 

2011), pois está temporalmente definido, em permanente construção e enquadra 

uma política educativa concelhia. Trata-se de um documento que traduz mais um 

apelo à descentralização, mas que não deixa de ser centralista e burocrático, e que 

o controlo vertical hierárquico operacionaliza através da sua obrigatoriedade, dos 

prazos que estabelece, do modelo que apresenta para a sua elaboração, quando 

não aceita propostas que se afastem do que está decidido centralmente e quando 

atribui a si próprio a competência de homologação.  

Neste contexto, e fundados na ideia de que o município é, na atualidade, um 

parceiro incontornável da política educativa, remetemos para a formulação da 

“escola município” preconizada por António Sérgio refletindo sobre a ideia de 

Cidade Educadora enquanto abordagem inovadora e atual no contexto das 

políticas descentralizadoras em curso. Conceito que remete “para a ideia de cidade 

pensada na sua relação com a educação e usada como paradigma teórico para 

orientar e esboçar intervenções práticas no domínio da organização da educação 

da cidade” (Pinto, 2004, p. 161), o que vai na linha defendida por Faure et al. 
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(1981). Será o município a assumir um papel determinante na coordenação da 

elaboração e promoção de um projeto educativo que se pretende comum à 

cidade/território. É nesta Cidade que se dá o encontro entre o local, o nacional e o 

global (Cabezudo, 2004; Fernandes, 2004; Pinto, 2004). Depois de se caraterizar a 

Cidade Educadora (Caballo, 2007; Faure et al., 1981; Fernandes 2004), abordamos 

a sua implementação considerando o movimento que lhe deu impulso, o da 

Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE) que a Rede Territorial 

Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE) integra. 

 

Como atividades de consolidação, no contexto desta sessão, será dado 

especial relevo a três textos (Carvalho & Felizardo, 2019; Formosinho, 1986; 

Pinhal, 2013) que serão comentados pelos alunos, fazem-se recomendações 

relativas à investigação portuguesa e a outros textos que ajudarão na consolidação 

dos conteúdos agora ministrados. 

 

 

Referências bibliográficas 
 
Barroso, J. (1996). Introdução. In J. Barroso & J. Pinhal (Orgs.), Administração da 

educação: Os caminhos da descentralização (pp. 9-12). Edições Colibri. 

Barroso, J. (1997). A autonomia e gestão das escolas. Ministério da Educação. 

Barroso, J. (2004). A autonomia das escolas: Uma ficção necessária. Revista 

Portuguesa de Educação, 17(2), 49-83. 

Caballo, M. (2007). A cidade educadora: Nova perspectiva de organização e 

intervenção municipal (2.ª ed.). Instituto Piaget. 

Cabezudo, A. (2004). Cidade educadora: Uma proposta para os governos locais. In 

M. Gadotti, P. R. Padilha, & A. Cabezudo (Orgs.), Cidade educadora: Princípios 

e experiências (pp. 11-14). Cortez Editora. 

Carvalho, M. J. (2014). Os poderes e a escola. De Facto Editores.  

Carvalho, M. J., & Felizardo, A. (2019). Autarquia e escola: A gestão do 

pessoal não docente. Magis, Revista Internacional de Investigación en 

Educación, 11(23), 115-134. 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.m11-23.aegp 

Faure, E., Cavaco, M. H., & Lomba, N. P.. (1981). Aprender a ser (3.ª ed.). Bertrand. 



 

91 

Fernandes, A. S. (2004). Município, cidade e territorialização educativa. In J. A. 

Costa, A. Neto-Mendes, & A. Ventura (Orgs.), Políticas e gestão local da 

escola: Actas do III Simpósio sobre organização e gestão escolar (pp. 35-43). 

Universidade de Aveiro. 

Fernandes, A. S. (2005). Descentralização, desconcentração e autonomia dos 

sistemas educativos: Uma panorâmica europeia. In J. Formosinho, A. S. 

Fernandes, J. Machado, & F. I. Ferreira, Administração da educação: Lógicas 

burocráticas e lógicas de mediação (pp. 53-89). ASA. 

Fernandes, A. S. (2014). Contextos da intervenção educativa local e a experiência 

dos municípios portugueses. In J. Machado, J. M. Alves, A. S. Fernandes, J. 

Formosinho, & I. Cabral, Municípios, educação e desenvolvimento local: 

Projetos educativos municipais (pp. 35-61). Fundação Manuel Leão. 

Ferreira, F. (2005). O local em educação: Animação, gestão e parceria. Fundação 

Calouste Gulbenkian. 

Formosinho, J. (1986). A regionalização do sistema de ensino. Cadernos Municipais: 

Revista de Ação Regional e Local, 38/39, 63-67. 

Formosinho, J., & Machado J. (2014). A regulação da educação em Portugal. Do 

Estado Novo à democracia. In J. Machado, J. M. Alves, A. S. Fernandes, J. 

Formosinho, & I. Cabral., Municípios, educação e desenvolvimento local: 

Projetos educativos municipais (pp. 13-33). Fundação Manuel Leão. 

Formosinho, J., & Machado, J. (2004). Evolução das políticas e da administração da 

educação em Portugal. Administração Educacional, 4, 7-32. 

Lima, L. (2005). Gestão das escolas na Madeira: Rupturas com as práticas 

democráticas. Jornal PROF, 65. (Policopiado) 

Lima, L. (2007). Administração da educação e autonomia das escolas. In Conselho 

Nacional de Educação (Ed.), A educação em Portugal (1986-2006): Alguns 

contributos de investigação (pp. 15-77). Sociedade Portuguesa de Ciências 

da Educação. 

Lopes, P. (2011). Cartas educativas: Participação e autonomia dos municípios na 

educação: Estudo de caso [Dissertação de Mestrado, Universidade do 

Minho]. Repositório UM. http://hdl.handle.net/1822/13754 



 

92 

Martins, E. (2005). Carta educativa: Ambiguidades e conflitualidades. Revista 

Lusófona de Educação, 6(6), 139-151. 

https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/851 

Martins, M. (1993). Identidade regional e local e intervenção autárquica. Da ideia 

polarizada de desenvolvimento (paradigma centro/periferia) à definição de 

comunidade como experiência translocal. In M. S. Costa & J. P. Neves 

(Coords.), Autarquias locais e desenvolvimento (pp. 171-185). Edições 

Afrontamento. 

Neto-Mendes, A. (2007). A participação dos municípios portugueses na educação e 

a reforma do Estado: Elementos para uma reflexão. In Actas do V Congresso 

Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação: Por uma Escola de 

Qualidade para Todos. ANPAE. (Policopiado) 

Pinhal, J. (2004). Os municípios e a provisão pública de educação. In J. A. Costa, A. 

Neto-Mendes, & A. Ventura (Orgs.), Políticas e gestão local da escola: Actas 

do III Simpósio sobre organização e gestão escolar (pp. 45-60). Universidade 

de Aveiro. 

Pinhal, J. (2006). A intervenção do município na regulação local da escola. In J. 

Barroso (Org.), A regulação das políticas públicas de educação: Espaços, 

dinâmicas e actores (pp. 99-128). Educa. 

Pinhal, J. (2011). A construção do sistema educativo local em Portugal: Uma 

história recente. Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional, 6(12), 13-

27. https://seer.utp.br/index.php/a/article/view/425 

Pinhal, J. (2013). Os municípios e a oferta educativa. In A. Adão & J. Magalhães 

(Eds.), História dos municípios na educação e na cultura: Incertezas de ontem, 

desafios de hoje (pp. 131-147). Instituto de Educação da Universidade de 

Lisboa. 

Pinhal, J. (2014). Regulação da educação: Os municípios e o estado. In J. Pinhal, J. 

Machado e J. M. Alves (Coord.), Município, território e educação: A 

administração local da educação e da formação (pp. 8-14). Universidade 

Católica Editora. 

Pinto, F. (2004). Cidadania, sistema educativo e cidade educadora. Instituto Piaget. 

  



 

93 

Sessão 4 

 

Na sequência da elucidação relativa ao comprometimento de todos no 

processo de construção da Cidade Educadora, que exige o exercício efetivo da 

participação na vida da comunidade, introduzimos a questão da democracia por 

nela estar subjacente a problemática da participação, a par da liberdade e 

igualdade.  

A reflexão tem início a partir da máxima da democracia de Abraham Lincoln 

num discurso por si proferido em 1863, em Gettysburg, de que é governo do povo, 

pelo povo e para o povo. O diálogo que se estabelece e os contributos que dele 

advêm vão permitir a abordagem etimológica do conceito, que combina dois 

termos gregos, demos e kratein, significando povo e governo, respetivamente. Ao 

mesmo tempo, chamamos a atenção para o facto de serem palavras que sofreram 

uma evolução semântica com consequências para a inexistência de uma definição 

unívoca de democracia. Faz-se notar, porém, que, enquanto forma de organização 

de vida em sociedade ou forma de governo, na sua aceção está inerente uma 

conceção de direito à participação.  

Fazemos uma breve incursão diacrónica que inicia na antiguidade grega 

para mostrar que aí se viveu a democracia em forma de governo da vida pública 

pela intervenção direta de todos os cidadãos, muito embora esta categoria não 

considerasse os escravos, metecos ou estrangeiros (Carvalho, 2014) e que, à luz 

dos cânones atuais, é mais compaginável com uma política de desigualdade que 

divide a população em cidadãos e não cidadãos; na Idade Média, o poder, de 

origem divina, exerce-se pelo povo, a que se alia a crença na igualdade e dignidade 

dos homens e deixa eminente o princípio da soberania popular que os séculos 

XVIII e XIX viriam a aprofundar; no quadro das conceções paradigmáticas, deixa de 

estar confinada à democracia política e passa a estar assente na ideia de liberdade, 

Duração: 4 horas 

Conteúdos programáticos: 

3. A gestão democrática das escolas em Portugal 

3.1. Conceções de democracia e modelos de gestão 
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igualdade e participação de todos em prol da realização dos interesses e direitos de 

todos e de cada um.  

Emerge uma linha que dá por terminada a ideia de que a autoridade 

pertencia a uma minoria privilegiada, mas que se afasta das teorias elitistas 

(Mosca, 2009; Michels, 2001; Pareto, 2005) assentes no pressuposto da “vantagem 

do pequeno número” e à qual Weber (1999) adere quando reconhece às elites a 

capacidade de iniciativa e transformação social, pelo que o objetivo da organização 

burocrática seria reforçar a eficácia do poder concentrado nas elites e não 

aumentar a participação efetiva dos dominados, de resto sem qualquer 

comprometimento com a dimensão valorativa (Lima, 1998).  

Ficamos perante a evidência de um conceito de democracia restritivo que 

encontra a sua fundamentação na filosofia burguesa da História pela ausência de 

distribuição igualitária de poder por todos os cidadãos e, por isso, um mecanismo 

de seleção dos dirigentes, afastando a possibilidade de controlo pelas massas já 

que as minorias são o que há de melhor num grupo social, por oposição às massas 

(Vivanti, 1996).  

Em oposição à teoria elitista (Arblaster, 1988; Michels, 1982), refletimos 

sobre o conceito de democracia tendo em conta os seus limites/benefícios e 

fazemos a distinção entre democratização do Estado e democratização da 

sociedade (Bobbio, 2000).  

E porque é importante “quem” vota (dimensão política), é igualmente 

importante saber “onde” se vota e onde se participa, isto é, a que espaços 

institucionais e organizacionais se alarga a democracia participativa (dimensão 

social) (Lima, 1998), abordamos a questão relativa aos modelos de gestão. Para tal, 

damos enfoque ao conceito de gestão e inquirimos os formandos sobre o 

significado que lhe atribuem para desconstruir preconceitos que, com frequência, 

levam a que se confunda gestão com administração, ao mesmo tempo que 

distinguimos entre atividade meramente técnica e atividade política que, não 

divorciada do tecnicismo que lhe é inerente, reconheça a presença de valores e 

objetivos educacionais. Distinguimos entre dois planos em que a gestão se 

operacionaliza, a saber, o plano da administração, que pode ser a nível macro e 

meso, ou seja, a nível central e regional ou local, respetivamente; e o da escola, 

relativo ao nível micro. É no primeiro, o plano da administração, que as políticas 



 

95 

educativas são concebidas para serem dispostas de forma descendente até chegar 

ao micro, o plano da escola, onde as mesmas são aplicadas, dando cumprimento ao 

estabelecido pelo primeiro; no segundo plano, é da responsabilidade da gestão 

“centrar-focalizar-nuclear a la unidade educativa alrededor de los aprendizajes de 

los niños y jovenes” (Alba et al., 2009). Assim, criar condições para que se promova 

a aprendizagem e o sucesso escolar e educativo dos alunos (Glatter, 1992; 

Weinberg, 1995) é o que define a gestão escolar, sendo que é ao diretor, em 

primeira instância, que compete empreender estas ações contaminadas por uma 

intencionalidade pedagógica dirigida à comunidade educativa. Depreende-se, 

então, que a gestão a nível micro não deve ser perspetivada de forma reducionista 

no sentido de só contemplar preocupações de natureza administrativa, financeira e 

dos recursos humanos, mas igualmente pedagógicas, sob pena de se desvirtuar a 

intencionalidade que lhe subjaz. Daí que a gestão escolar tenha que se definir no 

plano educativo e não no plano administrativo, pelo que não há como isolar o 

processo ensino-aprendizagem do resto dos processos que ocorrem em contexto 

escolar e da sua relação com o meio envolvente (Weinberg, 1995; Weinstein, 

2002). Daqui decorre a instrumentalidade que se lhe reconhece, pois a partir dela 

se atua sobre a escola de acordo com as condições, oportunidades, desafios que se 

enfrentam, tendo sempre no horizonte melhorar os processos de ensino-

aprendizagem (Alvariño et al., 2000; Lück, 2000).  

A descentralização, a prestação de contas, a forte relação entre escola e 

comunidade educativa, o envolvimento dos pais no trabalho desenvolvido pela 

escola, boas condições físicas e logísticas, a liderança do diretor, o trabalho em 

rede entre diretor e professores, uma missão comum, um projeto educativo com 

foco na dimensão pedagógica, são alguns fatores que parecem contribuir para 

assegurar a qualidade da gestão escolar (Lück et al., 2010; Weinstein, 2002). 

A partir daqui estão criadas as condições para que seja introduzida a 

questão relativa aos modelos de gestão. Para o efeito, o texto de Lima (1996) 

apresenta as condições favoráveis para que os formandos reflitam, tal como o 

próprio autor sugere, sobre o que são modelos de gestão escolar. Servimo-nos da 

tipologia de classificação concetual de três modelos de gestão escolar por si 

aventada, nomeadamente modelos juridicamente consagrados, modelos de 

orientação para a ação (modelos recriados ou de produção e modelos recriados ou 
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de reprodução) e modelos praticados ou em ação, refletindo sobre os aspetos 

diferenciadores. Os primeiros baseiam-se em princípios e orientações jurídicas e 

são decididos pelos parlamentos e convertem-se em referências; os segundos, não 

sendo indiferentes às contribuições dos modelos teóricos, comportam regras 

concretas e definem estruturas, e estão em linha com os atores educativos que as 

produzem e reproduzem; os últimos são por natureza plurais e diversificados, pois 

muito embora não possam ignorar em absoluto as regras que os anteriores 

modelos compreendem, podem configurar preferências e soluções criativas (Lima, 

1996). Este modelo rompe com o processo piramidal, estratificado e rígido de 

gestão e privilegia a autonomia, facilitadora da inovação ao mesmo tempo que 

pode constituir um fator de unidade ao integrar e mobilizar os elementos da 

equipa em torno da prossecução dos objetivos definidos, envolvendo-os numa 

ideia de progresso. 

 

Como atividades de consolidação, no contexto desta sessão, será dado 

especial relevo a três textos (Carvalho, 2009; Lima, 1996; Oliveira, Vasques-

Menezes, 2018) que serão comentados pelos alunos, fazem-se recomendações 

relativas à investigação portuguesa e a outros textos que ajudarão na consolidação 

dos conteúdos ora ministrados. 
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Sessão 5 
 

Duração: 4 horas 

Conteúdos programáticos: 

3. A gestão democrática das escolas em Portugal 

3.2. Periodologia da gestão democrática 

 

A abordagem aos conceitos de gestão e de modelos empurra-nos para a 

problemática da gestão democrática das escolas e sua periodologia, o que 

permitirá dar conta de um processo que vai sendo feito no tempo, com avanços e 

recuos. 

Associada ao 25 de Abril de 1974, o que lhe confere um significado político, 

a gestão democrática resulta da libertação de tensões que, durante décadas, se 

fizeram sentir e que se estendeu às escolas (Delgado & Martins, 2002), resultando 

em alterações introduzidas nas escolas pelos próprios atores educativos, em 

particular pelos professores e alunos, na fase imediatamente posterior à revolução, 

numa tentativa clara de rutura com o modelo liceal fortemente centralizado 

(Barroso, 1999, 2002; Lima, 1998; Ventura et al., 2006). Este período de 

descompressão política dará conta da capacidade dos atores educativos em 

dominar zonas de incerteza, transformando a escola em espaços de 

comunicabilidade que permitiram a mudança e onde o poder se operacionalizava a 

partir da tomada de decisão, exercendo-se uma autonomia “conquistada pela 

acção, reclamada e ensaiada na prática, através de processos de democracia direta” 

(Lima, 1998, p. 157) e não resultado de uma delegação de poderes, o que corporiza 

a divisa “Poder às Escolas”. 

Estes novos centros de poder passam a substitutos legais a partir do 

Decreto-Lei n.º 176/74, de 29 de abril, com a designação de “Comissões de Gestão”. 

Constituídas por professores, estudantes e funcionários, é-lhes conferida proteção 

legal, tal como iria acontecer relativamente a outras dinâmicas organizacionais 

resultantes da iniciativa dos atores educativos e que a publicação de outros 

diplomas legais iria reconhecer retrospetivamente. O Decreto-Lei n.º 221/74, de 

27 de maio, considerado por Lima (2011, p. 58) como “o diploma legal mais curto e 

genérico da história da produção legislativa sobre governo e gestão das escolas”, 
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reforça no seu preâmbulo a necessidade de se apoiarem estas iniciativas 

democráticas tendentes ao estabelecimento de órgãos de gestão representativos 

de toda a comunidade e sublinha a necessidade de eleições democráticas dos 

órgãos de gestão, mas evidencia, apesar de tímida, a afirmação da continuação do 

poder central quando atribui às comissões eleitas as mesmas atribuições para os 

órgãos precedentes (Lima, 1998). Este aspeto leva a que alguns autores utilizem a 

expressão “Estado dual” (Formosinho & Machado, 2000; Santos, 1984) para 

caraterizar o período que se seguiu à Revolução, muito embora se reconheça que, 

durante este período, “se operou um ensaio autogestionário e se passou a exercitar 

uma autonomia de facto, embora não de jure, através de processos de mobilização, 

de participação, de activismo que afrontaram os poderes centrais” (Lima, 2007, p. 

23), pelo que a administração responde com atraso e por reação, numa primeira 

fase de cobertura legal e de legalização a posteriori. 

Assumindo caráter experimental, o Decreto-Lei n.º 735-A/74, de 21 de 

dezembro, é publicado para vigorar por um período de um ano, ou seja, durante o 

ano letivo de 1974/75, muito embora a sua vigência se tivesse prolongado por 

mais um e com ele se estabelecessem o Conselho Diretivo, Conselho Pedagógico e o 

Conselho Administrativo (designações que irão vigorar até 1998), ao mesmo 

tempo que considera que a transformação da escola não poderá estar apartada da 

revolução social e dela não espera que continue a ser um instrumento de 

dominação cultural. Diríamos que este normativo já ensaiava uma tentativa de 

normalização quando, na letra da lei, se lia que “a competência e o funcionamento 

do conselho administrativo regular-se-ão pelo estabelecido no Decreto-Lei n.º 

513/73, de 10 de outubro, naquilo que não for alterado pelo presente diploma”, ao 

mesmo tempo impondo um modelo padronizado de gestão, proibindo o caráter 

deliberativo das assembleias e plenários, e passando todos os órgãos a estar 

sujeitos às regras definidas centralmente (Lima, 2007). Todavia, a sua precocidade, 

justificada pelo ambiente compulsivo que ainda se vivia na sociedade, foi a causa 

do seu insucesso (Formosinho & Machado, 1999). 

No entanto, o Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro, atingirá os 

intentos anteriormente frustrados, ou seja, normalizar a vida das escolas na linha 

do retorno à centralização concentrada, regulamentando, desta feita, o exercício do 

poder nas escolas e, nesse sentido, o Ministério da Educação mantinha a sua função 
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de controlo e de fiscalização ao mesmo tempo que definia as linhas de atuação dos 

órgãos, mesmo que isso significasse aceitar a “estrutura auto-gestionária que tinha 

sido criada por esse movimento” (N. Afonso, 2000, p. 53). Fazemos uma referência 

concreta às exigências impostas na constituição do Conselho Diretivo 

relativamente aos professores que exercem funções de Presidente e Vice-

presidente, à obrigatoriedade de serem profissionalizados e, quando tal não se 

verificasse, essa informação deveria ser comunicada à respetiva direção-geral de 

ensino. Era essa a única exigência perante a lei, já que possuir formação em AE, 

experiência em ensino e gestão não era condição necessária para o exercício destes 

cargos.  

Este normativo institui o modelo de governação nas escolas – tendo ficado 

conhecido como modelo de “gestão democrática” – e estabelece um período 

designado por vários autores como “período de normalização” (Grácio, 1981; Lima, 

1998; Stoer, 1982, 1986). “Institucionalizada” a gestão democrática, muito embora 

não considere a descentralização nem a autonomia, deixando de fora o poder local, 

as famílias e os estudantes, converte o Presidente do Conselho Diretivo em 

Presidente dos outros órgãos e num interlocutor direto do Ministério da Educação, 

à semelhança dos antigos Diretores e Reitores, aspetos que deram corpo à ideia de 

“prótese democrática” aventada por Barroso (1991) ou outros juízos que apontam 

no sentido dos seus constrangimentos à democracia (N. Afonso, 1988; Cunha, 

1995; J. Ferreira, 1992; Lima, 1998). 

Depois de se refletir sobre as diferentes críticas que vários autores lançam a 

este normativo e, de uma forma compreensiva, reconhecer o que as justifica – 

muito embora tenha representado “uma perdurável inovação instituinte na 

administração escolar portuguesa” (Teodoro, 1994, p. 77) –, salientamos que, 

desde a sua promulgação até à publicação da Lei de LBSE, as relações entre a 

administração e as escolas mantiveram-se sem alterações, particularmente no que 

concerne às questões da autonomia das escolas.  
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Quadro 9. Principais modelos de organização durante o primeiro período de 
Democratização da Gestão das escolas 

Suporte Legal / Projetos 
/ Propostas 

Data de publicação Proveniência Principais órgãos 

. Decreto-Lei n.º 176/74 29 de abril de 1974 Junta de Salvação 
nacional 

 Substitutos legais 

. Decreto-Lei n.º 221/74 

. Comissões de Gestão 
27 de maio de 1974 Ministério da Educação 

e Cultura 
(Ministro Eduardo 
Correia) 

 Comissão de Gestão 

. Decreto-Lei n.º 735-A/74 

. Gestão Democrática 
21 de dezembro de 
1974 

Ministério da Educação 
e Cultura 
(Ministro Manuel 
Rodrigues de Carvalho) 

 Conselho Diretivo 
 Conselho 

Pedagógico 
 Conselho 

Administrativo 

. Decreto-Lei n.º 769-A/76 

. Gestão Democrática 
23 de outubro de 
1976 

Ministério da Educação 
e Investigação 
Científica 
(Ministro Mário 
Sottomayor Cardia) 

 Conselho Diretivo 
 Conselho 

Pedagógico 
 Conselho 

Administrativo 

. A Gestão do Sistema 
Escolar 
. Direção Democrática e 
Gestão Profissional 

Setembro de 1988 
(Seminário realizado 
em 7 e 8 de maio de 
1987) 

Documento elaborado 
pelo GT no âmbito da 
CRSE 

 Conselho de 
Direção 

 Gestor Pedagógico 
e Administrativo 

 Conselho 
Pedagógico 

. Documentos 
Preparatórios II 
. Direção Democrática e 
Gestão Técnica 

Janeiro de 1988 Documento elaborado 
pelo GT no âmbito da 
CRSE 

 Conselho de 
Direção 

 Comissão de Gestão 
 Conselho 

Pedagógico 

. Proposta Global de 
Reforma – Relatório Final 
. Organização e 
Administração dos 
Centros de Educação 

Junho de 1988 CRSE  Conselho de 
Direção 

 Comissão de Gestão 
ou Diretor 

 Conselho 
Pedagógico 

. Projeto de Decreto-Lei 

. Novo modelo de direção, 
administração e gestão 

Junho de 1990 Ministério da Educação 
(Ministro Roberto 
Carneiro) 

 Conselho de Escola 
 Secretário-Geral 
 Conselho 

Pedagógico 
 Conselho 

Administrativo 

 

E se no quadro até aqui traçado tínhamos dado enfase à participação que, de 

espontânea e desorganizada, passaria a organizada (Lima, 1998), passamos a dar 
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destaque ao que se apresenta como o segundo período da gestão democrática que 

medeia entre o início da década de 1990 e a primeira década do século XIX, 

convocando os normativos mais relevantes, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 

172/91, de que já havíamos dado conta anteriormente, e o Decreto-Lei n.º 115-

A/98, de 4 de maio. Fazemos referência a algumas estruturas criadas, 

nomeadamente o Conselho de Escola ou Conselho de Área Escolar, que passam a 

integrar na sua constituição outros atores, como um representante da Câmara 

Municipal, um representante da área socioeconómica e representante da área 

cultural.  

O primeiro normativo, que passou sem que nela grande parte dos 

professores reparassem (A. Afonso, 1995), tem como propósito institucionalizar a 

participação dos pais, da autarquia e dos interesses económicos e culturais na 

tomada de decisão, ao mesmo tempo que se lhe reconhece a tentativa de 

profissionalização da gestão, como já referido em outro momento, e de criação de 

um órgão unipessoal de gestão, a separação dos órgãos de direção e gestão 

(Barroso, 1991; Falcão et al., 1995; Teixeira, 1993) e com fortes reflexos de 

“ressonâncias neoliberais” (N. Afonso, 1998) expressos no desinvestimento da 

educação pública e acompanhados pela introdução de mecanismos de qualidade e 

aumento de eficácia do sistema.  

Como a sua implementação foi a título experimental, e por isso não foi 

generalizado à totalidade das escolas, houve durante este período a coexistência de 

dois modelos de direção, gestão e administração da escola pública portuguesa: 

escolas a funcionarem de acordo com o Decreto-Lei n.º 172/91 e outras com o 

Decreto-Lei n.º 769-A/76. Este último seria revogado a partir do Decreto-Lei n.º 

115-A/98, que visava reforçar a participação das famílias e comunidades na 

direção estratégica das escolas e favorecer a constituição de lideranças fortes. Não 

sendo reconhecido por alguns autores como um diploma de rutura ou que viesse a 

operar uma mudança com grandes perturbações, mantendo intacta a influência do 

centro sobre as escolas no que concerne a aspetos essenciais (Barroso, 1998; 

Estêvão, 2001; Lima, 2000; Silva, 2004), atribui a si próprio o papel de avaliador 

das condições da escola no sentido de poderem progredir na escala de autonomia. 

A colegialidade e a unipessoalidade aparecem como alternativas pelas quais as 

escolas podem decidir e atribui à Assembleia de Escola um papel “decorativo”, de 
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“encenação” e de legitimação democrática, como confirmam as várias 

investigações realizadas (E. Ferreira, 2004; Flores, 2005; Simões, 2005). A escola 

vê limitado o seu campo de manobra no que concerne à definição do seu plano 

estratégico, apesar de estar cada vez mais suscetível a processos de avaliação 

externa, numa clara atitude de controlo, o que torna nebuloso o propósito da 

autonomia (Barroso, 2004) se não for perspetivado à luz da reabilitação da própria 

imagem do governo (Carvalho, 2014). Neste sentido, a autonomia deve ser 

perspetivada numa lógica de (re)centralização desconcentrada na procura de 

maior eficácia administrativa.  

 

Quadro 10. Principais modelos de organização durante o segundo período, de 
participação, direção, autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos escolares 

Suporte Legal / 
Projetos / Propostas 

Data de 
publicação 

Proveniência Principais órgãos 

. Decreto-Lei n 
172/91 
. Novo Modelo de 
Direção, 
Administração e 
Gestão 

10 de maio 
de 1991 

Ministério da Educação 
(Ministro Roberto 
Carneiro) 

 Conselho de Escola 
 Diretor Executivo 
 Conselho Pedagógico 
 Conselho Administrativo 

Autonomia e Gestão 
das Escolas 

Fevereiro de 
1997 

Estudo prévio 
(Solicitado a João 
Barroso pelo Ministro da 
Educação Marçal Grilo) 

 Conselho de Escola 
+ 

 Diretor Executivo 
(Comissão Administrativa, 
Comissão Pedagógica, Comissão 
Socioeducativa, Comissão 
Executiva) 

. Decreto-Lei n.º 115-
A/98 
. Regime de 
Autonomia 
Administração e 
Gestão 

22 de abril 
de 2008 

Ministério da Educação 
(Ministro Marçal Grilo) 

 Assembleia de Escola 
 Conselho Executivo ou Diretor 
 Conselho Pedagógico 
 Conselho Administrativo 

 

O início do terceiro período é marcado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 2 

de abril, que encontra justificação na necessidade de se realizar uma alteração 

profunda na gestão das escolas, mas que em termos estruturais e morfológicos 

poucas alterações se lhe reconhecem quando comparado com o anterior 

normativo. Todavia, quando consideramos o “discurso político-ideológico 

relativamente à abertura da escola ao meio, dando maior protagonismo às 

autarquias e aos actores comunitários” (Lima, 2009, p. 36), temos que admitir o 
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seu propósito de mudança, a que se acrescenta o reforço das lideranças traduzido 

na criação de um órgão unipessoal. Apresenta-se como um normativo em prol do 

reforço da autonomia, em resultado da melhoria do serviço público de educação, 

em particular dos resultados escolares, pelo que promover o sucesso escolar e 

prevenir o abandono impõem-se como mecanismos para atingir esse desiderato. 

É um normativo que rompe com a colegialidade na gestão escolar ao 

personificar como rosto da escola o Diretor, que é por inerência Presidente do 

Conselho Pedagógico e do Conselho Administrativo e sobre quem recaem todas as 

pressões políticas e administrativas, o que limita e põe em causa os princípios da 

participação e da elegibilidade (Costa, 2009; Leal & Carvalho, 2013; Lima, 2011), 

passando a existir “lideranças por nomeação” (Castilho, 2011) próprias de uma 

cultura burocrática. O peso dos professores diminui no Conselho Geral, o que 

também é perspetivado como vantajoso pois permite maior representatividade de 

outros atores educativos e a autonomia continua limitada ao poder do centro, pelo 

que as escolas não passam de meras estruturas executivas das decisões que, à 

época, ainda se encontravam mediadas pelas estruturas intermédias, as Direções 

Regionais de Educação.  

Substituir a facilidade pelo esforço, o dirigismo pedagógico pelo rigor 

científico, a indisciplina pela disciplina, o centralismo pela autonomia são objetivos 

que o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, se propõe operacionalizar. Em linha 

de continuidade com o anterior, faremos referência aos seus aspetos 

diferenciadores, nomeadamente ao reforço das competências do Conselho Geral, à 

alteração na composição do Conselho Pedagógico, ao reajustamento do processo 

de escolha do diretor, que exige formação específica na área de Administração 

Educacional como primeiro e excludente requisito, e a liberdade na definição dos 

critérios para a constituição e dotação das assessorias que devem prestar apoio ao 

diretor nas áreas de informática, administrativa e jurídica. 
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Quadro 11. Principais modelos de organização durante o terceiro período, de 
unipessoalidade da gestão 

Suporte Legal / 
Projetos / 
Propostas 

Data de 
publicação 

Proveniência Principais órgãos 

Decreto-Lei n.º 
75/2008 

22 de abril de 
2008 

Ministério da 
Educação 
(Ministra Maria de 
Lurdes Rodrigues) 

 Conselho Geral 
 Diretor 
 Conselho Administrativo 
 Coordenação de Escola ou de 

estabelecimento de educação pré-
escolar 

Decreto-Lei n.º 
137/2012 

2 de julho de 
2012 

Ministério da 
Educação e Ciência 
(Ministro Nuno Crato) 

 Conselho Geral 
 Diretor 
 Conselho Administrativo 
 Coordenação de Escola ou de 

estabelecimento de educação pré-
escolar 

 

Como atividades de consolidação, no contexto desta sessão, será dado 

especial relevo a três textos (Barroso, 2004; Leal & Carvalho, 2013; Lima, 1998) 

que serão comentados pelos alunos, fazem-se recomendações relativas à 

investigação portuguesa e a outros textos que ajudarão na consolidação dos 

conteúdos ministrados nesta sessão. 
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Sessão 6 
 

Duração: 4 horas 

Conteúdos programáticos: 

3. A Gestão democrática das escolas em Portugal 

3.3. Análise de práticas de gestão democrática 

3.4. Tipologia de participação 

3.5. As facetas da escola: determinista; desinquieta; homeostática e de Ensaios 

3.6. Racionalidades decisórias 

 

Depois da atividade reflexiva realizada relativamente ao modo de 

organização e funcionamento das escolas visando reconhecer a democraticidade 

que foram incorporando nos três períodos assinalados, passamos a dar especial 

relevo ao Decreto-Lei n.º 137/2012, em virtude de ser aquele que na atualidade 

vigora, para que se realize uma análise sobre as práticas de gestão democrática 

que formaliza, sob a égide de reforço ou rutura democrática. O alcance da 

participação neste normativo, sem esquecer a sua relação com as competências 

atribuídas ao Diretor, bem como a constituição do Conselho Geral, serão 

analisados, do mesmo modo que o Diretor e as restantes lideranças intermédias. A 

figura de Diretor, já estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, adquiriu 

considerável relevo que, para além de outros fatores, pode ser explicado quer pelo 

receio de que enquanto órgão unipessoal possa ser um constrangimento à 

liderança democrática, quer pela desconfiança relativa ao processo a partir do qual 

ele é escolhido. Nesse sentido, para criar um espaço de diálogo, consideramos 

oportuno colocar a questão sobre os modos de escolha que os formandos 

conhecem, por considerarmos que o processo utilizado na sua escolha e no das 

suas lideranças integra a temática da gestão democrática, ao mesmo tempo que 

lhes é solicitado que identifiquem o processo de escolha do Diretor e restantes 

lideranças. Identificados que ficam os modos de nomeação, concurso público e 

eleição, passamos à sua compreensão visando perscrutar os seus significados. 

A nomeação, por definição, coloca-nos perante uma modalidade utilizada 

para converter os nomeados em auxiliares ou delegados de quem escolhe, donde 

se depreende que, em vários, casos estas nomeações mais não são que 
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recompensas políticas que servem conveniências e interesses político-partidários, 

pelo que a capacidade por parte dos indicados não é relevante. No caso do Diretor, 

colocá-lo-íamos no papel de representante desses interesses, numa atitude de 

obediência, inibindo-o em termos de tomada de decisão livre e autónoma pelo 

receio da sua substituição no cargo (Abdian et al., 2012; Caetano, 1989; Carvalho, 

2012; Dourado & Costa, 1998; Gadotti & Romão, 2004; Libâneo, 2013; Paro, 1996). 

Pelo facto, a indicação (ou nomeação) não pode ser compreendida como prática 

democratizadora na medida em que fere o princípio de igualdades de 

oportunidades, ao mesmo tempo que não proporciona maior modernização 

administrativa.  

O concurso público é o que melhor representa o sistema de mérito a partir 

de critérios de natureza técnica e não pessoais e, por isso, na base da igualdade de 

condições, permite selecionar os melhores candidatos ao cargo, evitando os 

clientelismos políticos. Considerada por alguns autores como a melhor forma de 

recrutamento de pessoal (Carvalho, 2012; Dourado & Costa, 1998; Marés, 1983; 

Paro, 1996), não deixa de possuir algumas fragilidades que o tornam alvo de 

críticas e que incidem na forma de filtragem meramente técnica dos candidatos, 

deixando de considerar as competências de liderança, políticas e de relações 

humanas com expressão na capacidade prática dos candidatos (Zaikievicz & 

Schneckenberg, 2012). Porém, não é garante de evitar o vínculo com quem o 

legitima pela lei (Paro, 1996), apesar de mais oculto que na nomeação (Carvalho, 

2012). Nesta linha, também esta modalidade não estabelece, obrigatoriamente, um 

comprometimento do Diretor com os objetivos educativos e, em última instância, 

com os atores educativos, o que não invalida que o possa vir a fazer. Considerar 

esta modalidade sem incluir um outro qualquer requisito legitima a ideia de que 

esta escolha só seria democrática apenas do lado do diretor que “escolhe a escola, 

mas nem a escola nem a comunidade podem escolher o diretor” (Paro, 2001, p. 

23).  

 A eleição apresenta-se como a modalidade de escolha mais democrática e a 

que melhor concretiza o combate contra o clientelismo e o autoritarismo e, nesse 

âmbito, é a que apresenta mais coerência com a gestão democrática, a que abre 

mais possibilidades de “abertura de canais para a participação da comunidade 

escolar na sua gestão” (Silva, 2007, p. 12). No que concerne à eleição do Diretor, 
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apresenta-se como a que potencia maior envolvimento por parte da comunidade 

em todo o processo, ao mesmo tempo que favorece a discussão da democracia, 

apesar de reconhecermos que a gestão democrática não pode estar exclusivamente 

restrita a mecanismos eletivos. 

A eleição também arrasta consigo alguns incómodos que podem surgir em 

consequência do “excesso de personalismo na figura do candidato, a falta de 

preparo de alguns, o populismo e atitudes clientelistas típicos da velha política 

partidária, o aprofundamento de conflitos entre os segmentos da comunidade 

escolar e o comportamento de apropriação do cargo pelo candidato eleito” 

(Mendonça, 2001, pp. 89-90); de resto, ela não está imune à falibilidade enquanto 

garante da melhor escolha do Diretor (Veiga, 2005). 

A partir daqui encetamos um diálogo que coloca o enfoque na(s) 

modalidade(s) utilizadas para a escolha do Diretor da escola pública, 

problematizando a escolha direta e indireta que lhe está subjacente. 

A escolha está intimamente ligada à questão da participação de todos os 

atores educativos na tomada de decisão, pelo que passamos a considerar de forma 

compreensiva a tipologia de participação praticada proposta por Lima (1998), não 

sem antes distinguirmos entre participação e não participação, recusando o 

sentido imanentista que o senso comum muitas vezes lhe associa.  

 

Quadro 12. Tipologia da participação praticada: critérios 

 

• Participação Direta
• Participação Indireta

Democraticidade

• Participação Formal
• Participação Não Formal
• Participação Informal

Regulamentação

• Participação Ativa
• Participação Reservada
• Participação Passiva

Envolvimento

• Participação Convergente
• Participação Divergente

Orientação
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Dando conta da complexidade do conceito de participação, fica claro a sua 

ligação à tomada de decisão, sendo que é esta que dá sentido à ação e, por esse 

facto, impõe-se como elemento e atividade que rege todas as outras atividades que 

se confundem com a sua própria operacionalização. Com efeito, a decisão, em 

termos gerais, reclama considerações do âmbito da esfera política, em particular 

de democracia, tanto pela abordagem da participação como pelos contornos que a 

participação permite definir em termos de racionalidade. Decidir é uma eleição de 

alternativas, sendo que “Só na e pela decisão poderemos constituir-nos como 

homens e mulheres intervenientes, capazes de fazer parte ativa do mundo a que 

pertencemos, ao invés de seus meros espectadores” (Carvalho, 2009, p. 445). Por 

isso, problematiza-se a distinção entre decisões impostas e produzidas (Carvalho, 

2011) numa clara articulação com o normativismo e as infidelidades normativas 

(Lima, 1998). 

Aqui fazemos alusão às diferentes facetas que a escola adquire em virtude 

da discrepância que se verifica entre a ordem normativa e a ordem da realidade a 

partir das decisões, tendo por base os objetivos, as estruturas e os recursos: Escola 

determinista; Escola desinquieta; Escola homeostática e Escola de Ensaios 

(Carvalho, 2010). 

Ao mesmo tempo que distinguimos entre decisão e não decisão, alertamos 

para que não se confunda esta última com a opção de não decidir (Carvalho, 2017). 

Posteriormente, na senda de autores como Weber (1991), Simon (1989), 

Morgan (1996), Gadamer (1993), Horkeimer (1973), Santos (1989) e Freire 

(1987), examinamos uma tipologia de racionalidades proposta por Carvalho 

(2011) visando uma apropriação dos sentidos que as decisões transportam, não 

sem antes realizarmos uma análise do conceito de racionalidade por forma a 

contrariarmos uma conceção de demasiado estreita e singular que possa dar lugar 

à existência de multirracionalidades. Classificar as decisões que ocorrem em 

contexto escolar à luz das racionalidades operantes ou atualizadas permite-nos dar 

conta de uma decisão que significa de maneira diferente para diferentes atores em 

consequência das lógicas ou sentidos que lhe são subjacentes, porque também 

servem objetivos diferenciados.  
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Assim, a organização escolar será um espaço de convergência de ordens 

diversas em que a observância convive com a criação, a acomodação com a 

transformação e a aceitação com a resistência (Carvalho, 2011). 

 

Quadro 13. Tipologia da racionalidade decisória: critérios 

 

 

Como atividades de consolidação, no contexto desta sessão, será dado 

especial relevo a três textos (Carvalho, 2011, 2012; Lima, 1998) que serão 

comentados pelos alunos, fazem-se recomendações relativas à investigação 

portuguesa e a outros textos que ajudarão na consolidação dos conteúdos 

ministrados nesta sessão. 
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Sessão 7 
 

Duranção: 4 horas 

Conteúdos programáticos: 

4. A autonomia das organizações escolares 

4.1. O atual regime jurídico de autonomia, administração e gestão (DL n.º 75/2008 

e o DL n.º 137/2012, de 2 de julho) 

4.2. As parcerias na gestão escolar 

 

O facto de continuar a existir um controlo apertado nas questões 

orçamentais, falta de recursos humanos e financeiros e um apertado controlo a 

partir das normas e regulamentos permite-nos olhar com certo desencantamento 

para a autonomia das escolas, dando contínuo fôlego à retórica sobre um velho 

mas atual problema que teima em distanciar-se do plano das práticas pela ausência 

da sua concretização. Com efeito, falar de autonomia da e na escola remete para a 

centralidade que sempre granjeou no sentido da sua construção democrática, em 

paralelo com o uso político que dela fazem enquanto suporte das muitas reformas 

educativas. 

O perigo por detrás de uma aceitação pacífica relativamente à sua 

importância para o funcionamento das organizações deixa por revelar os vários 

sentidos que se lhe atribuem e as diversas apropriações políticas e organizacionais 

que dela se fazem (Lima, 2007; Sarmento, 1993), e que tem servido como 

instrumento legitimador dos objetivos de controlo por parte do governo pelo 

recurso à força dissimuladora do discurso cuja finalidade é a reabilitação da 

imagem do governo. 

Refletir com os formandos sobre o conceito de autonomia no contexto da 

organização escolar é percebê-la como projeto individual, coletivo, dinâmico e 

histórico e, nesse sentido, ela não se configura enquanto dádiva, mas enquanto 

conquista, o que revela o papel dos atores educativos nesse desiderato (Barroso, 

1997), pelo que assumimos a definição de autonomia enquanto capacidade de uma 

organização se auto governar (Lima, 2004; Weber, 1991). Em simultâneo, 

reconhecemos o importante papel que as dinâmicas internas adquirem na sua 

construção e que concretizam a ideia de “autonomia construída” por oposição à de 
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“autonomia decretada” (Barroso, 2006) e “consagrada” (Lima, 2007) que as 

normas e regras consubstanciam e que tanto dificulta como pode potenciar a 

primeira, muito embora não seja capaz de, por si só, criar ou destruir a autonomia. 

E, nesse sentido, desta reflexão não podemos afastar o conceito de 

descentralização para que se reconheça que a autonomia e descentralização não 

são sinónimos, na medida em que a autonomia “envolve não apenas uma 

distribuição de atribuições e competências dentro de um sistema político ou 

administrativo mas mais directamente a capacidade de acção por parte dos 

titulares dessa distribuição” (Fernandes, 2005). Neste caso, nela se incluem 

professores, pais, alunos, autarquias e outros agentes culturais e económicos, 

abrindo-se espaço à sua participação na construção da autonomia da organização 

escolar. De resto, a concretização de uma escola democrática só acontece à custa 

de (mais) autonomia (Lima, 1999). 

A autonomia da escola deve permitir-lhe traçar roteiros estratégicos, 

elaborar planos de desenvolvimento mais coerentes com a sua própria realidade, 

definir prioridades, tornando o seu projeto educativo mais coerente com o 

desenvolvimento das políticas educativas nacional e local. Diríamos, por isso, que a 

autonomia da escola poderá desenvolver-se nos âmbitos político, administrativo, 

financeiro, científico e pedagógico, sendo que em alguns casos existe uma 

dependência entre eles. 

No entanto, “a confiança na autonomia dos actores e dos estabelecimentos 

de ensino não significa uma desresponsabilização do Estado, mas sim uma 

mudança nas formas de intervenção” (Derouet, 1999, p. 40). 

Em Portugal, a autonomia parece servir propósitos de legitimação do papel 

do Estado no sentido de o aliviar de algumas pressões, com origem em diversos 

setores sociais, e que se institui enquanto instrumento que vai sendo gerido de 

acordo com as circunstâncias ao serviço da eficácia. Ou seja, o discurso da 

autonomia da escola tem-se sobreposto ao da gestão democrática da escola pelos 

sentidos e lógicas de inspiração gerencialista com expressão “na avaliação e gestão 

da qualidade, na modernização e racionalização, na prestação de contas aos 

stakeholders, (…) na competitividade entre escolas e na criação de mercados 

internos entre elas” (Lima, 2011, p. 71). O atual normativo é disso exemplo ao 

incluir um léxico mais compaginável com a esfera empresarial. 
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Os normativos que propagam a autonomia das escolas conduzem ao 

reconhecimento da escola como espaço próprio de mudança educativa, mas, em 

simultâneo, “a deriva normativista e gerencialista que tem dominado o debate” 

impede “uma reflexão que conduza a uma efetiva mudança nos contextos 

organizacionais” (Sarmento, 1998, p. 24). 

A alteração de um paradigma de centralização para um processo de tomada 

de decisão a vários níveis, onde a escola ocuparia um dos últimos visando 

estabelecer sinergias com a comunidade, implica a descentralização de 

competências pelos diferentes patamares da administração (Barroso, 1999; Lima, 

1999; Sarmento, 1993). Examinar o contexto onde a autonomia se desenvolve, 

onde se exerce e o âmbito em que se aplica, permite identificar os diferentes graus 

de autonomia numa determinada escala hierárquica de autonomia, pelo que só 

descentralizando a elaboração e a aplicação da política educativa se conseguem 

atingir elevados graus de autonomia, aspeto que se revela um estorvo à própria 

autonomia das escolas na medida em que isso “influi de forma muito importante 

na natureza e nos interesses do Estado, sobretudo na sua capacidade para 

enfrentar o duplo problema do conflito político e o desgaste da própria 

legitimidade” (Weiler, 2000). 

Depois de identificarmos algumas contradições presentes no Decreto-Lei n.º 

115-A/98, como as relativas à imposição da verticalização dos agrupamentos; o 

protagonismo conferido à administração desconcentrada; e o afunilamento na 

definição das competências dos diferentes órgãos, nomeadamente da Assembleia 

de Escola e Conselho Executivo, passamos à análise do Decreto-Lei n.º 137/2012, 

mas no sentido de continuidade do Decreto-Lei n.º 75/2008. 

Dessa análise concluímos sobre a ressemantização do significado do 

conceito de autonomia, que se reduz a uma autonomia meramente instrumental e 

funcional e, por isso, acontece ao nível da gestão de recursos e meios; continuam-

se a elaborar centralmente as políticas educativas estruturantes, cabendo às 

periferias a sua execução depois de lhes serem transmitidas; há uma 

subvalorização dos atores educativos com ligação direta à escola que o 

desequilíbrio de forças no momento de selecionar o Diretor concretiza; a 

celebração da unipessoalidade, justificada pela necessidade de reforçar as 

lideranças, encontra suporte na ideologia gerencialista que permite a manutenção 
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da imagem de Diretor associada à de representante local da administração central 

cuja função é fiscalizar o cumprimento das normas e regulamentos, conferindo 

maior legitimidade ao centro, não existindo mediador entre ambos, o que também 

exemplifica a ideia de (re)centralização burocrática, paradoxalmente à 

participação externa que ganha representatividade; as lideranças intermédias 

encontram-se numa posição de subalternidade ao Conselho Geral e, 

particularmente, ao Diretor (Lima, 2011); a contratualização da autonomia segue, 

genericamente, os mesmos moldes do Decreto-Lei n.º 115-A/98 e, assim, mantém 

a administração central como a parte contratante por excelência, não abrindo 

possibilidades a uma nova forma de relação de poder entre estes níveis; as 

alterações morfológicas dos órgãos não foram suficientes para se alterarem os 

rumos da centralização (Carvalho, 2014). 

Trazemos à discussão as plataformas informáticas ou a sua ditadura em 

contexto de escola (Lima, 2021) pelo seu impacto no exercício de autonomia. 

Atreladas ao discurso da modernização, como forma de ultrapassar a burocracia, 

adquiriram um estatuto de omnipresente que se faz sentir ao nível do 

planeamento, organização, coordenação e demais funções administrativas 

(Barroso, 2018; Carvalho & Loureiro, 2021) e que permite a constatação da 

centralidade do Estado, apesar de reconfigurada (Lima, 2012). A sua presença nas 

escolas veio estabelecer uniformidade e padronização nos procedimentos, ao 

mesmo tempo que intensifica o controlo e a monitorização do trabalho realizado, 

verificando a conformidade às regras e procedimentos estabelecidos pelo centro 

(Carvalho & Loureiro, 2021), o que por si só é revelador de uma hierarquização, de 

cima para baixo, em termos de comunicação e, consequentemente, da 

centralização decisória. Considerações que não se compaginam com ganhos de 

autonomia, mas antes afrontam a já reduzida autonomia. 

Em clara articulação com a problemática da autonomia emerge a questão 

das parcerias que, genericamente, se podem definir como um acordo estabelecido 

entre várias partes com vista à obtenção de um objetivo comum, podendo ser 

acordado entre sujeitos públicos ou privados, individuais ou coletivos (Amaro, 

1999; Carrilho, 2007; Mesquita, 2015). No âmbito escolar, elas são entendidas 

como um meio que serve a melhoria da qualidade das decisões e, 

consequentemente, a qualidade dos serviços prestados (Diogo, 1998) e, neste 
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sentido, as parcerias justificam-se como mecanismos de superação do insucesso e 

abandono escolar (Rodrigues & Stoer, 1998). Perspetivadas como uma estratégia 

de aproximação da escola à sociedade concretizada na relação com as autarquias, 

empresas, coletividades e outras instituições, também são condição de 

responsabilização coletiva pela educação (Leite et al., 2015) 

Todavia, não podemos omitir que o estabelecimento de parcerias é um 

modo do poder central escamotear as suas limitações em termos de recursos e a 

sua incapacidade para encontrar soluções para os problemas com os quais a escola 

se depara. Ou, dito de outra forma, as parcerias são uma medida de modernização 

encapotada que alivia o orçamento do Estado e, em simultâneo, contribui para o 

aumento de responsabilização das escolas. 

 

Como atividades de consolidação, no contexto desta sessão, será dado 

especial relevo a três textos (Barroso, 1996; Carvalho, 2021; Lima, 2011) que serão 

comentados pelos alunos, fazem-se recomendações relativas à investigação 

portuguesa e a outros textos que ajudarão na consolidação dos conteúdos 

ministrados nesta sessão. 
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Sessão 8 
 

Duração: 4 horas 

Conteúdos programáticos: 

4. A autonomia e lideranças nas organizações escolares 

4.3. A autonomia na senda da privatização 

4.4. A liderança e o seu reforço na escola 

 

Tendo e conta que as políticas de reforço da autonomia são permeáveis a 

duas narrativas distintas, ora a perspetivam como forma de modernizar o ensino 

público, ora como uma forma de introduzir a concorrência em prol da liberdade de 

escolha perante ofertas educativas diferenciadas, o que potencia a criação de um 

quase mercado educativo, lançamos o debate sobre o papel do privado em 

educação. Definimos o conceito de privatização enquanto transferência de 

atividades e responsabilidades do governo para indivíduos e organizações 

privadas e, nessa linha, redução de dinheiros públicos (Belfield & Levin, 2004), e 

realizamos uma breve síntese do percurso do ensino privado em Portugal, desde o 

Liberalismo até à atualidade, usando a periodologia proposta por Estêvão (1998), a 

saber: Período Instável, Período Oculto e Período Crítico.  

Refletir sobre o papel do privado em educação leva a que se convoque a 

ideia de “grau zero de privatização” por oposição ao “grau máximo de privatização” 

(Barroso, 2013) e às modalidades diferenciadas que acontecem entre esses dois 

extremos, tendo na base as variáveis gestão e financiamento, que mais não fazem 

do que refletir sobre a maior ou menor intervenção do Estado na educação.  

Daqui se conclui que privatização pode significar diferentes coisas (Lima, 

2013a), como o ilustra a Figura 3. 
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Quadro 14. Diferentes significados de privatização 

 
Fonte: Barroso, 2013. 

 

O destaque que a privatização obtém é devedor de um discurso que coloca 

em evidência a ineficiência e ineficácia do Estado e que encontra nas ideologias 

neoliberais a sua agenda, apresentando o privado como única alternativa racional 

(Lima, 2018) e encontrando na “livre escolha” um dos argumentos que mais 

arrecada filiação e que mais alento dá à ideia de criação de mercado educativo – 

em claro conflito com o que se encontra definido na carta educativa, pelo que se 

considera relevante conhecer e analisar os argumentos que são favoráveis a esta 

livre escolha e os que se lhe opõem. 

Certos de que a abundante literatura sobre liderança dificulta o consenso 

em torno da sua definição, fazemos uso das palavras de Bennis (1994) quando 

refere que “o uso cuidadoso, imaginativo e eficaz do poder é o que separa o líder 

das pessoas com autoridade” (p. 187) para problematizarmos o conceito de 

liderança enquanto capacidade de exercer influência sobre outros (Blanchard, 

2010; Donnelly et al., 2000; Gonçalves, 2012; Greenfield, 2000; Robbins, 2005; 

Sotomayor et al., 2014; Thurler, 2004), influência que se traduz no consentimento 

voluntário dos liderados, visível no empenho que estes colocam na realização das 

tarefas. Para French e Raven (1959), esta capacidade de influenciar advém de 

diferentes fontes de poder que identificam como poder coercivo, poder de 

recompensa, poder legítimo, poder de perito e poder de referência. E apesar de 

outras classificações terem sido apresentadas, esta taxonomia viria a ser 

confirmada por vários estudos realizados ao longo de mais de 50 anos e muitos 
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autores a ela recorrem quando problematizam as formas de o líder levar as 

pessoas a fazerem aquilo que ele deseja (Almeida, 1999; Pereira, 2008).  

Depois de distinguirmos entre liderança formal e informal, fazendo alusão à 

Teoria Clássica e à Teoria das Relações Humanas, realizamos uma abordagem ao 

conceito de liderança que não prescinde de uma referência a diferentes enfoques 

que, desde o início do século XX, foram ganhando forma. Até aos finais da década 

de 1940, assistiu-se a uma conceção de liderança centrada nas caraterísticas 

individuais do líder, ficando a natureza responsável pelos atributos pessoais ou 

traços de personalidade que o líder possui. Este enfoque já encontra eco nas 

palavras de Aristóteles (2004) quando diz que “por ação da natureza e para a 

manutenção das espécies, um ser que manda e outro que obedece. Pois aquele que 

tem inteligência capaz de prever tem, de modo natural, autoridade e poder de 

chefe” (p. 12), ficando os restantes com a obrigatoriedade de obedecer. A convicção 

na ideia do líder nato só exigia a identificação dos atributos pessoais que tornavam 

os líderes distintos dos demais e deixava por explicar se as caraterísticas eram 

valorizadas de igual modo, ignorava a reação relativamente aos resultados da 

liderança, não considerava de forma distintiva esses mesmos traços de 

personalidade de acordo com os diferentes objetivos a alcançar, não tinha em 

conta a situação em que essa liderança se efetivava e não contestava a ideia de 

liderança permanente, independentemente das situações em que se encontrasse.  

Durante as duas décadas posteriores, assiste-se a uma mudança de 

perspetiva que passará a incidir sobre o domínio do comportamento do líder em 

consequência dos estudos de Stogdill (1948), Jennings (1961) e de McGregor 

(1973), que permitiram a conclusão de que, considerando os traços de 

personalidade, o mesmo líder pode ter sucesso em umas situações e não em outras 

e que diferentes líderes com traços diferenciados, perante a mesma situação, 

poderiam ter igualmente sucesso. Ou seja, a situação em que o líder se encontra é 

uma variável que não deve ser desvalorizada. A investigação passará, então, a 

incidir sobre o comportamento do líder em detrimento do que o líder é. Este 

enfoque comportamental, sedimentado pelos estudos pioneiros levados a cabo por 

Lewin e seus colaboradores, Lippitt e White, desenvolvidos a partir de três estilos 

de liderança/líder, nomeadamente o autocrático, o democrático e o liberal/laissez-

faire, tinham como objetivo analisar os efeitos que cada um destes estilos tinha na 
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atitude e produtividade dos liderados. A maior dificuldade reside em saber quando 

aplicar que estilo, com quem e em que situação. A teoria dos estilos de liderança 

tem o mérito de abrir espaço à introdução de uma nova variável, a situação, a 

partir da teoria contingencial (Fiedler, 1967), para explicar a liderança eficaz, 

enfoque que ganhará relevo a partir da década de 1970, sustentado na ideia de que 

a eficácia da liderança seria o resultado da conformidade das características do 

líder com as características da situação. Somos devedores dos trabalhos 

desenvolvidos por Hersey e Blanchard (1977, 1986) para a evolução desta teoria, a 

par da ideia de que uma liderança eficaz pressupõe uma constante adaptação do 

comportamento do líder às caraterísticas da situação, onde se incluem não só as 

tarefas, mas também as pessoas (Afonso, 2010). 

No que à organização escolar diz respeito, há que reconhecer a sua 

complexidade e dinâmicas próprias, os muitos e diferenciados atores educativos, 

os contextos interdependentes que nos impelem a perspetivar a liderança que aí 

acontece como específica (Sergiovanni, 2004) e, nesse sentido, podemos 

conceptualizá-la como dispersa, relativa, participativa, colaborativa e especializada 

(Costa, 2000). 

Mas a reflexão sobre o conceito de liderança nas escolas está obrigada a não 

marginalizar a reciprocidade que hoje se estabelece entre “boa liderança” e 

“liderança eficaz” promovida pelo “cânone gerencialista da educação” sob a 

influência da Nova Gestão Pública que, há mais de três décadas, se norteia por uma 

racionalidade de matriz gerencialista propulsora de novos sentidos para a 

educação. É isto que explica que os objetivos da educação pública se confundam 

com resultados mensuráveis e de performatividade competitiva. 

No sentido de se evitarem confusões, pelo protagonismo que o Diretor 

adquire no atual contexto da escola, referimo-nos a várias sínteses apresentadas 

por diferentes autores (Almeida & Seabra, 2011; Briceño, 2005; Stuardo & 

Sanches, 2012) que identificam as competências comportamentais para uma 

liderança que se quer inovadora e em prol da mudança. 

E porque o Diretor da escola é um gestor mas, em simultâneo, é um líder, 

apresentamos no Quadro 15 os aspetos que diferenciam a atividade de gerir e a 

atividade de liderar, muito embora se reconheça a intercessão de ambas para o 

sucesso da organização escolar. 
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Quadro 15. Aspetos distintivos entre gestão e liderança 

Gestão Liderança 

Imprime ordem e estabilidade Produz mudança e adaptação 

Estabelece agendas e prazos 
Define direção, clarifica problemas e 
constrói visão 

Coloca as pessoas certas no trabalho certo 
Comunica visão e invoca compromisso, 
cumpre a missão da organização 

Desenvolve sistemas de incentivos, 
monitoriza progressos 

Enfatiza a motivação, inspira, empodera e 
energiza 

Baixo envolvimento emocional Alto envolvimento emocional 

É essencialmente reativa É fundamentalmente ativa 

Limita possibilidades Expande opções 

Cuida dos processos Serve as pessoas 

Cuida dos detalhes Vê o todo 

Não desafia a visão da organização Desafia o status quo 

Fonte: Bento, 2012.  

 

O atual regime jurídico de autonomia, administração e gestão é perentório 

ao afirmar a necessidade de se afirmarem boas lideranças e lideranças eficazes 

para que a escola tenha um rosto, um primeiro responsável dotado de autoridade 

necessária para desenvolver o Projeto Educativo e executar localmente as medidas 

de política educativa. Estas considerações personificam-se no Diretor, órgão 

unipessoal que tem como deveres específicos cumprir e fazer cumprir as 

orientações da administração educativa, que será permanentemente informada. É 

a realidade educativa sujeita a princípios de natureza neoliberal e a práticas e 

procedimentos gerencialistas. 

O Diretor, à luz do normativo vigente, concentra grande parte do controlo 

da organização escolar e parece estar numa relação de dependência relativamente 

ao Conselho Geral, a quem presta contas e que é quem o elege e o pode destituir, 

apesar de a última palavra ser do Governo. Forte para dentro, mas fraco para fora, 

é perspetivado como o último escalão da administração desconcentrada (Lima, 

2009), o que permite o questionamento sobre a medida estar em linha com a 

modernização administrativa ou com a (re)centralização burocrática. 
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Este Diretor está muito próximo da imagem de gestor contratado, ainda 

assim ligado à escola devido à obrigatoriedade de ser docente de carreira com pelo 

menos cinco anos de carreira, mas afastado da docência por estar dispensado de 

toda a atividade letiva, o que, à partida, não seria compatível com a grandeza dos 

agrupamentos, que exigem um trabalho de gestão a tempo inteiro. Tal acaba por 

evidenciar uma clara sobrevalorização do perfil técnico sobre o pedagógico, algo 

que o modo de recrutamento também evidencia, não deixando dúvidas sobre os 

candidatos sem especialização em Administração Educacional serem preteridos 

caso os opositores a apresentem (Carvalho, 2017; Carvalho & Soares, 2018). 

Este quadro legal faz eco de um percurso que se pode encontrar no gestor 

tecnocrata, com preocupações de eficácia, de rentabilização de recursos, 

transformando o aluno em consumidor e a escola em empresa. 

O Diretor do séc. XXI é apresentado como tendo uma tarefa vigorosa e 

complexa de levar os atores educativos a partilharem e a defenderem os valores e 

a missão da escola, no respeito pelas autonomias individuais e coletivas, a que 

acrescem todas as crenças e ideologias que constituem a cultura da organização 

escolar, preservando as dinâmicas de participação conducentes a uma gestão 

democrática (Carvalho & Soares, 2018). 

 

Como atividades de consolidação, no contexto desta sessão, será dado 

especial relevo a quatro textos (Barroso & Viseu, 2003; Carvalho, 2017; Costa, 

2000; Lima, 2013b) que serão comentados pelos alunos, fazem-se recomendações 

relativas à investigação portuguesa e a outros textos que ajudarão na consolidação 

dos conteúdos ministrados nesta sessão. 
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Sessão 9 
 

Duração: 4 horas 

Conteúdos programáticos: 

5. Qualidade e controlo na educação 

5.1. Em busca do sentido de qualidade e controlo nas escolas 

5.2. Funções e práticas de inspeção 

 

A qualidade em torno da educação impõe-se como um dos mais importantes 

objetivos das reformas educativas (Fouse, 2012; OECD, 2019), pelo que raramente 

está ausente dos muitos discursos proferidos. Exigida pela sociedade em geral, 

incorpora uma multiplicidade de significados em resultado de uma historicidade 

que lhe introduz referentes valorativos em relação direta com o sentido que se 

atribui à educação e ao ideal de pessoa e sociedade que se quer edificar. É, por isso, 

uma construção social dinâmica que se vai modificando e complexificando devido 

aos diversos ângulos a partir dos quais se pode perspetivar (Mendonça & Gaspar, 

2002).  

Faremos a problematização do conceito de qualidade da educação partindo 

da ideia de que é um objeto e objetivo sociopolítico que reclama a clarificação das 

intencionalidades inerentes à sua construção, o que obriga a que se descubram os 

quadros ideológicos em que se funda. visando revelar os diferentes enfoques que a 

qualidade pode encerrar.  

E, assim, podemos falar de qualidade de resultados do 

ensino/aprendizagem; qualidade de gestão das escolas e da eficácia dos recursos 

investidos; qualidade das competências e da responsabilidade social e profissional 

dos alunos; qualidade do exercício da liberdade dos direitos individuais de 

aprender e ensinar; qualidade da educação, enquanto justiça e direito social de 

acesso ao conhecimento e à cultura (Ambrósio, 2002). Também Dias (2005) coloca 

a ênfase no enfoque relacionado com o alcance dos resultados; a relevância das 

aprendizagens, quer para o aluno, quer para a sociedade de que faz parte; e os 

processos e meios disponíveis ao desenvolvimento da experiência educativa. 

Dimensões que se aproximam das aventadas pela UNESCO (2003) ao utilizar a 

correlação entre processos e resultados e a que se estabelece entre escola e sala de 
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aula. Daqui se pode depreender sobre a necessidade de, no âmbito da qualidade, 

termos que acolher a ideia de escola como um todo formado a partir de várias 

interações que nela têm lugar (Góis & Gonçalves, 2005).  

Tais considerações não são imunes aos aparentes legítimos interesses 

divergentes e, por vezes, até contraditórios das sociedades democráticas, tornando 

difícil, senão impossível, a presença da neutralidade e objetividade no momento de 

se definirem critérios de qualidade e da sua avaliação. Por isso, há que reconhecer 

a qualidade enquanto construto político (Afonso, 2014). 

Muitas das tentativas para definir o conceito de qualidade confrontam-nos 

inevitavelmente com os conceitos de racionalização, eficácia e eficiência, o que 

revela o impacto da ideologia neoliberal nos seus contornos. E, assim, os modelos 

gerencialistas legitimados pelo discurso da qualidade vão reinventando os traços 

da Administração Científica, como a padronização, a mediação, a comparação, a 

eficiência, a eficácia, obsessão pela planificação e pelo controlo, mostrando a sua 

inspiração neopositivista. De resto, a ideologia do controlo, caraterística de um 

Estado Avaliador, é o que define o que se tem entendido por educação de qualidade 

(Saul, 2015). 

O controlo faz-se, por isso, sentir pela necessidade de supervisionar a 

qualidade da escola, pelo que entre eles se estabelece uma relação de 

reciprocidade. E, nessa linha, tem-se verificado a difusão da ideia de que o controlo 

contribui para a melhoria da educação. Daqui surge a necessidade de se criarem 

mecanismos que assegurem esse mesmo controlo, que ocorre quando se criam 

processos para interpretar a ação baseada em informação (Darling-Hammond & 

Ascher, 2006). O controlo como sistema pressupõe um conjunto de políticas e 

práticas que visam aumentar a qualidade do ensino e, nesse sentido, reduzir a 

adoção de práticas que a prejudiquem, permitindo autocorreções internas que seja 

necessário alterar. No fundo, o que se pretende controlar na escola é a sua 

capacidade de responder às exigências externas e, nesse âmbito, aferir da sua 

competitividade, onde entronca o sucesso e a qualidade do serviço que presta, 

tendo em conta os resultados expectáveis e objetivos previamente definidos. 

Este é um controlo que está suportado por normas e regulamentos para 

assegurar determinados padrões educacionais, aí residindo a sua força, muito 

embora sem que exista apreço pelas necessidades específicas dos sujeitos desse 
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controlo. E, se não podemos evitar a consideração de que, em termos gerais, as 

regras e as normas impostas são elas mesmas uma forma de controlo, tal como o 

são os exames padronizados, para além de outros, certo é que a realidade das 

escolas está marcada por processos de centralização informática e por um 

taylorismo online altamente poderoso, de natureza totalizante e sempre presente, 

assistido pelas novas tecnologias da informação e comunicação que as já 

anteriormente referidas plataformas informáticas representam, apesar de 

consumirem tempo e recursos às escolas. 

Outras formas de controlo são acionadas e sempre justificadas pela 

necessidade de se aferir a qualidade, nomeadamente através da Inspeção Geral de 

Educação e Ciência, que se constitui enquanto serviço central da administração 

direta do Estado, beneficia de autonomia administrativa e reveste-se de uma 

multiplicidade de funções que já não se circunscrevem ao contexto de sala de aula, 

com enfoque no professor e no aluno, mas que se estendem a todos os ambientes 

circundantes de aprendizagem. Tal confere novo desenho ao modelo inspetivo que 

faz coincidir apoio técnico e aconselhamento, com consequências para a separação 

que (não) se estabelece entre o papel de supervisor e de avaliador (Carvalho & 

Joana, 2019; Justino & Almeida, 2016; Teixidó, 1997; Terrasêca, 2011; Ventura, 

2006). Estes papéis obrigam a competências de natureza distinta na medida em 

que algumas estão mais ligadas a processos burocráticos e de fiscalização e outros 

são de natureza mais pedagógica, sem, contudo, esbater a perceção sobre os 

inspetores como intermediários entre a escola e a tutela.  

Assegurar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos serviços e 

organismos da Educação justificam as várias atividades desenvolvidas pela 

Inspeção que são realizadas quer de forma pontual ou sistémica. As primeiras são 

intervenções que ocupam somente um inspetor e não estão sujeitas a uma 

programação prévia, as segundas carecem dessa programação e são suportadas 

por um roteiro que orienta a atividade dos inspetores que aqui trabalham em 

equipa. 

Destas atividades fazem parte os Programas de Controlo, Auditoria, 

Avaliação e Acompanhamento. 

Inequivocamente, os Programas de Controlo têm como objetivo verificar a 

conformidade legal do funcionamento das organizações escolares ou de segmentos 
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do sistema educativo, tendo em conta os meios disponíveis e os serviços prestados, 

objetivando identificar fatores que condicionam a sua eficiência e eficácia. 

Elencamos as atividades que fazem parte do Programa de Controlo, que ocorrem 

em contexto escolar, para que os formandos as possam reconhecer no âmbito da 

sua prática profissional: Organização do Ano Letivo; Provas de Avaliação Externa 

do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário; Organização e 

Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo; Cursos 

Profissionais; Educação e Formação de Adultos; e Acesso ao Ensino Superior. 

O Programa de Auditoria desenvolve-se através da análise do 

funcionamento das entidades auditadas, que pode incluir toda a estrutura orgânica 

dessas entidades, como os órgãos de gestão em relação com o exercício das suas 

competências e o funcionamento de serviços de apoio, sempre por referência ao 

quadro legal em vigor. Mais uma vez, a legalidade impera como objetivo na medida 

em que se quer apurar a legalidade dos atos de gestão e funcionamento internos 

das organizações a partir de critérios como conformidade, relevância, eficiência, 

eficácia e pertinência, no pressuposto de que se está a contribuir para a melhoria 

dos resultados da atividade auditada, colmatando irregularidades/ilegalidades 

detetadas. Neste Programa se incluem as atividades de Sistema de Controlo 

Interno da Administração Financeira do Estado; Auditorias Temáticas; Auditorias 

aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados; Auditorias aos Apoios 

Concedidos pelo Ministério da Educação ao Ensino Particular e Cooperativo; e 

Auditorias aos Serviços Académicos das Instituições de Ensino Superior. 

O Programa de Avaliação, se, por um lado, é apresentado como um modo de 

promover as práticas de autoavaliação e de ética profissional, por outro tem o 

propósito de tornar público o trabalho desenvolvido pelas escolas visando 

contribuir para o seu desenvolvimento e consequente melhoria. As atividades 

desenvolvidas no âmbito deste Programa são a Avaliação Externa de Escolas e a 

Avaliação Externa dos Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE). 

O Programa de Acompanhamento tem o propósito de observar a ação 

educativa, conhecer os processos de implementação das medidas de política 

educativa e melhorar as práticas desenvolvidas pelas escolas em coordenação com 

os seus responsáveis. Daí que este Programa se realize de forma frequente e 

assumindo relativa continuidade já que, em primeira instância, visa promover uma 
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reflexão sobre as práticas no sentido da melhoria da qualidade das aprendizagens 

e dos resultados escolares dos alunos. Nas atividades deste Programa incluem-se o 

Acompanhamento da Ação Educativa; o Apoio Tutorial Específico; a Gestão do 

Currículo: Ensino Experimental das Ciências; os Jardins de Infância da Rede 

Nacional; a Gestão do Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 2.º ciclos do Ensino 

Básico; e o Desenvolvimento da Oralidade e da Produção Escrita. 

A reflexão sobre a intencionalidade por detrás da ação da Inspeção permite-

nos aferir de um certo sentimento despótico a que a educação está sujeita, visível 

na orientação mecanicista de verificação de procedimentos de ordem técnica, num 

sério elogio à ação burocrática da administração. Da inspeção fica uma 

representação próxima de fiscalização pelo papel que desempenha sobre a 

capacidade de acomodamento da atividade dos professores perante as regras 

estabelecidas. Neste âmbito, a função do inspetor confunde-se com a mera 

observância: ele verifica o cumprimento da lei, de onde advém o seu caráter mais 

punitivo que didático. A inspeção da educação é representativa de um mecanismo 

de verificação/controlo, segundo o espírito previsto pela tutela, que acentua e 

promove comportamentos acomodados e acríticos, evidenciando as relações 

dominantes no interior da escola. O inspetor, em termos globais, só verifica a 

conformidade formal do inspecionado com os modelos pré-estabelecidos e não 

tem em conta uma verificação de longo prazo, daí que a sua atenção incida muito 

mais sobre os resultados formais que materiais.  

E se é possível esta abordagem à inspeção, também não se pode 

desvalorizar a investigação que revela que a inspeção tem algum impacto positivo 

no desenvolvimento e melhoria das escolas, seja no aperfeiçoamento da 

autoavaliação, seja na capacitação das escolas no sentido de melhorarem as 

aprendizagens dos seus alunos, pelo reconhecimento de que ela é o motor 

impulsionador do pensamento crítico em aspetos que a escola tem que melhorar, 

auxiliando na identificação das prioridades que tem que estabelecer (Ehren, 2016; 

García, 2013; Hussain, 2012; Whitby, 2010). Outros há que julgam que a inspeção 

não é uma mais-valia para o sistema educativo (Hanushek & Raymond, 2005; 

Luginbuhl et al., 2009; Matthews & Sammons, 2004; Rosenthal, 2004). 

Mas, se alguns também reconhecem a dificuldade que existe quando em 

causa está o conhecimento dos resultados da inspeção da educação no impacto e 
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efeitos produzidos (Ehren et al., 2015), por outro lado parece que não há dúvidas 

quanto ao papel central que desempenha na implementação das políticas 

educativas. Os inspetores constituem-se como elementos imprescindíveis 

enquanto corpo regulatório que alia a realidade às políticas educativas, numa 

posição de subalternidade relativamente à tutela que define os projetos políticos e, 

por isso, os obriga a uma atuação mais rígida e também ela padronizada que 

converte os interesses da tutela em universais. 

De resto, somos de opinião que um sistema inspetivo, para influenciar um 

sistema educativo no sentido da melhoria da qualidade, deve permitir que as 

mudanças sejam apreendidas como uma alteração de cultura e não como uma 

imposição determinada por agentes externos (Ehren et al., 2015).  

 

Como atividades de consolidação, no contexto desta sessão, será dado 

especial relevo a três textos (Afonso, 2014; Carvalho & Joana, 2020; Justino & 

Almeida, 2016) que serão comentados pelos alunos, fazem-se recomendações 

relativas à investigação portuguesa e a outros textos que ajudarão na consolidação 

dos conteúdos ministrados nesta sessão. 
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Sessão 10 
 

Duração: 4 horas 

Conteúdos programáticos: 

6. Qualidade e Controlo na Educação 

6.1. Avaliação institucional: avaliação externa e autoavaliação 

 

Iniciamos esta sessão com a ideia de que a avaliação, à semelhança da 

inspeção da educação, também se institui enquanto prática controladora, levando 

os formandos a refletirem sobre a validade da afirmação ao mesmo tempo que 

apresentam argumentos que a corroboram ou não. 

Apresentamos os vários argumentos que a retórica discursiva acerca da 

educação contém, nomeadamente: os relativos à ideologia do controlo e da 

vigilância; da competitividade e eficácia dos sistemas económicos e educativos; à 

descentralização e autonomia; ao direito de informação dos contribuintes; ao 

apoio à decisão política; à livre escolha parental; e à accountability, sem omitir o 

sentido último que lhe subjaz, o da melhoria da qualidade da educação (Afonso, 

2001, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b). 

Por isso, não é estranho que ela tenha assumido um papel indispensável à 

ação reguladora do Estado sobre o setor público (Afonso, 1999) como resposta a 

um imperativo de transparência e de prestação de contas que tem na divulgação 

dos resultados, em concreto da avaliação externa, o seu corolário, o que abre 

portas à livre escolha educacional, incutindo a competitividade entre escolas.  

Identificamos as razões dos pais perante a avaliação, ao mesmo tempo que 

lhes fazemos corresponder diferentes papéis: o de consumidores quando veem na 

informação que a avaliação veicula a possibilidade de fazer a melhor opção, tendo 

em conta a relação custo-benefício; o de clientes quando a reconhecem como uma 

mais-valia enquanto garantia de qualidade do serviço e de informação atualizada; 

o de cidadãos quando a perspetivam enquanto meio de fomentar a 

responsabilidade coletiva face à educação (Azevedo, 2005). 

Mas esta é uma avaliação que se mantém à custa da padronização, condição 

necessária para que se realize, mas ignorando que na escola há aspetos que não 

podem ser quantificáveis (Lima, 1997), que existem diferenças entre escolas, 
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quanto mais não seja pelo contexto geográfico em que se situam, o que não é 

concordante com uma visão unificadora da realidade e com uma perspetiva 

cultural comum. Pelo facto, confunde-se o importante com aquilo que é passível de 

ser mensurado (Demo, 2008). 

A avaliação foi conquistando relevo, em muitos casos tornando-se uma 

obsessão, à medida que a ideia de “mercado educacional” ganha protagonismo e 

adeptos, pois é a ela que se recorre enquanto “market signal” (Willis, 1992) e, nesta 

perspetiva, é um instrumento que comunica dados que fundamentarão e 

condicionarão as escolhas dos “consumidores” da educação. Ancorada a 

“narrativas racionalizadoras e legitimadoras” (Lima, 2006, p. 29), reflete o 

crescimento e a naturalização de um sentimento competitivo que converte a 

classificação num fator decisivo enquanto instrumento diferenciador de êxito, 

princípios que legitimam as perspetivas que apoiam a ideologia do individualismo 

e nos levam a concluir pela existência “de conexões bem reais entre a economia e a 

atividade de classificação e selecção realizada pela educação” (Apple, 1989, p. 48), 

o que nos faz concluir pela ideia de que avaliar é decidir na base de um juízo de 

valor (Sobrinho, 2008). Esta consideração permite aferir que a avaliação não é um 

processo negativo em si mesmo, mas que são as agendas e os interesses que serve 

que ditam o modo como a perspetivamos (Afonso, 2010a; Alaíz et al., 2003; 

Azevedo, 2005). Por isso, resumir a educação a uma técnica de medição e excluir a 

dimensão política e ideológica é um posicionamento que negligencia a importância 

de “verificar a que interesses serve e como é que esses interesses são 

representados ou respeitados” (Afonso, 1999, p. 52). O exclusivo sentido de 

medição converte a avaliação num exercício autoritário de poder ou julgar, não 

permitindo que entre avaliador e avaliado se fomente a mudança qualitativa 

(Demo, 2008). 

Todavia, é importante referir que a avaliação não é só importante para as 

organizações educativas, mas igualmente para as políticas educativas pela relação 

de dependência que entre estas se estabelece, ou seja, a qualidade da educação tem 

que ser percebida na relação com a qualidade das políticas que a concretizam 

(Granjo, 2009; Neto, 2010). De resto, se a avaliação deve comprometer as escolas, 

também deve servir de orientação à política e à ação administrativa (Azevedo, 

2005).  
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Mas a avaliação institucional assume uma pluralidade de modalidades 

aplicadas com diferentes sentidos (Afonso, 2010a; Sá, 2008), o que não põe em 

causa a necessidade de termos uma avaliação que seja holística e integradora, 

evitando parcelamentos, mas estabelecendo-se inter-relações que sejam unificadas 

como um todo (Sobrinho, 2000), suportada pelo questionamento coletivo, sem que 

a ela se associem recompensas ou punições para que se evitem resistências que a 

tornem falaciosa (Sá, 2008). 

Diríamos que, no plano político, existem três modos de entender a avaliação 

institucional: para o setor mais conservador, ela é “um instrumento de controlo 

administrativo-pedagógico”; para o setor liberal, é “um instrumento de seleção 

meritocrática de natureza individualista”; e para o setor progressista, “um 

instrumento de promoção de aprendizagens críticas e reflexivas e de melhoria dos 

programas e projetos educativos” (Afonso, 2002, p. 31).  

No caso português, a Avaliação Externa de Escolas (AEE) é realizada por via 

institucional e integra agentes externos à escola. É possível distinguir 4 momentos 

da sua trajetória: o programa Avaliação Integrada das Escolas, que decorreu entre 

1999 e 2002; o primeiro ciclo avaliativo do programa Avaliação Externa das 

Escolas, que decorreu entre 2006 e 2011; o segundo ciclo avaliativo da Avaliação 

Externa das Escolas, de 2011 até 2017; e o terceiro ciclo avaliativo da Avaliação 

Externa das Escolas, em curso desde 2018 até à atualidade que, em termos formais, 

vai ao encontro das propostas da OCDE de melhoria e prestação de contas. 

O Programa Avaliação Integrada das Escolas marcaria o percurso da 

avaliação externa das escolas em Portugal, tendo sido precedido por outros 

programas, nomeadamente o Observatório da Qualidade da Escola e o Projeto 

Qualidade XXI. 

A partir da análise do Quadro 16 reflete-se sobre as diferenças que cada 

ciclo de avaliação contém e, simultaneamente, sobre o processo que inclui.  
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Quadro 16. Os diferentes ciclos da AEE 
1º Ciclo (2006-2011) 2º Ciclo (2012-2016) 3º Ciclo (2018-…) 

D
om

ín
io

s 

Resultados 

Sucesso académico 

Resultados 

Resultados 
académicos 

Resultados 

Resultados 
académicos Participação e 

Desenvolvimento 
Cívico Resultados 

Sociais 
Comportamento e 
disciplina 

Resultados sociais 

Valorização e 
Impacto das 
aprendizagens 

Reconheciment
o da 
Comunidade 

Reconhecimento 
da comunidade 

Prestação do 
Serviço 
Educativo 

Articulação e 
sequencialidade 

Prestação 
do Serviço 
Educativo 

Planeamento e 
Articulação 

Prestação do 
Serviço 
Educativo 

Desenvolvimento 
pessoal e bem-
estar das crianças 
e dos alunos 

Acompanhamento 
da prática letiva 
em sala de aula Práticas de 

Ensino 

Oferta educativa e 
gestão curricular 

Diferenciação e 
apoios 

Ensino / 
aprendizagem / 
avaliação 

Abrangência do 
currículo e 
valorização dos 
saberes e da 
aprendizagem 

Monitorização 
e Avaliação das 
Aprendizagens 

Planificação e 
acompanhamento 
das práticas 
educativa e letiva 

Organização e 
Gestão Escolar 

Conceção, 
planeamento e 
desenvolvimento 
da atividade 

Liderança 
e Gestão 

Gestão 

Liderança e 
Gestão 

Visão e estratégia Gestão dos 
recursos humanos 

Gestão dos 
recursos materiais 
e financeiros 

Participação dos 
pais e outros 
elementos da 
comunidade 
educativa 

Liderança 

Equidade e justiça 

Liderança 

Visão e estratégia 

Liderança Gestão 

Motivação e 
empenho 

Abertura à 
inovação 

Parcerias, 
protocolos e 
projetos 

Capacidade de 
Autorregulação 
e Melhoria 

Autoavaliação 
Autoavaliação Autoavaliação 

Desenvolvimento 

Sustentabilidade 
do progresso 

Consistência e 
impacto 

T
ot

al
 

Domínios Campos de Análise Domínios 
Campos de 
Análise 

Domínios Campos de Análise 

5 19 3 9 4 12 

Fonte: Santos, 2020. 
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A partir do cruzamento de dados inclusos em relatórios internacionais, no 

âmbito da realização da AEE, abordarei os resultados da investigação levada a cabo 

por Fialho et al. (2012) relativamente ao primeiro ciclo de avaliação, 

nomeadamente o fraco impacto na melhoria das escolas; falta de articulação da 

avaliação da “Liderança e Gestão” com a avaliação de desempenho dos diretores de 

escolas; falta de adequação temporal do ciclo de avaliação aos resultados das 

escolas; ausência de acompanhamento na implementação de planos de melhoria 

nas escolas; elevada importância dos resultados escolares na avaliação das escolas; 

ausência da valorização da observação da prática letiva na avaliação das escolas. A 

partir destas considerações, realizamos uma análise aos ciclos posteriores, visando 

reconhecer as alterações como resposta, ou não, a estas limitações e realizamos 

uma análise a alguns dos relatórios produzidos, visando desconstruir a ideologia 

por detrás do discurso avaliativo das equipas de AEE. 

Assim, tendo em conta o modo como os instrumentos e as práticas se 

desenvolvem e os responsáveis pela sua execução, é possível distinguir entre 

diferentes tipos de avaliação, a saber, a AEE, a avaliação interna e a autoavaliação. 

A primeira é conduzida por agentes externos à escola avaliada, as outras são da 

responsabilidade de agentes que pertencem à escola avaliada, tal como a iniciativa 

de avaliar, contrariamente à primeira. Porém, importa lembrar que avaliação 

interna e autoavaliação não são sinónimos. A avaliação interna é caraterizada pela 

coleta e organização de informação fornecida à entidade responsável pela 

realização da avaliação externa, como forma de prestação de contas pelo seu 

serviço educativo, o que lhe confere uma dimensão mais mecânica; a autoavaliação 

confunde-se com um trabalho de análise, reflexão e consequente transformação 

dos processos educativos, visando a melhoria da prestação desses mesmos 

serviços em linha com a missão da escola. Nesta, a implicação e participação dos 

atores educativos é fundamental, tanto na reflexão conjunta dos problemas, como 

na procura de soluções (Carvalho & Correia, 2018; Carvalho & Folgado, 2020; 

Terrasêca, 2016). Daí que se considere que a autoavaliação é um processo colegial, 

construtivo, porque reflete sobre o próprio desempenho, visando colmatar 

dificuldades e fragilidades, pelo que implica que seja um processo contínuo. Neste 

âmbito, pode constituir-se enquanto instrumento pedagógico fundamental para o 

acontecer da mudança. Consideramos a constituição destas equipas e 
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identificamos alguns modelos de avaliação disponíveis, nomeadamente o Modelo 

Common Assessment Framewor (CAF) e o Projeto Qualidade e Sucesso Educativo 

(QUALIS), este último elaborado para a Região Autónoma dos Açores, e 

simultaneamente aludimos à possibilidade da própria escola construir o seu 

próprio modelo. Assim é que, perante dificuldades na definição deste modelo, 

torna-se evidente a proximidade do usado pela AEE, o que parece enfatizar mais a 

prestação de contas do que a melhoria. E apesar de ser legítimo afirmar que a AEE 

veio potenciar e fomentar as práticas de autoavaliação, sem tradição no nosso país, 

isso também significa tratar-se de um processo que está sujeito a uma lógica de 

imposição externa e, nessa medida, a uma subalternidade que lhe adultera o 

princípio que justifica a sua existência. Condição que leva Lima (2012) a perguntar 

se o “exercício da chamada autoavaliação não se encontra demasiado dependente, 

ou até mesmo sobre determinado por regras heterónomas? [Não se aproxima de 

práticas de] recolha e gestão da informação de acordo com os quesitos da avaliação 

externa ou dos designados ‘instrumentos de apoio à autoavaliação?’” (p. 34) e a 

justificar a ideia de “um processo comandado à distância, tendo assim muito mais 

de hétero do que de auto” (Terrasêca, 2016, p. 165). Neste sentido, o processo 

confunde-se com responder à norma, ou estar em conformidade, o que obriga à 

alienação pela ausência de uma interrogação crítica fundamental à melhoria e 

mudança, porque subjugado à tutela da avaliação externa.  

 

Como atividades de consolidação, no contexto desta sessão, será dado 

especial relevo a quatro textos (Afonso, 2010a; Carvalho & Correia, 2018; Sá, 2008; 

Terrasêca, 2016) que serão comentados pelos alunos, fazem-se recomendações 

relativas à investigação portuguesa e a outros textos que ajudarão na consolidação 

dos conteúdos ministrados nesta sessão. 
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Sessão 11 
 

Duração: 3 horas 

Conteúdos programáticos: 

A. O ponto de situação/a procura por dificuldades 

B. Avaliação da unidade curricular de AE  

 

Esta última sessão divide-se em dois momentos fundamentais: o primeiro 

em que, através do diálogo com os formandos, procuramos avaliar o 

desenvolvimento dos trabalhos finais, tentando solucionar dificuldades 

apresentadas pelos próprios na sua elaboração; o segundo, no qual os formandos 

realizam oralmente uma apreciação global da unidade curricular e a docente, no 

final, também realiza a sua própria avaliação. Tal revela-se importante na medida 

em que só muito recentemente a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

disponibiliza um Questionário Pedagógico/Avaliação Docente que é de 

preenchimento posterior ao término das aulas, o que não permite a discussão com 

os alunos e não permite a desconstrução da avaliação realizada por cada um.  

 

  

  



 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV – BIBLIOGRAFIA DE APOIO 
 

  



 

154 

Aas, M., & Blom, T. (2018). Benchlearning as professional development of school 

leaders in Norway and Sweden. Professional Development in Education, 

44(1), 62-75. https://doi.org/10.1080/19415257.2017.1355840  

Ackoff, R. (1981). Creating the corporate future: Plan or be planned for. John Wiley 

& Sons. 

Afonso, A. J. (1994). A reforma da administração escolar: A abordagem política em 

análise organizacional. Instituto de Inovação Educacional. 

Afonso, A. J. (1999). Estado, mercado, comunidade e avaliação: Esboço para uma 

rearticulação crítica. Educação & Sociedade, 20(69), 139-164. 

https://doi.org/10.1590/S0101-73301999000400007  

Afonso, A. J. (2009). Nem tudo o que conta em educação é mensurável ou 

comparável: Crítica à accountability baseada em testes estandardizados e 

rankings escolares. Revista Lusófona de Educação, 13(13), 13-29. 

https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/545 

Afonso, A. J. (2010). Notas sobre auto-avaliação da escola pública como 

organização educativa complexa. ELO: Revista do Centro de Formação 

Francisco de Holanda, 17, 13-22.  

Afonso, A. J. (2010). Políticas educativas e autoavaliação da escola pública 

portuguesa: Apontamentos de uma experiência. Estudos em Avaliação 

Educacional, 21(46), 343-361. 

https://doi.org/10.18222/eae214620102016 

Afonso, A. J. (2011). Nove perguntas sobre a autoavaliação da escola. Revista Nova 

Ágora, 2, 45-48. 

Afonso, A. J. (2013). Um olhar sociológico sobre políticas para a educação, 

avaliação e accountability. Revista Educação e Políticas em Debate, 2(2), 286-

296. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas/article/view/24

777 

Afonso, A. J. (2018). O diretor enquanto gestor e as diferentes pressões e dilemas 

da prestação de contas na escola pública. Roteiro, 43, 327-344. 

https://doi.org/10.18593/r.v43iesp.17538  

Afonso, J. A., & Silva, A. M. (2015). A Escola do Torne (Vila Nova de Gaia, Portugal, 

1883-1922): As festas como práticas educativas. In M. I. Stamatto & O. M. 



 

155 

Neto (Eds), Práticas educativas, formação e memória (pp. 15-62). Mercado 

das Letras. 

Afonso, N. (2000). Autonomia, avaliação e gestão estratégica das escolas públicas. 

In J. Costa, A. Neto-Mendes, & A. Ventura (Orgs.), Liderança e estratégia nas 

organizações escolares (pp. 201-216). Universidade de Aveiro. 

Afonso, N. (2005). Política educativa, administração da educação e auto-avaliação 

das escolas. In J. MacBeath, D. Meuret, M. Schratz, & L. Jakobsen (Orgs.), A 

história de Serena: Viajando rumo a uma escola melhor. ASA. 

Afonso, N. (2014). Políticas de governação e liderança das escolas. Universidade 

Católica. 

Alaíz, V. (2006). Auto-avaliação das escolas? Há um modelo recomendável? Correio 

da Educação, 301, 1-4. 

Almeida, M., Costa, E., Pinho, A. S., & Pipa, J. (2018). Atuar na indução de 

professores: Que implicações para os diretores escolares 

portugueses? Revista Portuguesa de Educação, 31(2), 196-214. 

https://doi.org/10.21814/rpe.14278 

Alves, J. M. (1999). A escola e as lógicas de acção: As dinâmicas políticas de uma 

inovação instituinte. ASA. 

Alves, J. M. (2020). As metamorfoses do ensino profissional: Dinâmicas para a sua 

afirmação social, escolar e empresarial. In M. Miguéns (coord.), Estado da 

educação 2019 (pp. 454-459). CNE - Conselho Nacional de Educação. 

Alves, J. M. (2020). Postfácio: Entre os bastidores do sistema educativo: Rotas 

possíveis para a compreensão dos problemas. Desafios 28 - Cadernos de 

Trans_Formação, 35-41. 

Alves, J. M. (2021). Inovação educativa: Os critérios e as múltiplas faces da 

disrupção. In A gramática da inovação disruptiva, Desafios 35 - Cadernos de 

Trans_Formação, 4-20. 

Alves, J. M., & Baptista, C. (2018). Da urgência da reinvenção da escola. EDUCA - 

International Catholic Journal of Education, 4, 127-143. 

https://educa.fmleao.pt/no4-2018/da-urgencia/ 

Alves, J. M., (2021). O PIICIE como possibilidade de criação e conjugação de visões, 

vontades e recursos. Boletim Informativo dos Planos Integrados e Inovadores 

de Combate ao Insucesso Escolar, 16, 8-9. 



 

156 

Alves, L. (2002). O programa AVES. In J. Azevedo (Org.), Avaliação das escolas: 

Consensos e divergências (pp. 69-80). ASA.  

Alves, M. P., & Tomé, I. (2006). Os rankings das escolas secundárias em Portugal: 

da(s) intencionalidade(s) política(s) à sua representação nos professores. 

Revista Portuguesa de Pedagogia, 40(3), 237-252. 

https://doi.org/10.14195/1647-8614_40-3_10 

Alves, M., Torres, L., & Dionísio, B. (2019). The sociology of education in Portugal: 

Towards a renewed critical space. Italian Journal of Sociology of Education, 

11(3), 40-61. http://dx.doi.org/10.14658/pupj-ijse-2019-3-3 

Amorim, S., Alves, J. M., & Cabral, I. (2019). As escolas fazem a diferença: O papel 

das lideranças e da cultura escolar. Investigação em Educação - Revista da 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, 9-10, 27-46. 

http://pages.ie.uminho.pt/inved/index.php/ie/article/view/155 

Amorim, S., Cabral, I., & Alves, J. M. (2020). Culturas escolares, lideranças e 

resultados: Apresentação de resultados de um estudo de caso duplo. Revista 

Portuguesa de Investigação Educacional, (Especial), 144-171. 

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2020.8504 

Anderson, G., & Chang, E. (2019). Competing narratives of leadership in schools: 

the institutional and discursive turns in organizational theory. In M. 

Connolly, D. H. Eddy-Spicer, C. James, & S. D. Kruse (Eds.), The SAGE 

handbook of school organization (pp. 84-102). SAGE. 

Antunes, F. (2005). Globalização e europeização das políticas educativas. Sociologia 

– Problemas e Práticas, 47, 125-143. https://sociologiapp.iscte-

iul.pt/fichaartigo.jsp?pkid=508 

Antunes, F., & Viseu, S. (2017). A cobertura mediática (midiática) do debate 

público. Governação e privatização da educação em Portugal. Retratos da 

Escola, 21(11), 501-523. http://dx.doi.org/10.22420/rde.v11i21.789 

Antunes, F., & Viseu, S. (2019). Education governance and privatization in Portugal: 

Media coverage on public and private education. Education Policy Analysis 

Archives, 27(125). https://doi.org/10.14507/epaa.27.4293 

Antunes, F., Barros, R., Carvalho, M. J., Félix, A. L., Veloso, E., & Vilarinho, E. (2021). 

Políticas educacionais: gerencialismo e democratização da educação em 



 

157 

Portugal (2007-2017). Revista Brasileira de Educação, 26, 1-26. 

https://doi.org/10.1590/S1413-24782021260034  

Apple, M. (2002). “Endireitar” a educação: As escolas e a nova aliança 

conservadora. Currículo sem Fronteiras, 2(1), 55-78. 

http://www.curriculosemfronteiras.org/vol2iss1articles/apple.htm 

Apple, M. W. (2011). Democratic education in neoliberal and neoconservative 

times. International Studies in Sociology of Education, 21(1), 21-31. 

https://doi.org/10.1080/09620214.2011.543850  

Arendt, H. (1988). Entre o passado e o futuro. Perspectiva. 

Arendt, H. (1995). Qué es política? (S. Carbó, Trad.). Ediciones Paidós. 

Azevedo, J. (2005). Avaliação das escolas: Fundamentar modelos e operacionalizar 

processos. Estudo realizado com o apoio da Fundação Luso Americana para 

o Desenvolvimento. 

https://www.cnedu.pt/content/antigo/files/pub/AvaliacaoEscolas/4-

Estudo.pdf 

Azevedo, J. (2007, novembro 2-3). Avaliação externa das escolas em Portugal 

[Apresentação de comunicação]. Conferência “As escolas face a novos 

desafios”, Presidência Portuguesa da União Europeia, Lisboa, Portugal. 

Baldridge, J. (1971). Power and conflict in the university: Research in the sociology of 

complex organizations. John Wiley & Sons. 

Ball, S. (1993). Educational markets, choice and social class: The market as a class 

strategy in UK and the USA. British Journal of Sociology of Education, 14(1), 

3-19. https://www.jstor.org/stable/1392976 

Ball, S. (2001). Directrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. 

Currículo sem Fronteiras, 1(2), 99-116. 

http://www.curriculosemfronteiras.org/vol1iss2articles/ball.htm 

Ball, S. (2003). The teachers soul and terrors of performativity. Journal Education 

Policy, 18(2), 215-228. 

Ball, S. (2011). Do modelo de gestão do “bem-estar social” ao “novo gerencialismo”: 

Mudanças discursivas sobre gestão escolar no mercado educacional. In S. J. 

Ball & J. M. Mainardes (Orgs.), Políticas educacionais: Questões e dilemas (pp. 

193-221). Cortez. 



 

158 

Ball, S. (2011). Intelectuais ou técnicos? O papel indispensável da teoria nos 

estudos educacionais. In S. J. Ball & J. M. Mainardes (Orgs.), Políticas 

educacionais: Questões e dilemas (pp. 78-99). Cortez.  

Ball, S. (2014). Educação global S. A.: Novas redes políticas e o imaginário 

neoliberal (J. Bridon & J. Mainardes, Trad.). UEPG. 

Ball, S. J., Maguire, M., & Braun, A. (2016). Como as escolas fazem as políticas: 

Atuação em escolas secundárias (J. Bridon & J. Mainardes, Trad.). UEPG. 

Barrère, A. (2006). Sociologie des chefs d’etablissement. PUF. 

Barreto, A. (1995). Centralização e descentralização no sistema educativo. Análise 

Social, 30(130), 159-173. https://www.jstor.org/stable/41011082 

Barroso, J. (1995). Para o desenvolvimento de uma cultura de participação na 

escola. Cadernos de organização e gestão curricular, 1. Instituto de Inovação 

Educacional. 

Barroso, J. (1997). A autonomia e gestão das escolas. Ministério da Educação. 

Barroso, J. (2002). Gestão local da educação: Entre o Estado e o mercado, a 

responsabilidade colectiva. In L. M. Machado & N. S. C. Ferreira (Orgs.), 

Política e gestão da educação: Dois olhares (pp. 173-179). DP&A. 

Barroso, J. (2005). Políticas educativas e organização escolar. Universidade Aberta.  

Barroso, J. (2018). Os agrupamentos: Entre a lógica administrativa e a lógica 

pedagógica na definição da rede escolar. In A. Neto-Mendes et al. (Orgs.), 

Rede escolar: (Re)configurações, tensões e desafios. VIII Simpósio de 

organização e gestão escolar (pp. 11-29). Universidade de Aveiro. 

Barzanò, G. (2009). Culturas de liderança e lógicas de responsabilidade: As 

experiências de Inglaterra, Itália e Portugal. Fundação Manuel Leão. 

Beane, J. A., & Apple, M. W. (2000). Em defesa das escolas democráticas. In M. W. 

Apple, & J. A. Beane (Orgs.), Escolas democráticas. Porto Editora. 

Beck, U. (1989). Sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. Paidós. 

Becker, F. (2012). Avaliações externas e ensino fundamental: Do currículo para a 

qualidade ou da “qualidade” para o currículo? REICE. Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 10(4), 37-48. 

https://revistas.uam.es/reice/article/view/2986 

Belfield, C., & Levin, H. (2004). A privatização da educação, causas e implicações. 

ASA.  



 

159 

Bento, G., & Costa, J. (2018). Outdoor play as a mean to achieve educational goals: A 

case study in a Portuguese day-care group. Journal of Adventure Education 

and Outdoor Learning, 18(4), 289-302. 

https://doi.org/10.1080/14729679.2018.1443483 

Bertão, M. P., & Alves, J. M. (2020). As salas de aula nas escolas modernizadas pela 

Parque Escolar: Entre um voluntarismo retórico e uma míngua de efeitos 

nos processos educativos. Revista Portuguesa de Investigação Educacional, 

(Especial), 57-84. 

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2020.8501 

Bezes, P. (2020). Le nouveau phénomène bureaucratique. Le gouvernement par la 

performance entre bureaucratisation, marché et politique. Révue Française 

de Science Politique, 70(1), 21-47. https://doi.org/10.3917/rfsp.701.0021 

Biesta, G. J. (2004). Education, accountability, and the ethical demand: Can the 

democratic potential of accountability be regained? Educational theory, 

54(3), 233-250. https://doi.org/10.1111/j.0013-2004.2004.00017.x 

Bocchio, M. C. (2016). Política de agrupamiento escolar: ¿Mutácion o ‘muerte’ del 

trabajo de director escolar? Revista Portuguesa de Educação, 29(1), 99-119. 

https://doi.org/10.21814/rpe.6651 

Bolívar, A. (2003). Como melhorar as escolas: Estratégias e dinâmicas de melhoria 

das práticas educativas. ASA. 

Bolívar, A. (2007). Um olhar actual sobre a mudança educativa: Onde situar os 

esforços de melhoria. In C. Leite & A. Lopes (Org.), Escola, currículo e 

formação de identidades (pp. 13-50). ASA.  

Bordieu, P. (2001). As estruturas sociais da economia. Instituto Piaget. 

Breno A., Pereira, D., Lobler, B., & Simonetto, E. (2010). Análise dos modelos de 

tomada de decisão sob o enfoque cognitivo. Revista de Administração da 

UFSM, 3(2), 260-268. 

Brubaker, R. (1984). The limits of rationality: An essay on the social and moral 

thought of Max Weber. George Allen & Unwin. 

Burrel, G., & Morgan, G. (1992). Sociological paradigms and organizational analysis: 

Elements of the sociology of corporate life. Ashgate. 

Bush, T. & Bell, L. (Ed.). (2006). The principles and practice of educational 

management. Paul Chapman. 



 

160 

Bush, T. (1988). Theories of educational management. Harper & Row. 

Bush, T. (2006). Theories of educational leadership and management. SAGE. 

Bush, T. (2019). Conceptions of the leadership and management of schools as 

organizations. In M. Connolly et al. (Eds.), The SAGE handbook of school 

organization (pp. 51-66). SAGE. 

Bush, T. (Ed.). (1994). Managing education: Theory and practice. Open University 

Press.  

Cabral, I., Alves, J. M., Cunha, R. S., & Bolívar, A. (2020). Bases for the construction 

of standards for the improvement of school leadership and management 

practices. In I. Cabral & J. M. Alves (Coord.), Gestão escolar e melhoria das 

escolas: O que nos diz a investigação (pp. 163-180). Fundação Manuel Leão.  

Cabral, L., Silva, M., Cunha, R., & Alves, J. M. (2020). School leadership practices of 

Portuguese principals: Matching perceptions of principals and teachers. 

International Journal of Management in Education, 14(5), 516-544. 

https://dx.doi.org/10.1504/IJMIE.2020.109696 

Campos, E. (Org.). (1966). Sociologia da burocracia. Zahar Editores. (Publicação 

original 1963) 

Campos, M. (2000). A qualidade da educação em debate. Estudos em avaliação 

educacional, 22, 5-36. https://doi.org/10.18222/eae02220002215 

Campos, M. M., & Haddad, S. (2006). O direito humano à educação escolar pública 

de qualidade. In S. Haddad & M. Graciano (Orgs.), A educação entre os 

direitos humanos. Autores Associados.  

Canário, M. (1998). Construir o projecto educativo local: Relato de uma experiência. 

Cadernos de organização e gestão curricular, 10. Instituto de Inovação 

Educacional. 

Canário, R. (2005). O que é a escola? Um olhar sociológico. Porto Editora. 

Candeias, A., Calisto, I., Cristovão, A., Verdasca, J., & Vilia, P. (2017). Efeitos de 

variáveis cognitivas, emocionais e atitudinais no rendimento a matemática. 

Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 10, 81-84. 

https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.10.2757 

Carvalho, L. M., & Costa, E. (2014). Seeing education with one’s own eyes and 

through PISA lenses: Considerations of the reception of PISA in European 



 

161 

countries. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 36(5), 638-

646. https://doi.org/10.1080/01596306.2013.871449 

Carvalho, L. M., & Costa, E. (2017). Avaliação externa das escolas em Portugal: 

Atores, conhecimentos, modos de regulação. Revista Brasileira de Política e 

Administração da Educação, 33(3), 685-705. 

https://doi.org/10.21573/vol33n32017.79302 

Carvalho, L. M., & Costa, E. (2017). The praise of mutual surveillance in Europe. In 

R. Normand & J.-L. Derouet (Eds.), A European politics of education: 

Perspectives from sociology, policy studies and politics (Cap. 4, pp. 53-72). 

Routledge. 

Carvalho, L. M., Costa, E., & Gonçalves, C. (2017). Fifteen years looking at the 

mirror: On the presence of PISA in education policy processes (Portugal, 

2000-2016). European Journal of Education, 52(2), 154-166. 

https://doi.org/10.1111/ejed.12210 

Carvalho, L. M., Viseu, S. & Gonçalves, C. (2018). Novos atores intermediários na 

regulação da educação da Portugal. Revista da FAEEBA, Educação e 

Contemporaneidade, 27(53), 30-42. 

http://dx.doi.org/10.21879/faeeba2358-0194.2018.v27.n53.p30-42 

Carvalho, M. J. (2009). No trajecto das racionalidades decisórias da organização 

escolar. Educação, Sociedade & Culturas, 29, 141-155.  

Carvalho, M. J. (2010). A escola pública portuguesa: Lugar de execução e de 

produção de decisões. Revista Praxis Educacional, 6(9), 37-56. 

https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/633 

Carvalho, M. J. (2012). A organização escolar: Monorracionalidade ou 

multirracionalidades. Revista Brasileira de Política e Administração da 

Educação, 28(3), 683-699. https://doi.org/10.21573/vol28n32012.39834 

Carvalho, M. J. (2013). A administração escolar: Racionalidade ou racionalidades? 

Revista Lusófona de Educação, 25, 213-229. 

https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/4388 

Carvalho, M. J. (2015). A revista Seara Nova: Instrumento ao serviço da democracia 

e da descentralização da organização escolar. Educació i Història: Revista 

d’Història de l’Educació, 25, 95-115. doi:10.2436/20.3009.01.144 



 

162 

Carvalho, M. J. (2016) As multirracionalidades: Condição de uma organização 

escolar democrática. Revista do Fórum Português de Administração 

Educacional, 9, 106-113. 

Carvalho, M. J. (2019). António Sérgio: A democracia como consequência da 

educação emancipatória. Elo: Revista do Centro de Formação Francisco da 

Holanda, 26, 23-30. 

Carvalho, M. J., & Felizardo, A. (2019). Autarquia e escola: A gestão do 

pessoal não docente. Magis, Revista Internacional de Investigación en 

Educación, 11(23), 115-134. 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.m11-23.aegp 

Carvalho, M. J., & Folgado, C. (2020). As equipas de autoavaliação: As 

representações dos atores educativos. Revista Brasileira de Educação, 25, 1-

28. https://doi.org/10.1590/S1413-24782020250028 

Carvalho, M. J., & Joana, L. (2020). Uma análise comparada: Sistemas inspetivos de 

alguns países. Revista Lusófona de Educação, 50(50), 27-41. 

https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/7540 

Carvalho, M. J., & Soares, T. (2019). Evolução histórico-legal do regime de gestão e 

administração da escola pública portuguesa: Dos descobrimentos até à 

primeira república. História da Educação, 23, 1-33. 

https://doi.org/10.1590/2236-3459/80154 

Carvalho, M. J., Brás, J. V., Gonçalves, M. N. (2018). Para uma metacrítica da 

organização escolar. Laplage em Revista, 4(1), 202-214. 

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/36

0 

Carvalho, M., Cabral, I., Verdaca, J., & Alves, J. M. (2021). Strategy and strategic 

leadership in education: A scoping review. Frontiers in Education, 6, 706608. 

https://doi.org/10.3389/feduc.2021.706608 

Carvalho, M., Cabral, I., Verdaca, J., & Alves, J. M. (2021). What about us? Teachers’ 

participation in schools’ strategic action plans. Participatory Educactional 

Research (PER), 8(3), 156-175. https://doi.org/10.17275/per.21.59.8.3 

Castro, D. (2010). A gestão intermédia nos agrupamentos de escolas: Os 

coordenadores de estabelecimento e as lideranças periféricas [Tese de 



 

163 

doutoramento, Universidade de Aveiro]. RIA - Repositório Institucional da 

Universidade de Aveiro. http://hdl.handle.net/10773/1115 

Catalão, A., & Pires, C. (2020). As plataformas informáticas como instrumentos de 

regulação da organização e gestão escolar. Revista Portuguesa de 

Investigação Educacional, (Especial), 85-110. 

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2020.8502 

Chomsky, N. (2000). Neoliberalismo e ordem global: Crítica do lucro. Editorial 

Notícias. 

Chubb, J., & Moe, T. (1990). Politics, markets and America's schools. The Brookings 

Institution. 

Clegg, S. (1998). As organizações modernas. Celta Editora. 

Cohen, M., & March, J. (1974). Leadership and ambiguity. McGraw-Hill. 

Cohen, M., March, J., & Olsen, J. (1972). A garbage can model of organizational 

choice. Administrative Science Quarterly, 17(1), 1-25. 

https://doi.org/10.2307/2392088 

Coleman, J. S. et al. (1966). Equality of educational opportunity. Government 

Printing Office. 

Cordeiro, A. M. R., Martins, H. A., & Ferreira, A. G. (2014). As cartas educativas 

municipais e o reordenamento da rede escolar no Centro de Portugal: Das 

condições demográficas às decisões políticas. Ensaio: Avaliação e Políticas 

Públicas em Educação, 22(84), 581-608. https://doi.org/10.1590/S0104-

40362014000300002 

Cosme, A., & Trindade, R. (2007). Escola a tempo inteiro: Escola para que te quero? 

Profedições. 

Cosner, S., De Voto, C., & Andry Rah’man, A. (2018). Drawing in the school context 

as a learning resource in school leader development: Application-oriented 

projects in active learning designs. Journal of Research on Leadership 

Education, 13(3), 238-255. https://doi.org/10.1177/1942775118763872 

Costa, E. (2018). Conhecimento organizacional, ação e reflexão: Um roteiro para o 

desenvolvimento profissional e organizacional. In J. Machado & J. M. Alves 

(Orgs.), Conhecimento e ação: Transformar contextos e processos educativos 

(pp. 52-66). Universidade Católica.  



 

164 

Costa, E., & Almeida, M. (2016). Formação-ação e autoavaliação de escolas: Um 

contributo para o desenvolvimento organizacional e profissional dos 

professores. Educação, Sociedade & Culturas, 47, 73-93. 

https://doi.org/10.34626/esc.vi47.188 

Costa, E., Almeida, M., Pinho, A. S., & Pipa, J. (2019). School leaders’ insights on 

beginning teachers’ induction in Belgium, Finland and Portugal. Eurasian 

Journal of Educational Research, 81, 57-78. DOI: 10.14689/ejer.2019.81.4 

Costa, H., Estanque, E., & Fonseca, D. (2019). Poderes sindicais em (re)construção? 

Ilações setoriais no contexto português. Sociologia On Line, 21, 36-61. 

https://doi.org/10.30553/sociologiaonline.2019.21.2 

Costa, J. A (1996). Imagens organizacionais da escola. ASA. 

Costa, J. A. (1996). Imagens organizacionais da escola. ASA. 

Costa, J. A. (2003). O projecto educativo da escola e as políticas educativas locais: 

Discursos e práticas. Universidade de Aveiro. 

Costa, J. A. (2007). Avaliação, ritualização e melhoria das escolas: À procura da 

roupa do rei. In Conselho Nacional de Educação (Ed.), Avaliação das escolas: 

Modelos e processos (pp. 229-236). Conselho Nacional de Educação. 

Costa, J. A. (2007). Projectos em educação: Contributos de análise organizacional. 

Universidade de Aveiro. 

Costa, J. A., & Castanheira, P. (2015). A liderança na gestão das escolas: Contributos 

de análise organizacional. Revista Brasileira de Política e Administração da 

Educação, 31(1), 13-44. https://doi.org/10.21573/vol31n12015.58912 

Costa, J. A., & Ventura, A. (2002). Avaliação integrada das escolas: Análise em torno 

das opiniões dos intervenientes. In A. Ventura, A. Mendes, & J. Costa (Orgs.), 

Avaliação de organizações educativas (pp. 106-108). Universidade de 

Aveiro. 

Costa, J. A., Andrade, A., Neto-Mendes, A., & Costa, N. (Orgs.). (2004). Gestão 

curricular: Percursos de investigação. Universidade de Aveiro. 

Costa, J. A., Figueiredo, S., & Castanheira, P. (2019). Liderança educacional em 

Portugal: Meta-análise sobre produção científica. Revista Portuguesa de 

Investigação Educacional, 13, 83-105. 

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2013.3390 



 

165 

Costa, J. A., Neto-Mendes, A., & Castanheira, P. (2011). The ELO Project - 

Educational Leadership Observatory. Procedia - Social and Behavioral, 29, 

1855-1858. 

Costa, J. A., Neto-Mendes, A., & Sousa, L. (2001). Gestão pedagógica e lideranças 

intermédias na escola: Estudo de caso no TEIP do Esteiro. Universidade de 

Aveiro. 

Costa, J. A., Neto-Mendes, A., & Ventura, A. (2013). Private supplementary tutoring 

as a critical but ignored variable in educational evaluation: Lisbon, Seoul 

and Brasilia. European Studies in Educational Management, 2(2), 79-94. 

Costa, J. A., Neto-Mendes, A., & Ventura, A. (Orgs). (2008). Actas do V simpósio sobre 

organização e gestão escolar: Trabalho docente e organizações educativas. 

Universidade de Aveiro. 

Costa, J. A., Neto-Mendes, A., & Ventura, A. (Orgs.). (2000). Liderança e estratégia 

nas organizações escolares. Universidade de Aveiro. 

Costa, J. A., Neto-Mendes, A., & Ventura, A. (Orgs.). (2002). Avaliação de 

organizações educativas. Universidade de Aveiro. 

Costa, J. A., Neto-Mendes, A., & Ventura, A. (Orgs.). (2013). Xplika internacional: 

Panorâmica sobre o mercado das explicações. Universidade de Aveiro. 

Costa, J. A., Neto-Mendes, A., Ventura, A., & Azevedo, S. (2009). El mercado de las 

clases particulares en Portugal y la construcción de los resultados escolares. 

Tempora: Revista de Sociología de la Educación, 11, 101-114.  

Costa, J. A., Ventura, A., Neto-Mendes, A., & Martins, M. E. (2013). Reforço escolar: 

Análise comparada dos meandros de um fenómeno em crescimento. 

Educação Unisinos, 17(3), 205-214. 

https://doi.org/10.4013/edu.2013.173.3942 

Costa, J., Neto-Mendes, A., & & Sousa, L. (2001). Gestão pedagógica e lideranças 

intermédias na escola: Estudo de caso no TEIP do Esteiro. Universidade de 

Aveiro. 

Costa, J., Neto-Mendes, A., & Ventura, A. (2008). Xplika: Investigação sobre o 

mercado das explicações. Universidade de Aveiro. 

Costa, J., Neto-Mendes, A., & Ventura, A. (Orgs.). (2004). Políticas e gestão local da 

educação. Universidade de Aveiro. 



 

166 

Courpasson, D. (2000). Managerial strategies of domination: Power in soft 

bureaucracies. Organization Studies, 21(1), 141-161. 

Cristovão, A. M., Candeias A. A., & Verdasca, J. (2017). Social and emotional learning 

and academic achievement in Portuguese schools: A bibliometric study. 

Frontiers in Psychology, 8, 1913. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01913 

Cristóvão, A. M., Candeias, A. A., & Verdasca, J. L. (2020). Development of socio-

emotional and creative skills in primary education: Teachers’ perceptions 

about the Gulbenkian XXI school learning communities project. Frontiers in 

Education, 4. https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00160 

Cristóvão, A. M., Verdasca, J., & Candeias, A. (2019). Perceções de professores de 1.º 

ciclo sobre a implementação de um programa de promoção de mudanças no 

processo de ensino e aprendizagem: O caso das comunidades escolares de 

aprendizagem Gulbenkian XXI. Revista Portuguesa de Investigação 

Educacional, 19, 14-40. 

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2019.5291 

Crouch, C. (2004). Post-democracy. Polity Press. 

Crozier, M. (1963). Le phénomène bureaucratique. Seuil. 

Crozier, M. & Friedberg, E. (1977). L’acteur et le système. Editions du Seuil. 

CRSE - Comissão de Reforma do Sistema Educativo. (1988). A gestão do sistema 

escolar. GEP/ME. 

Damásio, A. (1994). O erro de Descartes: Emoção, razão e cérebro humano. 

Publicações Europa-América. 

Damásio, A. (2000). Sentir & saber: A caminho da consciência. Temas e 

Debates/Círculo de Leitores. 

Damásio, A. (2001). O sentimento de si: O corpo, a emoção e a neurologia da 

consciência. Publicações Europa América. 

Delors, J. et al. (1996). Educação, um tesouro a descobrir. UNESCO; ASA. 

Dexter, S., Clement, D., Moraguez, D., & Watson, G. S. (2020). (Inter)Active learning 

tools and pedagogical strategies in educational leadership preparation. 

Journal of Research on Leadership Education, 15(3), 173-191. 

https://doi.org/10.1177/1942775120936299 

Dillon, S. (1998). Descriptive decision making: Comparing theory with practice. In 

Proceedings of the 33rd Annual Conference of Operational Research Society of 



 

167 

New Zealand. University of Auckland. 

https://orsnz.org.nz/conf33/papers/p61.pdf. 

Dourado, L. F., Oliveira, J. F., & Almeida Santos, C. (2007). A qualidade da educação 

conceitos e definições. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Série Documental: Textos para Discussão), 

24(22), 5-34. 

Drucker, P. (1994). As organizações sem fins lucrativos. Difusão Cultural. 

Drucker, P. (1997). Inovação e gestão. Editorial Presença. 

Drucker, P. (2006). The effective executive. Harper Collins Publishers.  

Ellström, P.-E. (1983). Four faces of educational organisations. Higher Education, 

12, 231-241. https://doi.org/10.1007/BF00136639 

Estanque, E., & Fonseca, D. (2014). Olas de indignación y su lógica política: 

Movimientos sociales y nuevas expresiones de radicalismo de clase media. 

RASE Revista de la Sociología de la Educación, 7(3), 587-607. 

https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/view/8744 

Estanque, E., Costa, H. A., Fonseca, D., & Santos, A. (2018). Digitalização e 

precariedade laboral: Novos desafios para o sindicalismo e os movimentos 

sociais no contexto português. Século XXI: Revista de Ciências Sociais, 8(2). 

https://doi.org/10.5902/2236672536155 

Estêvão, C. (1998). A construção da autonomia e a autonomia da gestão nas escolas 

privadas. Revista Portuguesa de Educação, 11(1), 23-35. 

Estêvão, C. (1998). Gestão estratégica nas escolas. Instituto de Inovação 

Educacional. 

Estêvão, C. (1998). Redescobrir a escola privada portuguesa como organização. 

Universidade do Minho. 

Estêvão, C. (2004). Educação, justiça e autonomia. ASA. 

EURYDICE. (2007). A autonomia das escolas na Europa: Políticas e medidas. 

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação do Ministério da 

Educação. 

EURYDICE. (2008). Responsabilités et autonomie des enseignants en Europe. 

EURYDICE. 



 

168 

Falabella, A. (2020). The seduction of hyper-surveillance: Standards, testing, and 

accountability. Educational Administration Quarterly, 57(1), 113-142. 

https://doi.org/10.1177/0013161X20912299 

Farrell, C., & Morris, J. (2003). The ‘neo-bureaucratic’ state: Professionals, 

managers and professional managers in schools, general practitioners and 

social work. Organization, 10(1), 129-156. 

https://doi.org/10.1177/1350508403010001380 

Ferlie, E., Pettigrew, A., Ashburner, L., & Fitzgerald, L. (1996). The new public 

management in action. Oxford University Press. 

Fernandes, A. S. (1995). Educação e poder local. In Conselho Nacional de Educação 

(Ed.), Educação, comunidade e poder local: Actas do seminário (pp. 45-63). 

Conselho Nacional de Educação. 

Fernandes, A. S. (1996). Os municípios portugueses e a educação: As normas e as 

práticas. In J. Barroso & J. Pinhal (Orgs.), Administração da educação: Os 

caminhos da descentralização (pp. 113-124). Edições Colibri. 

Fernandes, A. S. (1998). Os municípios portugueses e a educação: Entre os 

fantasmas do passado e os desafios do futuro. In J. Nascimento (Coord.), 

Actas do seminário “A territorialização das políticas educativas” (pp. 27-41). 

Centro de Formação Francisco de Holanda. 

Fernandes, A. S. (2004). Município, cidade e territorialização educativa. In J. A. 

Costa, A. Neto-Mendes, & A. Ventura (Orgs.), Políticas e gestão local da 

escola: Actas do III Simpósio sobre organização e gestão escolar (pp. 35-43). 

Universidade de Aveiro. 

Fernandes, A. S. (2005). Descentralização, desconcentração e autonomia dos 

sistemas educativos: Uma panorâmica europeia. In J. Formosinho, A. S. 

Fernandes, J. Machado, & F. I. Ferreira, Administração da educação: Lógicas 

burocráticas e lógicas de mediação (pp. 53-89). ASA. 

Fernandes, A. S. (2014). Contextos da intervenção educativa local e a experiência 

dos municípios portugueses. In J. Machado, J. M. Alves, A. S. Fernandes, J. 

Formosinho, & I. Cabral, Municípios, educação e desenvolvimento local: 

Projetos educativos municipais (pp. 35-61). Fundação Manuel Leão. 



 

169 

Fernandes, D. (2019). Avaliações externas e aprendizagens dos alunos: Uma 

reflexão crítica. Linhas Críticas, 25, 644-660. 

https://doi.org/10.26512/lc.v25.2019.24579 

Fernandes, P., & Figueiredo, C. (2020). Tecnologias educativas e plataformas 

digitais na gestão educacional: O que evidenciam os estudos académicos. 

Laplage em Revista, 6, 24-38. https://doi.org/10.24115/S2446-

622020206Especial531p.24-38 

Fernández Enguita, M. (2016). El difícil tránsito entre dos épocas. In M. Fernández 

Enguita & S. Vásquez Cupeiro (Orgs.), La larga y compleja marcha del clip al 

clic: Escuela y profesorado ante el nuevo entorno digital. (pp. 3-109). 

Fundación Telefónica/Editorial Ariel.  

Fernández Enguita, M. (2018). Más escuela y menos aula. Ediciones Morata. 

Ferreira, Â. & Neto-Mendes, A. (2019). A timoridade pela língua portuguesa: O caso 

do Externato São José durante a ocupação indonésia. In A. M. Ferreira et al. 

(Coord.), Pelos mares da língua portuguesa 4 (pp. 77-95). Universidade de 

Aveiro. 

Ferreira, F. (2005). O local em educação: Animação, Gestão e Parceria. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

Ferreira, F. I. (2005). Os agrupamentos de escolas: Lógicas burocráticas e lógicas 

de mediação. In J. Formosinho et al. (Orgs.), Administração da educação: 

Lógicas burocráticas e lógicas de mediação (pp. 265-306). Porto Editora. 

Ferreira, H. (2000). Formação contínua: Que desafios? In Artur Mourão et al. (Eds.), 

Organização e avaliação da formação: Actas do seminário europeu (pp. 20-

35). Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.  

Ferreira, H. (2002). A Escola Preparatória portuguesa: Uma abordagem 

organizacional. Instituto Politécnico de Bragança.  

Ferreira, H. (2002). A participação dos professores na direcção da escola secundária 

entre 1926 e 1986. Instituto Politécnico de Bragança. 

Ferreira, H. (2003). A teoria piagetiana da equilibração e as suas consequências 

educacionais. Instituto Politécnico de Bragança. 

Ferreira, H. (2006). A administração da educação primária entre 1926 e 1995: Que 

participação dos professores na organização da escola e do processo 

educativo? Universidade do Minho. 



 

170 

Ferreira, H. (2007). Teoria politica, educacão e participação dos professores. Educa. 

Ferreira, H. (2007). Teoria política, educação e participação dos professores: A 

administração da educação primária entre 1926 e 1995. Educa. 

Ferreira, H. (2011). A participação: Ilusão, ideologia ou possibilidade? In M. J. 

Cardona & Ramiro Marques (Eds.), Da autonomia da escola ao sucesso 

educativo (pp. 75-109). Cosmos.  

Ferreira, H. (2012). Da sociedade da informação a uma sociedade da participação e 

da inclusão? In J. Sousa, M. Meirinhos, A. Valcárcel, & L. Rodero (Eds.), Actas 

da conferência ibérica inovação na educação com TIC (pp. 20-27). Instituto 

Politécnico de Bragança. 

Ferreira, H., & Graça, R. (2006). Necessidades educativas especiais: Uma 

experiência de formação de professores. EDUSER: Revista de Educação, 2, 

71-87. 

Figueiredo, S., Costa, J. A., & Gonçalves, C. (2014). As metáforas nos discursos sobre 

liderança em contexto escolar: Incursão exploratória. In E-book do 

congresso internacional PEEME – Políticas educativas, Eficácia e Melhorias 

das Escolas (pp. 201-216). Universidade de Évora. 

Flores, M. (2005), Agrupamento de escolas: Indução política e participação. 

Almedina. 

Fonseca, D. (2010). FERVE: Entre a denúncia e a representação institucional. 

Cadernos de Campo: Revista de Ciências Sociais, 13, 9-24. 

https://periodicos.fclar.unesp.br/cadernos/article/view/5136 

Fonseca, D. (2013). Precarious but inflexible: The rise of a new social movement in 

Portugal. Global Dialogue, 3(2). https://globaldialogue.isa-

sociology.org/precarious-but-inflexible-the-rise-of-a-new-social-

movement-in-portugal/ 

Fonseca, D. (2014). New actors on stage: Analysis of the emergent forms of 

collective action in the European context. Open Journal of Social Sciences, 2, 

43-53. http://dx.doi.org/10.4236/jss.2014.21005 

Fonseca, D., & Alves, G. (2012). Trabalhadores precários: O exemplo emblemático 

de Portugal. Revista Margem Esquerda: Ensaios Marxistas, 18, 31-36. 

Fonseca, D., & Estanque, E. (2018). Sindicalismo e lutas sociais em tempos de crise. 

e-cadernos CES, 29. https://doi.org/10.4000/eces.3483 



 

171 

Formosinho, J. (1989). De serviço do Estado a comunidade educativa: Uma nova 

concepção para a escola portuguesa. Revista Portuguesa de Educação, 2(1), 

53-86. 

Formosinho, J. (1992). O dilema organizacional da escola de massas. Revista 

Portuguesa de Educação, 5(3), 23-48. 

Formosinho, J., & Fernandes, A., Ferreira, H., & Machado, J. (2010). Os 

(Des)caminhos da autonomia da escola. In J. Formosinho, A. S. Fernandes, H. 

C. Ferreira, & J. Machado (Orgs.), Autonomia da escola pública em Portugal 

(pp. 91-119). Fundação Manuel Leão. 

Formosinho, J., & Machado J. (2014). A regulação da educação em Portugal. Do 

Estado Novo à democracia. In J. Machado, J. M. Alves, A. S. Fernandes, J. 

Formosinho, & I. Cabral., Municípios, educação e desenvolvimento local: 

Projetos educativos municipais (pp. 13-33). Fundação Manuel Leão. 

Formosinho, J., Fernandes, A., Machado, J., & Ferreira, H. (2010). A autonomia da 

escola pública em Portugal. Fundação Manuel Leão. 

Freire, P. (1991). A educação na cidade. Cortez. 

Freire, P. (1993). Política e educação: Ensaios. Cortez. 

Freire, P. (1994). Cartas a Cristina. Paz e Terra. 

Freire, P. (1996). Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 

Paz e Terra. 

Freire, P. (1997). Pedagogia da esperança: Um reencontro com a pedagogia do 

oprimido. Paz e Terra. 

Freire, P. (1999). Pedagogia do oprimido. Paz e Terra. Publicação original 1968. 

Freire, P. (2000). Pedagogia da indignação: Cartas pedagógicas e outros escritos. 

Unesp. 

Freire, P. (2001). Educação e atualidade brasileira. Cortez. Publicação original 

1959. 

Freire, P. (2007). Ação cultural para a liberdade e outros escritos. Paz e Terra. 

Freire, P. (2015). Extensão ou comunicação? Paz e Terra. Publicação original 1969. 

Friedberg, E. (1988). L'analyse sociologique des organisations. L’Harmattan. 

(Publicação original 1972). 

Friedman, M., & Friedman, R. (2012). Liberdade para escolher. Lua de Papel. 



 

172 

Frigotto, G. (2017). A gênese das teses do Escola sem Partido: Esfinge e ovo de 

serpente que ameaçam a sociedade e a educação. In G. Frigotto (Org.), 

Escola “sem” partido: Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira 

(pp. 17-34). EdUERJ.  

Fullan, M. (2003). Liderar numa cultura de mudança. ASA. 

García-Garnica, M., & Caballero, K. (2019). La formación de los equipos directivos 

es suficiente para desempeñar prácticas eficaces de liderazgo pedagógico? 

Profesorado, 23, 83-106. https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i2.9576 

Garcia-Marques, T., & Garcia-Marques, L. (1998). Tomada de decisão: Abordagens 

teóricas e aplicações ao contexto organizacional. In C. A. Marques & M. P. 

Cunha (Eds.), Comportamento organizacional e gestão de empresas (pp. 151-

175). Dom Quixote. 

Germov, J. (2005). Managerialism in the Australian public health sector: Towards 

hyperrationalisation of professional bureaucracies. Sociology of Heath & 

Ilness, 27(6), 738-758. https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2005.00472.x 

Gimeno Sacristán, J. (1999). Poderes instáveis em educação. Artmed. 

Giroux, H. (1986). Teoria crítica e resistência em educação: Para além das teorias de 

reprodução. Vozes. 

Godinho, R. L. (2020). As plataformas informáticas na gestão escolar: Burocracia ou 

autonomia? Instituto de Educação da Universidade do Minho.  

Gomes, C., Silva, G., & Siva, D. (2011). Educação cívica e formação democrática na 

escola pública portuguesa: Opiniões e opções educativas dos professores. 

Revista Tempora, 4, 81-97. 

Gomes, R. (1999). 25 anos depois: Expansão e crise da escola de massas em 

Portugal. Educação, Sociedade & Culturas, 11, 133-164. 

Gonçalves, C. (2018). Os dispositivos digitais no governo da educação: Um tema 

relevante para a análise das políticas educativas em Portugal. Investigar em 

Educação, 8, 59-74. 

http://pages.ie.uminho.pt/inved/index.php/ie/article/view/146 

 González, C. C., Viseu, S., & Segovia, J. (2021). Research of professional identity of 

female school principals through life stories. The International Journal of 

Interdisciplinary Social and Community Studies, 16(1), 163-179. 

https://doi.org/10.18848/2324-7576/CGP/v16i01/163-179  



 

173 

Gore, A. (1996). Da burocracia à eficácia: Reinventar a administração pública. 

Quetzal. 

Gouveia, A., & Neto-Mendes, A. (2013). School reinforcement as a promoter of 

increased confidence and self-esteem on students of commercial 

preparatory courses. Atención Primaria, 45(Sup.2), 119. 

https://doi.org/10.1016/S0212-6567(13)70033-7 

Graeber, D. (2005). The utopia of rules: On technology, stupidity, and the secret joys 

of bureaucrcy. Melville House. 

Grimaldi, E., & Ball, S. (2020). Paradoxes of freedom: An archaelogical analysis of 

educational online platforms interfaces. Critical Studies in Education, 62(1), 

114-129. https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1861043 

Hall, R. (1984). Organizações, estrutura e processos. Prentice-Hall Brasil. 

Hamann, J. (2020). Governance by numbers: A panoptican reversed? Politics and 

Governance, 8(2), 68-71. https://doi.org/10.17645/pag.v8i2.2991 

Hansen, D. T., & James, C. (2016). The importance of cultivating democratic habits 

in schools: Enduring lessons from democracy and education. Journal of 

Curriculum Studies, 48(1), 94-112. 

https://doi.org/10.1080/00220272.2015.1051120 

Hardy, I. (2021). The quandary of quantification: Data, numbers and teachers’ 

learning. Journal of Education Policy, 36(1), 44-63. 

https://doi.org/10.1080/02680939.2019.1672211 

Hargreaves, A. & Fink, D. (2007). Liderança sustentável: Desenvolvendo gestores da 

aprendizagem. Artmed.  

Hargreaves, A. (1998). Os professores em tempos de mudança: O trabalho e a cultura 

dos professores na idade pós-moderna. McGraw-Hill. 

Harrison, E. (1996). A process perspective on strategic decision making. 

Management Decision, 34(1), 46-53. 

https://doi.org/10.1108/00251749610106972 

Hoggett, P. (1996). New modes of control in the public service. Public 

Administration, 74(1), 9-32. https://doi.org/10.1111/j.1467-

9299.1996.tb00855.x 

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 

3-19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x 



 

174 

Horkheimer, M. (1973). Crítica de la razón instrumental. Ed. Sur. 

Hoy, W., & Sweetland, S. (2000). Bureaucracies that work: Enabling not coercive. 

Journal of School Leadership, 10, 525-541. 

https://doi.org/10.1177/105268460001000603 

Huber, G. (1984). Toma de decisiones en la gerencia. Trillas. 

Huber, G. (2013). Multiple learning approaches in the professional development of 

school leaders: Theoretical perspectives and empirical findings on self-

assessment and feedback. Educational Management Administration and 

Leadership, 41(4), 527-540. https://doi.org/10.1177/1741143213485469 

Irby, B. J. (2018). Editor’s overview: Differences and similarities with mentoring, 

tutoring, and coaching. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 

26(2), 115-121. https://doi.org/10.1080/13611267.2018.1489237 

Jones, M. (1973). Tomada de decisão pelo executivo. Atlas. 

Kaufman, A. (1981). A ciência na tomada de decisão. Zahar. 

Lane, J.-E. (2000). New public management. Routledge. 

Lara, B. (1991). La decisíon, un problema contemporáneo. Espasa Calpe. 

Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2007). Introduction: Understanding public policy 

through its instruments: From the nature of instruments to the sociology of 

public policy instrumentation. Governance: An International Journal of 

Policy, Administration, and Institutions, 20(1), 1-26. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2007.00342.x 

Le Moigne, J.-L. (1974). Les systèmes de décisions dans les organizations. Press 

Universitaires de France. 

Leite, C., & Fernandes, P. (2014). Avaliação, qualidade e equidade. Avaliação: 

Revista da Avaliação da Educação Superior, 19(2), 421-438. 

https://doi.org/10.1590/S1414-40772014000200009 

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. Seven (2020). SEVEN Strong claims about 

successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 40, 

5-22. https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077 

Likert, R. (1979). Novos padrões de administração. Livraria Pioneiro. 

Lima, L. & Torres, L. L. (2020). Políticas, dinâmicas e perfis dos agrupamentos de 

escolas em Portugal. Análise Social, LV (4.º), (n.º 237), pp. 748-774 



 

175 

Lima, L. (1994). Modernização, racionalização e optimização. Cadernos de Ciências 

Sociais, 14, 119-139. 

Lima, L. (1996). Construindo modelos de gestão escolar. Instituto de Inovação 

Educacional.  

Lima, L. (2007). Administração da educação e autonomia das escolas. In Conselho 

Nacional de Educação (Ed.), A educação em Portugal (1986-2006): Alguns 

contributos de investigação (pp. 15-77). Sociedade Portuguesa de Ciências 

da Educação. 

Lima, L. (2008). Audição parlamentar sobre o projecto governamental de ‘regime 

jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos 

da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Assembleia da 

República, Comissão de Educação e Ciência. (Policopiado) 

Lima, L. (2009). A democratização do governo das escolas públicas em Portugal. 

Sociologia, 19, 227-253. 

https://ojs.letras.up.pt/index.php/Sociologia/article/view/2337 

Lima, L. (2010). É difícil perspectivar tempos mais complicados. In A. Macedo, A. 

Afonso, A. Sousa, C. Silva, C. Mesquita-Pires, D. Fernandes, F. Antunes, H. 

Arcanjo, J. Marques, J. Cardoso, L. Licínio, M. Esteves, M. Mendonça, P. 

Sucena, R. Trindade, & T. Medina (2010), Escola democrática. Sindicato dos 

Professores do Norte. 

Lima, L. (2011). Administração escolar: Estudos. Porto Editora. 

Lima, L. (2012). Elementos de análise organizacional das políticas e práticas de 

avaliação escolar. In F. Werle (Org.), Avaliação em larga escala: Questões 

polémicas (pp. 15-38). Liber Livro. 

Lima, L. (2012). Elementos de hiperburocratização da administração educacional. 

In C. Lucena & J. R. Silva Júnior (Orgs.), Trabalho e educação no século XXI: 

experiências internacionais. Xamã.  

Lima, L. (2013). Organização escolar e democracia radical: Paulo Freire e a 

governação democrática da escola pública. Cortez.  

Lima, L. (2015). A avaliação institucional como instrumento de racionalização e o 

retorno à escola como organização formal. Educação e Pesquisa, 41, 1339-

1352. 



 

176 

Lima, L. (2015). O programa “Aproximar Educação”, os municípios e as escolas: 

Descentralização democrática ou desconcentração administrativa? Questões 

Atuais de Direito Local, 5, 7-24. 

Lima, L. (2018). Agrupamentos de escolas: Choques de racionalidades e práticas de 

dominação burocrática. In A. Neto-Mendes, J. A. Costa, M. M. Gonçalves, & D. 

Fonseca (Orgs.), Rede escolar: (Re)configurações, tensões e desafios: Atas do 

VIII simpósio de organização e gestão escolar (pp. 31-55). Universidade de 

Aveiro. 

Lima, L. (2018). Por que é tão difícil democratizar a gestão da escola pública? 

Educar em Revista, 68, 15-28. 

Lima, L. (2018). Privatização lato sensu e impregnação empresarial na gestão da 

educação pública. Currículo sem Fronteiras, 18(1), 129-144. 

Lima, L. (2019). A Pedagogia do Oprimido como fonte para a crítica ao 

pedagogismo opressor. Educação, Sociedade & Culturas, 54, 11-29. 

Lima, L. (2019). Uma pedagogia contra o outro? Competitividade e emulação. 

Educação & Sociedade, 40, 1-18. https://doi.org/10.1590/ES0101-

73302019218952 

Lima, L. (2020). Autonomia e flexibilidade curricular: Quando as escolas são 

desafiadas pelo governo. Revista Portuguesa de Investigação Educacional, n.º 

especial, 172-192. 

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2020.8505  

Lima, L. (2021, fevereiro 23). Audição pública sobre “O regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário” [Videoconferência]. Assembleia 

da República, Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. 

Lima, L. (Org.). (2006). Compreender a escola: Perspectivas de análise 

organizacional. ASA. 

Lima, L., Sá, V., Torres, L. (2020). Introdução: Diretor, direção, equipa de direção e 

outras ambiguidades. In L. C. Lima, V. Sá, L. L. Torres (Orgs.), Diretores 

escolares em ação (pp. 7-17). V. N. Gaia: Fundação Manuel Leão. 

Lima, V., Pereira, M., & Sá, V. (2019). O professor diretor de turma entre Portugal e 

o Brasil: Do contexto de influência ao contexto da prática. Revista Brasileira 



 

177 

de Política e Administraçaõ da Educação, 35(2), 515-538. 

https://doi.org/10.21573/vol35n22019.91461 

Luhmann, N. (1997). Organización y decisión: Autopoiesis, acción y entendimiento 

comunicativo. Anthropos Editorial. 

Lyotard, J.-F. (1984). La condición posmoderna: Informe sobre el saber. Cátedra. 

Machado, J. (2014). Cidade educadora e coordenação local da educação. In J. 

Machado, J. M. Alves, A. S. Fernandes, J. Formosinho, & I. Cabral, Municípios, 

educação e desenvolvimento local: Projetos educativos municipais (pp. 63-

99). Fundação Manuel Leão. 

Madeira, R., Martins, A., & Neto-Mendes, A. (2012). Trabalho infantil: 

Representações e consentimento social. Legis Editora 

Magalhães, A., Alves, J. M., & Andrade, A. (2021). As dimensões inovadoras da 

prática da internet das coisas na educação. Revista Portuguesa De 

Investigação Educacional, 20, 74-96. 

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2020.9685 

Magalhaes, A., Andrade, A., & Alves, J. M. (2021). SOLL platform and its perceived 

usefulness and ease. In A. Rocha, C. Ferrás, P. C. López-López, & T. Guarda 

(Eds.), Information technology and systems. ICITS 2021. Advances in 

intelligent systems and computing (Vol. 1331). Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-68418-1_12 

Michels, R. (2001). Para uma sociologia dos partidos políticos na democracia 

moderna. Antígona. 

Mintzberg, H. (1986). Le pouvoir dans les organisations. Les Editions 

d’Organisation. 

Mintzberg, H. (1995). Estrutura e dinâmica das organizações. Dom Quixote. 

Mintzberg, H. (2010). Estrutura e dinâmica das organizações (4.ª ed.). Dom Quixote. 

Mintzberg, H., Raisinghani, D., & Theorêt, A. (1976). The structure of 

“unstructured” decision processes. Administrative Science Quarterly, 21(2), 

246-275. https://doi.org/10.2307/2392045 

Morgan, G. (1996). Imagens da organização. Atlas. 

Neto-Mendes, A. (2002). Reformas que mudam práticas, práticas que mudam 

reformas. In Actas do II Congresso luso-brasileiro de política e administração 



 

178 

da educação: Investigação, formação e práticas (CD-ROM; pp. 99-108). CIED, 

Universidade do Minho. 

Neto-Mendes, A. (2004). Escola pública: Gestão democrática, colegialidade e 

individualismo. Revista Portuguesa de Educação, 17(2), 115-131. 

Neto-Mendes, A. (2007). A participação dos municípios portugueses na educação e 

a reforma do Estado: Elementos para uma reflexão. In Actas do V Congresso 

Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação: Por uma escola de 

qualidade para todos. ANPAE. (CD-ROM) 

Neto-Mendes, A. (2014). O sistema escolar e o ‘sistema educativo na sombra’ 

(explicações): Que relações? In L. L. Torres & J. A. Palhares (Orgs.), Entre 

mais e melhor escolar em democracia: Inclusão e excelência no sistema 

educativo português (pp. 133-153). Mundos Sociais. 

Neto-Mendes, A. (2018) A rede escolar em Portugal: Apontamentos histórico-

políticos e desafios pedagógicos. In A. Neto-Mendes, J. Costa, M. Gonçalves, & 

D. Fonseca (Orgs.), Rede escolar: (Re)Configurações, tensões e desafios: Atas 

do VIII simpósio de organização e gestão escolar (pp. 57-83). Universidade 

de Aveiro. 

Neto-Mendes, A., & Gouveia, A. (2017). Políticas educativas e a construção da 

excelência: Um olhar sobre os fatores políticos e sociais. In L. Torres & J. 

Palhares (Orgs.), A excelência académica na escola pública portuguesa (pp. 

109-127). Fundação Manuel Leão.  

Neto-Mendes, A., & Portugal, G. (Orgs.). (2019). Educação, culturas e cidadania das 

crianças: Livro de atas do IV seminário luso-brasileiro de educação de 

infância & I congresso luso-afro-brasileiro de infâncias e educação. 

Universidade de Aveiro. 

Neto-Mendes, A., Costa, J. A., & Ventura, A. (Orgs.). (2011). A emergência do diretor 

da escola: Questões políticas e organizacionais: Atas do VII Simpósio de 

Organização e Gestão Escolar. Universidade de Aveiro. 

Neto-Mendes, A., Costa, J. A., Ventura, A., Azevedo, S., & Gouveia, A. (2013). Private 

tutoring in Portugal: Patterns and impact at different levels. In M. Bray, A. E. 

Mazawi, & R. G. Sultana (Eds.), Private tutoring across the Mediterranean: 

Power dynamics and implications for learning and equity (pp. 151-165). 

Sense Publishers and Mediterranean Journal of Educational Studies. 



 

179 

Neto-Mendes, A., Costa, J., & Ventura, A. (2003). Ranking de escolas em Portugal: 

Um estudo exploratório. REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficácia y Cambio en Educación, 1(1), 1-13.  

Neto-Mendes, A., Costa, J., Gonçalves, M., & Fonseca, D. (Orgs.). (2018). Rede 

escolar: (Re)Configurações, tensões e desafios: Atas do VIII simpósio de 

organização e gestão escolar. Universidade de Aveiro. 

Neto-Mendes, A., Portugal, G., & Tomaz, C. (2019). Avaliação da qualidade da 

educação em São Tomé e Príncipe: Contextualização e apresentação de uma 

proposta. In N. Costa & S. Ambrósio (Coords.), Nas raízes do imbondeiro: 

Diálogos com a educação em contexto africano (pp. 21-40). Universidade de 

Aveiro. 

Nogueira, A., Gonçalves, M., & Adelino Costa, J. (2019). A intervenção da inspeção 

na avaliação externa das escolas: Um estudo com base das perceções de 

diretores de escolas / Inspectorate’s intervention in external school 

assessment: A study based on school principals perceptions. Revista 

Portuguesa de Educação, 32(2), 171-187. 

https://doi.org/10.21814/rpe.14812 

Oliva-Rodríguez, N., & López-Yáñez, J. (2019). Autoaprendizaje en pequeños 

grupos para la formación de directores escolares: Análisis de un programa 

piloto. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En 

Educación, 17(1). https://doi.org/10.15366/reice2019.17.1.004 

Oliveira, M., Verdasca, J., Saragoça, J., Candeias, A. A., Pomar, C., & Rebelo, N. (2013, 

Julho). Rendimento escolar em matemática vs atitudes face à matemática: 

Fatores de contexto e efeito escola. In A. A. Candeias (Coord.), Assessment of 

socio-emotional and academic competences: Development and validation 

studies with children and youth from Portuguese elementary education. 

Simpósio conduzido no I Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos 

na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educação, Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa. 

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial 

spirit is transforming the public sector. Plume. 

Pacheco, J., & Pacheco, M. (2017). A avaliação da aprendizagem na Escola da Ponte. 

Edições Mahatma. 



 

180 

Palhares, J. A, Torres, L. M., & Borges, G. (2018). Da distinção à transição: Percursos 

e percalços de alunos de excelência no ensino superior. In J. Machado & J. M. 

Alves (Orgs.), Conhecimento e ação: Transformar contextos e processos 

educativos (pp. 7-29). Universidade Católica do Porto. 

Pardal, L., Gonçalves, M., Martins, A., & Neto-Mendes, A. (2019). Trabalho docente: 

O permanente e o móvel nas representações de uma profissão. In J. Tavares, 

M. I. Cunha, A. Shigunov Neto, & I. Fortunato (Orgs.), Docência no ensino 

superior: Experiências no Brasil, Portugal e Espanha (pp. 122-142). Hipótese. 

Pardal, L., Neto-Mendes, A., Martins, A., Gonçalves, M., & Pedro, A. (2011). Quando 

for grande vou ser professor: A identidade docente representada por 

futuros professores. Revista Diálogo Educacional, 11(33), 417-433. 

https://doi.org/10.7213/rde.v11i33.4399 

Pardal, L.., Gonçalves, M., Martins, A., Neto-Mendes, A., & Pedro, Ana P. (2011). 

Trabalho docente: Representações e construção de identidade profissional. 

Universidade de Aveiro 

Paro, V. (1986). Administração escolar: Introdução crítica. Cortez. 

Paro, V. (1996). Por dentro da escola pública. Xamã. 

Paro, V. (2000). Gestão democrática da escola pública. Ática.  

Paro, V. (2007). Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. Ática. 

Pateman, C. (1992). Participação e teoria democrática. Paz e Terra. 

Peetz, T. (2019). Neoliberalism or organizational economization? Ephemera: 

Theory & Politics in Organization, 19(3), 591-613. 

http://www.ephemerajournal.org/contribution/neoliberalism-or-

organizational-economization 

Perrenoud, P. (2002). A escola e a aprendizagem da democracia. ASA.  

Perrenoud, P. (2004). Aprender a negociar a mudança em educação. ASA.  

Pinhal, J. (2012). Os municípios portugueses e a educação. Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

Pires, C. (2014). Escola a tempo inteiro: Contributos para a análise de uma política 

pública de educação. De Facto Editores. 

Pires, E. L. (1987). Lei de bases do sistema educativo: Apresentação e comentários. 

ASA. 



 

181 

Portugal, G., Tomaz, C. F., & Neto-Mendes, A. (2018). Um estudo sobre indicadores 

mínimos de qualidade em educação, em São Tomé e Príncipe: O caso da 

educação pré-escolar. In C. Carvalho, M. A. Barreto, & F. Santos (Coords.), 

COOPEDU IV: Cooperação e educação de qualidade: Livro de atas (pp. 389-

403). Centro de Estudos Internacionais. 

Presa, A., & Alves, J. M. (2019). Como se tece a oferta educativa de natureza 

profissional no território: Entre a encenação dos pactos e a imposição 

burocrática. Revista Portuguesa de Investigação Educacional, 19, 193-221. 

https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2019.5298 

Quaresma, M. L., & Torres, L. L. (2017). Performatividade e distinções escolares no 

contexto da escola pública: Tendências internacionais e especificidades do 

contexto português. Análise Social, 52(224), 560-582. 

https://revistas.rcaap.pt/analisesocial/article/view/22444 

Quay, J. (2016). Not ‘democratic education’ but ‘democracy and education’: 

Reconsidering Dewey’s often misunderstood introduction to the philosophy 

of education. Educational Philosophy and Theory, 48(10), 1013-1028. 

https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1174098 

Ramalho, H. (2020). Meritocracia escolar e suas influências na condição de jovem 

dos alunos da escola pública portuguesa: Uma análise sociológica às 

narrativas oficiais. Sociologia On Line, 24, 27-63. 

https://doi.org/10.30553/sociologiaonline.2020.24.2 

Ramos, F., Félix, P., & Perdigão, R. (2016). Organização escolar: As turmas. Conselho 

Nacional de Educação.  

Rincón-Gallardo, S., Villagra, C., Mellado, M.E., & Aravena, O. (2019). Construir 

culturas de colaboración eficaz en redes de escuelas chilenas: Una teoría de 

acción. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 49(1), 241-271. 

https://doi.org/10.48102/rlee.2019.49.1.39 

Rizzi, B. (1983). A burocratização do mundo. Antígona. 

Sá, L. (1989). Regiões administrativas: O poder local que falta. Caminho. 

Sá, V. (1997). Racionalidades e práticas na gestão pedagógica: O caso da direcção de 

turma. Instituto de Inovação Educacional. 



 

182 

Sá, V. (2001). A (não) participação dos pais na escola: A eloquência das ausências. 

In I. Veiga & M. Fonseca (Orgs.), As dimensões do projeto político-pedagógico: 

Novos desafios para a escola (pp. 69-103). Papirus. 

Sá, V. (2004). A participação dos pais na escola pública portuguesa: Uma abordagem 

sociológica e organizacional. Universidade do Minho. 

Sá, V., & Antunes, F. (2007). Públicos e (des)vantagens em educação: Escolas e 

famílias em interacção. Revista Portuguesa de Educação, 20(1), 129-161. 

Sabherwal, R., & Grover, V. (1989). Computer support for strategic decision-makin 

processes: Review and analysis. Decision Sciences, 20(1), 54-76. 

https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1989.tb01397.x 

Salamon, L. M. (2002). The new governance and the tools of public action: An 

introduction. In L. M. Salamon (Ed.), The tools of government: A guide to the 

new governance. Oxford University Press.  

Salisbury, J. D., & Irby, D. J. (2020). Leveraging active learning pedagogy in a 

scaffolded approach: Reconceptualizing instructional leadership learning. 

Journal of Research on Leadership Education, 15(3), 210-226. 

https://doi.org/10.1177/1942775120936300 

Santos Guerra, M. (2002). Entre bastidores: O lado oculto da organização escolar. 

ASA. 

Santos, B. (2002). A crítica da razão indolente: Contra o desperdício da experiência 

(Vol. I). Edições Afrontamento. 

Santos, B. (2003). Conhecimento prudente para uma vida decente: “Um discurso 

sobre as ciências” revisitado. Edições Afrontamento. 

Sarmento, M. (1994). A vez e a voz dos professores: Contributo para o estudo da 

cultura organizacional da escola primária. Porto Editora. 

Sarmento, M. (2000). Lógicas de acção nas escolas. Instituto de Inovação 

Educacional. 

Sartori, G. (2018). Ensaios de política comparada. Livros Horizonte.  

Schumpeter, J. A. (1984). Capitalismo, socialismo e democracia. Zahar.  

Schumpeter, J. A. (1988). Teoria do desenvolvimento económico: Uma investigação 

sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo económico. Nova Cultural. 



 

183 

Seiça, A. (2015). Labirintos da justiça na escola: Representações e práticas de alunos 

e professores [Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa]. Repositório 

da Universidade de Lisboa. http://hdl.handle.net/10451/17634 

Sell, C. E. (2012). Racionalidade e racionalização em Max Weber. Revista Brasileira 

de Ciências Sociais, 27(79), 153-233. https://doi.org/10.1590/S0102-

69092012000200010 

Sergiovanni, T. (2004). O mundo da liderança: Desenvolver culturas, práticas e 

responsabilidade pessoal nas escolas. ASA. 

Serrão, R., Tintoré, M., Cabral, I., & Matias, J. M. (2020). Portuguese principals’ 

professional development needs and preferred learning methods. Education 

Sciences, 10(9), 219 -235. https://doi.org/10.3390/educsci10090219 

Sfez, L. (1990). Crítica da decisão. Dom Quixote. 

Silva, G. (2003). Oito anos de formação contínua de professores (1993-2000): 

Construindo uma análise dos seus conteúdos. Revista Portuguesa de 

Educação, 16(2), 25-43. 

Silva, P. (2003). Escola-família, uma relação armadilhada. Edições Afrontamento. 

Simon, H. (1956). Rational choice and the structure of the environment. 

Psychological Review, 63(2), 129-138. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0042769 

Simon, H. (1960). The new science of management decision. Harper & Row. 

Simon, H. (1968). The sciende of the artificial. Mit Press. 

Simon, H. (1971). Comportamento administrativo. Fundação Getúlio Vargas. 

Simon, H. (1976). From substantive to procedural rationality. In S. Latsis (Ed.), 

Method and appraisal in economics (pp. 129-148). Cambridge University 

Press. doi:10.1017/CBO9780511572203.006 

Simon, H. (1989). A razão nas coisas humanas. Gradiva. 

Simon, H. (1992). Decision making and problem solving. In M. Zay (Ed.), Decision 

making: Alternatives to rational choice models (pp. 32-53). SAGE. 

Smyth, J. (2011). The disaster of the “self-managing school”: Genesis, trajectory, 

undisclosed agenda, and effects. Journal of Educational Administration and 

History, 43(2), 95-117. https://doi.org/10.1080/00220620.2011.560253 



 

184 

Soares, T., & Carvalho, M., J. (2015). Racionalidades e representações na eleição do 

diretor da escola pública portuguesa. Revista Lusófona de Educação, 30, 123-

138. http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/5132 

Stoer, S. (1982). Educação, estado e desenvolvimento em Portugal. Livros Horizonte. 

Stoer, S. (1986). Educação e mudança social em Portugal. Edições Afrontamento. 

Teodoro, A. (1994). Política educativa em Portugal. Bertrand. 

Teodoro, A. (2001). A construção política da educação: Estado, mudança social e 

políticas educativas no Portugal contemporâneo. Edições Afrontamento.  

Teodoro, A. (2003). Globalização e educação. Edições Afrontamento. 

Thiry-Cherques, H. (2009). Max Weber: O processo de racionalização e o 

desencantamento do trabalho nas organizações contemporâneas. Revista de 

Administração Pública, 43(4), 897-918. https://doi.org/10.1590/S0034-

76122009000400007 

Thompson, J. (1967). Organizations in actions. McGraw-Hill. 

Tintoré, M., Serrão, R., Cabral, I., & Alves, J. M. (2020). Giving voice to problems 

faced by school leaders in Portugal. School Leadership & Management, 40(4), 

352-372. https://doi.org/10.1080/13632434.2020.1719400 

Torres, L. L. (1997). Culturas organizacionais escolares. Celta. 

Torres, L. L. (2003). Cultura organizacional em contexto educativo: Sedimentos 

culturais e processos de construção do simbólico numa escola secundária. 

Universidade do Minho. 

Torres, L. L. (2011). A construção da autonomia num contexto de dependências: 

Limitações e possibilidades nos processos de (in)decisão na escola pública. 

Educação, Sociedade & Culturas, 32, 91-109.  

Torres, L. L. (2013). Liderança singular na escola plural: As culturas da escola 

perante o processo de avaliação externa. Revista Lusófona de Educação, 23, 

51-76. 

Torres, L. L. (2015). Culturas de escola e celebração da excelência: Cartografia das 

distinções em Portugal. Educação e Pesquisa, 41, 1419-1438. 

Torres, L. L. (2017). Entre mais e melhor escola: A excelência académica na escola 

pública portuguesa. Jornal de Sociologia da Educação, 0, 1-7. 



 

185 

Torres, L. L. (2018). Culturas de escola e excelência: Entre a integração de todos e a 

distinção dos melhores. Revista de Sociologia de la Educación (RASE), 11(1), 

167-185. https://doi.org/10.7203/RASE.11.1.10619 

Torres, L. L., & Palhares, J. A. (Orgs.). (2017). A excelência académica na escola 

pública portuguesa. Fundação Manuel Leão. 

Torres, L. L., Palhares, J. A., & Afonso, A. J. (2018). Marketing accountability e 

excelenência na escola pública portuguesa: A construção da imagem social 

da escola através da performatividade académica. Education Policy Analysis 

Archives, 26, 134. https://doi.org/10.14507/epaa.26.3716 

Torres, L. L., Palhares, J., & Afonso, A. (2019). The distinction of excelence students 

in the Portuguese state school as a strategy of educational marketing 

accountability. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 31(2), 

155-175. https://doi.org/10.1007/s11092-019-09298-4 

Torres, L. L., Sá, V., & Lima, L. C. (2020). Conclusão: Concentração de poderes, 

autonomia operacional, erosão democrática. In L. C. Lima, V. Sá, & L. L. 

Torres (Orgs.), Diretores escolares em ação (pp. 283-298). Fundação Manuel 

Leão 

Turban, E. (1995). Decision support and expert systems: Management support 

systems. Prentice-Hall International. 

UNESCO. (2000). O direito à educação: Uma educação para todos durante toda a 

vida. Relatório mundial sobre a educação. ASA. 

UNESCO/GEP/ME. (1988). As funções da administração da educação. Unesco; 

Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação.  

Veiga, A., & Magalhães, A. (2020). Challenges for research in higher education: The 

case of internationalization between the explanandum and the explanans. 

Sociologias, 22(54), 46-63. https://doi.org/10.1590/15174522-97866 

Ventura, A., & Costa, J. (2002). External evaluation and the organizational 

development of schools in Portugal: New challenges for the general 

inspectorate of education. The International Journal of Educational 

Management, 16(4), 169-175. 

https://doi.org/10.1108/09513540210432146 



 

186 

Ventura, A., Costa, J. A., & Neto-Mendes, A. (Orgs.). (2013). Escolas, competição e 

colaboração: Que perspetivas? Atas do VII simpósio de organização e gestão 

escolar. Universidade de Aveiro. 

Verger, A., & Normand, R. (2015). Nueva gestión pública y educación: Elementos 

teóricos y conceptuales para el estudio de un modelo de reforma educativa 

global. Educação & Sociedade, 36(132), 599-622. 

Viseu, S. (2014). Modos de regulação institucional da investigação educacional: O 

caso do instituto de inovação educacional. Educação & Sociedade, 35(127), 

491-508. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302014000200009 

Viseu, S. (2014). Revisitando o debate sobre o público e o privado em educação: Da 

dicotomia à complexidade das políticas públicas. Ensaio: Avaliação e 

Políticas Públicas em Educação, 22(85), 899-916. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362014000400003  

Viseu, S. (2015). Redes de investigadores que transportam representações e 

dilemas sobre o trabalho científico. Redes. Revista Hispana para el Análisis de 

Redes Sociales, 26(1), 203-219. http://dx.doi.org/10.5565/rev/redes.547 

Viseu, S. (2017). How do educational researchers organize their work? A social 

network analysis on co-authorship relations. SAGE Research Methods Cases. 

http://dx.doi.org/10.4135/9781473998520 

Viseu, S., & Barroso, J. (2020). A carreira e a avaliação dos professores em Portugal: 

Mudanças nos modos de regulação da educação. Currículo Sem Fronteiras, 

20(1), 108-128. http://dx.doi.org/10.35786/1645-1384.v20.n1.7 

Viseu, S., & Carvalho, L. M. (2018). Think tanks, policy networks and education 

governance: The rising of new intra-national spaces of policy in Portugal. 

Education Policy Analysis Archives, 26(108). 

http://dx.doi.org/10.14507/epaa.26.3664 

Viseu, S., & Carvalho, L. M. (2021). Policy networks, philanthropy, and education 

governance in Portugal: The raise of intermediary actors. Foro de Educación, 

19(1), 81-104. doi: http://dx.doi. org/10.14516/fde.818 

Weber, M. (1978). Os fundamentos da organização burocrática: Uma construção do 

tipo ideal. In E. Campos (Org.), Sociologia da burocracia (pp. 15-28). Zahar 

Editores. 

Weber, M. (1982). Ensaios de sociologia (5.ª ed.). Zahar Editores. 



 

187 

Weber, M. (1991). Economia e sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva 

(Vol. I). Universidade de Brasília. 

Weber, M. (1996). A ética protestante e o espírito do capitalismo. Presença. 

Weber, M. (2005). Três tipos de poder e outros escritos. Tribuna da História. 

Weiler, H. N. (2000). Perspectivas comparadas em descentralização educativa. In 

M. J. Sarmento (Org.), Autonomia da escola: Políticas e práticas (pp. 95-122). 

ASA. 

Weinstein, J., Azar, A., & Flessa, J. (2018). An ineffective preparation? The scarce 

effect in primary school principals’ practices of school leadership 

preparation and training in seven countries in Latin America. Educational 

Management Administration & Leadership, 46(2), 226-257. 

https://doi.org/10.1177/1741143217728083 

 


