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O Diretor da Escola Pública Portuguesa 

Representações e Práticas de Liderança numa Escola Secundária 

Resumo 

 

O trabalho que agora se apresenta tem por objeto de estudo o diretor da escola 

pública, com o intento de perceber se as representações e as práticas de liderança deste 

órgão de gestão enformam as decretadas caraterísticas do ‘reforço das lideranças’. 

Trata-se, então, de perceber se é a constituição do órgão de gestão, colegial ou 

unipessoal, que determina a qualidade e a força das lideranças e, ainda, de equacionar a 

compatibilidade entre um modelo organizacional, teoricamente, mais centralizado e o 

exercício de uma liderança de participação democrática.  

Na medida em que um decreto recente, no seu segundo ano de vigência, veio 

romper com um modelo de colegialidade que vigorava na educação pública portuguesa 

há mais de trinta anos, interessava-nos, também, conhecer as representações dos atores 

acerca da filosofia que o suporta, até porque a escassez de estudos sobre o assunto 

tornava premente esta abordagem.  

Dado que este trabalho se desenvolve a partir de um estudo de caso, optamos por 

comparar as práticas de liderança à luz dos dois modelos de gestão, o D/L 115-A/98 e o 

D/L 75/2008. A condição do líder da escola agora diretor ter sido o anterior presidente 

do Conselho Executivo deu ainda mais consistência à nossa decisão. Procuramos, em 

linha com a questão anterior, saber que tipo de líder e de liderança era observável na 

escola. 

Inscrevemos este estudo num paradigma de inspiração construtivista, o que se 

traduziu na assunção intencional de um relativismo ontológico e de um subjetivismo 

epistemológico, procurando demarcar-nos dum paradigma positivista. Neste 

enquadramento ganha forma a nossa opção por uma metodologia de natureza qualitativa 

que prioriza o ‘contexto da descoberta’ em detrimento do ‘contexto da verificação’. 

Para a abordagem do nosso problema desenvolvemos um quadro-teórico conceptual, 

sob a observância da ideia de ‘funcionamento díptico da escola’, e fundado na 

especificidade da problemática e nos pressupostos de investigação, nomeadamente na 

singularidade do contexto. 
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The Director of Public Schooling Portuguese 

    Representations and Leadership Practices in a Secondary School 

Abstract 

 

The thesis hereby submitted has been done with the aim to study the director of 

public schooling, with the objective to understand and analyze if the representations and 

leadership practices of this management body entail the decreed characteristics of the “ 

leadership reinforcement “. 

Therefore it is important to understand if it is the constitution of the management 

body, collegiate or unipersonal, that determines the quality and the strength of the 

leadership and, to ponder the compatibility between an organizational model, in theory, 

more centralized and the practice of a democratic participative leadership. 

Since a recent decree, in its second year of being in effect, disrupted a model of 

collegiate that was encased in the Portuguese Public education for more than thirty 

years, it would be interesting to assess the representations of the actors about the 

philosophy that supported it, for the limited number of studies done on the subject 

makes this approach quite pressing. 

Due to the fact that this thesis is developed from a case study, we have opted to 

compare the leadership practices based on two management examples, D/L 115- A /98 

and D/L 75/2008. Our decision was reinforced by the fact that the school manager who 

is now the Principal, used to be the ex President of the Executive Council. In line with 

the previous question, we looked into the type of leader and of leadership that could be 

observed at the school. 

We registered this study in a paradigm of constructive inspiration, that translated 

into an intentional assumption of an ontological relativism and an epistemological 

subjectivity, in the attempt to demarcate ourselves from a positive paradigm. In this 

context, our option for qualitative methodology that prioritizes “the context of the 

discovery” in the detriment to the “context of verification” begins to take shape. 

For the approach to our problem, we developed a conceptual theory - scenario 

under the observance of the idea of “the school’s dual functional role” (diptych), and 

founded on the particularity of the problematic and on the investigation assumption, 

namely in the singularity of the context. 
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A caraterística gregária do homem, substractum da nossa humanidade, é um 

fator determinante do fenómeno da liderança, pois só na pluralidade é possível que uns 

sejam líderes e outros liderados. E este ato de ser uma e outra coisa é quase uma 

inevitabilidade no decurso da nossa existência pois nas mais diversas circunstâncias que 

a caraterizam, já todos, homens e mulheres, mais ou menos jovens, experienciaram 

alternadamente ou mesmo em simultaneidade o papel de líder e de liderados, ainda que 

os sujeitos da correlação fossem diferenciados, pois é certo que ninguém pode ser líder 

e liderado de um mesmo sujeito numa mesma relação. 

O fenómeno da liderança é, então, pela dimensão relacional para que remete e 

pelas múltiplas formas que pode assumir esse ‘ser com o outro’, um tema que sempre 

despertou o nosso interesse.  

Temos como certo que não foi inocente a nossa opção por esta problemática 

pois, desde há muito, estamos motivados para o exercício da liderança, para a assunção 

de funções na área da direção e gestão da escola. Porém, não é o eventual poder que o 

cargo confere aquilo que nos mobiliza, mas antes a possibilidade de fazer no plural, com 

todos os elementos da comunidade, uma escola para todos e uma escola de futuro, 

apostada na inovação, na mudança interna e externa. Se sonhar é possível, a nossa 

utopia passa por (re)colocar a escola no centro da mudança da sociedade, fazer dela o 

móbil para um mundo melhor, mais justo, mais solidário, mais humano, pelo que ela 

não pode deixar ninguém de fora. Isto mesmo porque a educação, a formação, é um 

direito de todos e só com todos, com cidadãos interventivos, é possível mudar, ainda 

que paulatinamente, o status quo do nosso tempo, um tempo de crise que afeta 

particularmente os homens e as mulheres mais vulneráveis, social, cultural e 

economicamente. Acreditamos na mensagem freireana de que “se a educação não pode 

tudo, alguma coisa fundamental a educação pode”
1
. Logo, se a escola, líderes e demais 

atores educativos, não pode mudar o país, pode, no entanto, demonstrar que é possível 

mudar, o que reforça a importância da sua tarefa pedagógico-política.  

Tal pressuposto assenta numa liderança democrática e feita de praxis, pois 

entendemos que só líderes motivados para a inovação, que exerçam a sua liderança no 

terreno, no meio dos atores e com todos os atores, promovendo a motivação e o 

                                                           
1
 Freire, in. Pedagogia da Autonomia. (2000a: 92). 
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empowerment de todos os atores educativos, conseguem fazer algo positivo pela escola 

do presente e do futuro. 

Ora, o aparecimento de um D/L
2
 que enforma caraterísticas de maior 

centralização da ação educativa, de maior poder para o Ministério da Educação e 

Ciência, e que ‘reforça as lideranças’ da escola na base duma alteração do governo das 

mesmas, substituindo um órgão colegial por um unipessoal, poderia levar a leituras de 

aniquilação da democraticidade nesses espaços de educação, fruto da concentração do 

poder numa figura singular. Facto é que a força das lideranças não vem por decretos, 

mas faz-se na ação concreta dos líderes e, efetivamente, na prática, este ‘reforço’ só o é 

parcialmente, pois o poder do diretor é insignificante para a tutela e, as próprias 

circunstâncias da filosofia da accountability que subjazem ao decreto, limitam o poder 

para dentro, pois o diretor precisa dos liderados tanto como os liderados precisam do 

diretor. 

Foi o contexto da actual política educativa portuguesa, no referente à liderança 

das escolas públicas, em que o Diretor sucede ao Conselho Executivo, tendo-se passado 

dum modelo de colegialidade para um modelo de unipessoalidade, com o apontado 

‘reforço das lideranças’, que determinou a orientação do nosso projeto de investigação, 

bem como o facto de a autora estar enredada na própria liderança, pelo cargo que 

exerce. Portanto, trata-se de olhar a liderança de dentro para fora, pois a nossa própria 

experiência é mobilizada no ato de perguntar sobre, mas também de fora para dentro na 

medida em que, enquanto protagonista do estudo, o nosso olhar é de um sujeito exterior 

ao objeto, portanto que o olha de fora, procurando lê-lo nas diferentes perspetivas de 

análise selecionadas.     

Parece-nos, por isso, que este trabalho apresenta relevância teórica, pela 

atualidade e pertinência do seu problema, pois trata-se de investigar acerca da liderança 

do diretor da escola pública, procurando mostrar que os decretos não ditam, de forma 

irremediável e absoluta, alterações da ação organizativa da escola, mas que são os 

próprios líderes, movidos por interesses educativos, a pedra basilar da inovação e da 

transformação organizacional, colocando-se assim “no centro estratégico de um 

desenvolvimento organizacional que se pretende coeso, eficaz e de qualidade” (Costa, 

2000: 30). Nesta linha foi também equacionada a relação entre a existência de uma 

liderança organizacional efectiva e reconhecida e a promoção de estratégias de atuação 

                                                           
2
 O Decreto-Lei 75/2008 
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concertadas, bem como a motivação e o empenhamento individual e coletivo na 

realização dos projetos de trabalho. Era ainda finalidade deste estudo mostrar que a 

liderança, a forma como ela é exercida, depende mais das pessoas que assumem o 

estatuto de líder, do que da denominação que lhes é atribuída e que, semelhantemente, a 

força da liderança não está na composição do órgão de gestão mas no perfil e na 

competência dos líderes. 

Foi neste contexto que emergiu a nossa pergunta de partida, os objetivos e as 

hipóteses que iriam orientar o nosso processo investigativo, numa escola secundária 

pública. Daqui se infere que este é um estudo de caso, situado num paradigma 

qualitativo, pois privilegiamos essencialmente a compreensão dos comportamentos a 

partir dos sujeitos de investigação (Bogdan & Biklen, 1994), e numa abordagem 

epistemológica subjetiva e antipositivista, no pressuposto em que acreditamos que o 

mundo social, designadamente o fenómeno das lideranças nas organizações educativas, 

só pode ser compreendido do ponto de vista dos indivíduos que estão diretamente 

envolvidos nas atividades que estão a ser estudadas (Afonso, 2005).  

Este trabalho organiza-se, para além da introdução e da conclusão, em duas 

partes, integrando cada uma dois capítulos. Na primeira parte é explicitado o construto 

teórico de análise da(s) problemática(s) da liderança, e na segunda é apresentada a parte 

empírica do estudo. 

No primeiro capítulo, encetamos o desenvolvimento do quadro teórico-

conceptual no referente ao fenómeno da liderança, iniciando por uma abordagem da 

liderança em geral e culminando na liderança nas organizações educativas. Suportados 

em estudos teóricos e de referência, apresentamos e analisamos os conceitos e estilos de 

líder, as teorias de liderança, centrando-nos de seguida na análise dos estilos de 

liderança em contexto escolar, de que destacamos as posições de autores como 

Sergiovanni, Goleman, Trigo & Costa, entre outros, prosseguindo com uma pequena 

retrospetiva sobre a evolução da liderança nas escolas públicas portuguesas, desde o 

aparecimento da gestão colegial até ao seu terminus em prol da gestão unipessoal. É 

ainda objeto de análise o papel dos líderes escolares, em particular o papel do diretor 

pela complexidade que lhe está inerente e porque da natureza da sua liderança, mais 

tecnocrática e gestionária, ou mais democrática e emancipatória, dependerá o tipo de 

organização escolar. Prosseguimos a reflexão com considerações acerca do perfil do 

líder para o exercício do cargo de diretor, merecendo especial destaque atores 

organizacionais cujo perfil seja simultaneamente ‘forte’ e ‘democrático’, por forma a 
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garantirem a conciliação dos valores da competitividade e eficácia com os da escola 

democrática. Terminamos com considerações acerca desta liderança que, ainda que seja 

constituída em torno de dois vetores, a prestação de contas e a participação, deve 

impedir a supremacia da lógica contábil sobre a lógica da participação democrática, 

encerrando o capítulo com a equacionação do papel das lideranças no clima de escola. 

No segundo capítulo centramo-nos na liderança do diretor, procurando 

demonstrar a sua importância na construção e na afirmação da escola democrática, da 

escola plural, onde a cidadania e a democracia, como propunha Freire, devem ser 

exercitadas. As problemáticas do poder e da autoridade, porque imbrincadas na da 

liderança, foram também objeto de abordagem neste capítulo, para o que mobilizamos, 

entre outras, as conceções teóricas de Weber e de Crozier & Friedberg acerca destas 

matérias. Fechamos o capítulo com o enquadramento da liderança no referencial 

conceptual de análise sobre que recaiu a nossa opção, nomeadamente no âmbito do 

modelo burocrático e do modelo democrático, por acharmos que este era o que melhor 

concordava com a realidade sobre que incidia o nosso estudo, com o contexto em que o 

estudo de caso iria desenvolver-se. 

O terceiro capítulo marca o início da segunda parte do nosso trabalho, e nele nos 

debruçamos sobre as questões epistemológicas e metodológicas que nortearam esta 

investigação, respondendo ainda ao propósito de fundamentar e justificar as nossas 

opções. Aí é apresentado o nosso problema investigativo, bem como os objetivos e 

hipóteses de trabalho que orientaram todo o processo. A abordagem do problema foi 

feita através de um estudo de caso de natureza qualitativa, pelo que que as caraterísticas 

deste estudo se situam no domínio do compreensivo e do interpretativo. Para a sua 

concretização recorremos a uma diversidade de instrumentos, nomeadamente a 

observação não participante, as conversas, a análise documental, a análise de conteúdo e 

as entrevistas. 

No quarto capítulo, ao mesmo tempo que apresentamos os dados recolhidos no 

terreno, procedemos a uma tentativa de análise, interpretação e discussão dos mesmos, 

através do cruzamento das informações recolhidas ou pelos diferentes atores envolvidos 

no estudo ou pelas diferentes técnicas mobilizadas. Assim, o cruzamento de 

informações, garantia da fiabilidade do estudo, é feito com base quer nos sujeitos do 

estudo, quer nas técnicas utilizadas. Também aqui é apresentado o contexto onde se 

realizou o estudo mas de modo a garantir, o melhor possível, a confidencialidade dos 



INTRODUÇÃO 

 

7 
 

 

autores das representações e dos atores a que se reportam as práticas relativas à ação 

organizacional. 

Por último, na conclusão identificamos de forma sumária os principais 

resultados desta investigação, no que se refere, em particular, à sua relação com a 

pergunta de partida e com as hipóteses que orientaram esta mesma investigação. 
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1. A liderança  

Se, antes mesmo da exploração conceptual, inquirirmos sobre a necessidade da 

liderança e de líderes, a probabilidade de não termos unanimidade de posições é grande. 

De facto, alguns são desfavoráveis à divisão entre líderes e liderados, entre os que 

mandam e os que devem obediência, situação que se agudiza se ao líder não forem 

reconhecidas competências de liderança. 

No entanto, a liderança é um fenómeno que aparece quase naturalmente, quando 

as pessoas se agrupam, quer se trate de grupos mais micro ou mais macro, 

consolidando-se a sua importância à medida que os grupos se transformam em 

organizações com objetivos, orientadas pelos princípios da eficiência e eficácia e 

pensadas para a competitividade. É fundamental para a afirmação, e mesmo para a 

sobrevivência de uma organização, a existência da liderança no sentido da conciliação 

de interesses individuais e da sua ‘subordinação’ a interesses coletivos, os da 

organização. Pode, contudo, a liderança assumir uma forma mais vertical, hierárquica, 

onde as instruções têm uma única direção, de cima para baixo, ou uma forma mais 

horizontal. Nesta segunda versão há uma maior aproximação entre os líderes e os 

colaboradores, verificando-se uma comunicação com feed-back. 

Ainda que o consenso nestas matérias seja uma miragem, é nesta última forma 

de liderança que situamos as organizações que aprendem, as organizações que 

incorporam a mudança como fator de crescimento, de melhoria, parecendo-nos estar 

mais perto do desejável no paradigma atual de mundo em mudança. 

 Cabe, ainda, uma nota que vem reforçar a ideia da complexidade conceptual de 

liderança, a de que não há um tipo de liderança, um estilo de liderança, um tipo de líder, 

mas vários. Porém, estes tipos/estilos não podem ser ordenados hierarquicamente, 

segundo o critério da qualidade, considerando que um é melhor que o outro. Diremos 

antes que a pertinência deste ou daquele estilo de liderança/líder depende do contexto 

concreto e das situações específicas em que se movimentam os diversos atores da 

organização. A revisão da literatura permite-nos observar que este é o posicionamento 

das denominadas Teorias Circunstanciais, já que consideram que o correto numa 

organização é que esta não adote um único estilo de liderança mas vários, dependendo 

da diversidade e da alteração dos contextos/circunstâncias situacionais. 
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Facilmente se percebe que os conceitos de liderança e de líder surgem 

embrincados num outro, sem o qual a sua existência não faria sentido, o de grupo. 

Efetivamente, é a vida em grupo que origina a diferenciação entre líderes e liderados e 

esta característica de ‘ser grupal’, ainda que não seja exclusividade da nossa espécie é, 

no entanto, causa primeira da nossa humanidade, pois isolado não há homem. Tal 

pressuposto configura-se na ideia de que um ser autárquico, que se basta a si próprio, 

sem precisar de nada nem de ninguém, só pode ser um animal inferior, uma besta, ou 

então um deus, mas não um ser humano
3
. É neste contexto de comunidade, de grupo, 

formal ou informal, que o fenómeno da liderança ganha vida.  

Apesar desta ‘quase inevitabilidade’ o termo ‘liderança’ surge, carregado de 

conotações enviesadas que evocam a ideia de comando ou controlo de um indivíduo 

sobre os seus seguidores, tendo como base um conjunto de traços pessoais, entre outros. 

Se o poder é visto, por alguns, como algo negativo, a liderança tende a ser considerada 

como uma qualidade, como algo positivo almejado por muitos.  

Constatamos, então, que o conceito de liderança não é de fácil clarificação, 

devendo-se essa dificuldade a dois fatores essenciais: por um lado a própria debilidade 

conceptual, por outro a existência, ainda, de pouco apoio empírico, o que de alguma 

forma parece paradoxal uma vez que existe uma abundante literatura sobre o assunto. 

De referir que alguns investigadores consideram mesmo que o cerne da dificuldade 

reside nesta excessiva literatura.  

Assim, se buscarmos a compreensão do conceito recorrendo a dicionários de 

Língua Portuguesa, obtemos significados que nos remetem para - função do líder, 

espírito de chefia, capacidade de dirigir um grupo, de liderar, função daquele que dirige, 

do líder, exercício de condução ou de influência –. Continuando o exercício de procura, 

agora alicerçado na revisão da literatura, encontramos uma infinidade de possibilidades, 

das quais, partindo da ideia de que não nos parece possível encontrar uma definição que 

concite consenso, selecionamos algumas que nos permitem entender o fenómeno da 

liderança como 

um processo através do qual um membro de um grupo ou organização 

influencia a interpretação dos eventos pelos restantes membros, a escolha dos 

objetivos e estratégias, a organização das atividades de trabalho, a motivação 

das pessoas para alcançar os objetivos, a manutenção das relações de 

cooperação, o desenvolvimento das competências e confiança pelos 

membros, e a obtenção de apoio e cooperação de pessoas exteriores ao grupo 

ou organização (Yukl, 1989:5). 

Na mesma linha Hersey e Blanchard definem liderança como o 

                                                           
3
 Ideia defendida por Aristóteles, na obra “A Política”. 
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processo de influenciar as atividades de um indivíduo ou grupo no sentido de 

deles obter esforços que permitam o alcance de metas numa dada situação. 

Trata-se, portanto, de algo que é função do líder, dos seguidores e de outras 

variáveis situacionais (1986: 86). 

Indo ao encontro destas, mas numa versão que nos parece mais simples, a 

liderança é considerada como “a capacidade de um indivíduo para influenciar, motivar e 

habilitar outros a contribuírem para a eficácia e o sucesso das organizações de que são 

membros” (House et al., 1999: 184). 

Entre muitos outros entendimentos ou definições possíveis, indicamos a de 

Lourenço que afirma que “para que a liderança se exerça, o grupo, explícita ou 

implicitamente, precisa de consentir a influência do líder, de admitir (a si mesmo) ser 

influenciado. Exercer influência é, assim, exercer autoridade, influência feita de 

aceitação voluntária” (2000: 122), e a de Blanchard que perspetiva a liderança como “a 

capacidade de influenciar outros, libertando o poder e o potencial dos indivíduos e das 

organizações para alcançar o bem superior" (2010: 10-11).  

Se atentarmos nestas definições verificamos que elas transportam, explícita ou 

implicitamente, os principais fatores subjacentes ao processo da Liderança, tais como 

Líder, Seguidores, Comunicação, Influência Interpessoal, Objetivos e Desenvolvimento. 

Enquanto processo que se desenrola pelo estabelecimento de relações 

interpessoais, a Liderança é, então, um fenómeno de influência interpessoal, onde a 

comunicação e a motivação desempenham um papel de relevo. Na mesma linha de 

pensamento, o líder pode ser entendido como aquele que decide o que deve ser feito e 

faz com que as pessoas executem essa decisão, para o que deve estar atento à perceção 

que os outros têm da sua função de liderar, autoavaliar-se, ser autocrítico e adaptar o seu 

estilo de liderança às circuntâncias em que a mesma é exercida. De sublinhar que num 

nível superior de liderança
4
o líder, mais do que preocupar-se com os resultados, com as 

metas, está preocupado com “‘o bem superior’- o que é melhor para todos os 

envolvidos” (Blanchard, 2010: 11).     

Significa isto que a verdadeira liderança deve ser objeto de autoanálise e de 

autocrítica, o que se percebe se nos centrarmos no facto dela ser um processo interativo, 

que não acontece com uma pessoa isolada, e dinâmico, pois uma boa liderança não 

pode, nem deve, ser rígida, antes flexível e evolutiva. Como diz Araújo “A liderança, 

                                                           
4
 Blanchard define um nível superior de liderança como “o processo de alcançar resultados válidos, 

agindo ao mesmo tempo com respeito, preocupação e justiça para com o bem-estar de todos os 

envolvidos”. Acrescenta que “os líderes que agem em proveito próprio serão uma coisa do passado e a 

liderança será, a nível mundial, composta por aqueles que, (…), primeiro servem, depois lideram” 

(2010:12). 



CAPÍTULO I - LÍDER E LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES ESCOLARES 

 

16 
 

quando bem exercida, nunca pára verdadeiramente. Está sempre em curso. É dinâmica” 

(2002: 21). Aqui estão as premissas em que assenta a ideia de que um líder efetivo 

“Muda de estilo consoante a pessoa com quem está a trabalhar e consoante a situação” 

(Blanchard et al., 1992: 27), o que complementamos com a ideia de que se foca “nos 

resultados a longo prazo e na satisfação humana” (Blanchard, 2010:12). 

Em suma, para liderados diferentes ou para o mesmo, dependendo da situação, 

são necessários diferentes estilos de líder e de liderança. Por aqui se percebe a 

complexidade do fenómeno e a necessidade de o olharmos de múltiplas perspetivas. 

 Apesar do enorme acumulado de estudos nesta área, cujo número se tem 

multiplicado nos últimos oitenta anos, os resultados têm sido pouco conclusivos. O 

conceito de liderança tem um status ambíguo na prática organizacional, bem como na 

teoria. Contudo, e no contexto organizacional, os estudos apontam para que se possa 

considerar que a liderança é, no limite, o processo de influenciar o comportamento 

humano com vista ao cumprimento das finalidades e objetivos que superem o 

expectável ou exigido pela função, conduzindo, assim, ao desenvolvimento das pessoas 

e, consequentemente, a um desempenho relevante ou extraordinário dos colaboradores. 

 Como é frequente afirmar-se, ainda que conheçamos muito sobre os nossos 

líderes, conhecemos pouco sobre as lideranças, pelo que concluímos, na linha de Burns 

(1978), que a liderança é um dos fenómenos mais observados e menos compreendido. 

Esta temática da liderança tem merecido a atenção dos investigadores das 

Ciências Sociais, em particular dos estudiosos da psicologia e da administração, pela 

urgência de se compreender a sua eficácia nas organizações produtoras de bens ou 

serviços. Também as escolas enquanto organizações, e cada vez mais situadas no 

quadro paradigmático da eficácia, captaram o interesse de investigadores nesta matéria.  

Parece não restarem dúvidas sobre o caráter polissémico do conceito de 

liderança, sendo importante sublinhar que o mesmo foi evoluindo ao longo dos tempos. 

Embora as preocupações/reflexões sobre este tema sejam longínquas, remontando aos 

primórdios da humanidade e tendo sido debatido pelos pensadores das antigas Grécia e 

Roma, o aparecimento dos termos líder e liderança é mais recente e tem origem inglesa. 

O primeiro (leader), aparece por volta de 1300, enquanto que a noção de liderança 

(leadership), só vem a emergir, no Parlamento Britânico, na primeira metade do século 

XIX, em textos sobre controlo e influência política. 

 O século XIX constitui-se como um referencial na área da liderança, 

verificando-se que a partir daqui são inúmeros os trabalhos realizados, as perspetivas e 
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níveis de análise abordados, bem como as linhas de orientação teórica e metodológica 

adotadas.
5
  É também neste século que em Portugal, com o advento das Ciências 

Sociais, a expressão ‘arte de comando’ dá lugar ao termo ‘liderança’. 

Se nos debruçarmos sobre a análise do conceito à luz de três paradigmas 

fundados em três enfoques diversos, individual, comportamental e situacional, 

encetamos um trabalho, que pretendemos sumário, de revisão histórica do conceito.  

No referente ao primeiro paradigma, temos desde o início do século XX e até 

cerca da 2ª Guerra Mundial, aproximadamente finais dos anos 40, uma conceção de 

liderança centrada nas características individuais dos líderes. A investigação esteve, 

como refere Afonso, “associada à ideia de que os líderes possuíam qualidades especiais 

que os diferenciavam dos subordinados” (2010: 65). Procurava-se, então, identificar os 

atributos pessoais ou os traços de personalidade específicos e gerais dos líderes que os 

tornavam distintos dos não líderes
6
. Esta visão constitui-se, como afirma Lourenço 

convocando Koontz et al., como a mais antiga das abordagens da liderança e remonta à 

antiga Grécia, traduzindo-se na crença do líder nato, na convicção de que os “Grandes 

Homens” nascem, não se fazem (2000: 3). A este propósito Aristóteles afirma que  

há, 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; aquele que não tem senão a 

força física para executar deve, obrigatoriamente, obedecer e servir (2004: 

12).  

Está patente a ideia de que as características do líder são inatas, são os fatores genéticos 

e hereditários que parecem predestinar certas pessoas para dirigirem outras. A propósito 

desta conceção de líder nato, que marcou o início do século XX, afirma Bass que “No 

início do presente século, os líderes eram geralmente vistos como seres superiores que, 

em resultado da herança ou da sua aventura social, se tornavam possuidores de 

qualidades e habilidades que os diferenciavam das pessoas em geral” (1981: 73).   

Era suposto, como afirma Afonso (2010) na linha de Jesuíno, os líderes terem 

“scores” mais elevados numa grande variedade de características tanto físicas como 

psicológicas, ou seja, considerava-se existir um padrão básico de personalidade para os 

líderes e que todos eles, em qualquer situação, revelariam os mesmos traços. Mais, 

admitia-se que estas qualidades pessoais (universais, porque comuns a todos os líderes) 

                                                           
5
 Veja-se, neste contexto, Stogdill, (1974); Jago, (1982); Jesuíno, (1987)); Schriesheim & Neider, (1989); 

Yukl, (1989) e Lourenço, (1993).    

 
6
 A este propósito veja-se Bass, (1981); Brunet, (1982); Jesuíno, (1987); Koontz et al., (1987) e 

Lourenço, (1993).  
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eram transferíveis de situação para situação. Uma consequência desta perspetiva 

consistia em privilegiar a seleção em detrimento da formação dos líderes.   

Postulava-se, então, uma relação causa-efeito entre traços de personalidade 

específicos, exclusividade de alguns e que os distanciavam dos demais, e eficácia da 

liderança. Esta conceção, que perdurou até finais dos anos 40 é abalada, consequência 

dos estudos que Stogdill levou a cabo sobre os fatores de personalidade na liderança, 

tendo concluído que os indivíduos não se tornam necessariamente líderes devido à 

posse de determinada combinação de traços e que um líder com certos traços pode ser 

eficaz numa situação e ineficaz noutra, ou que dois líderes com diferentes traços 

poderiam ser bem-sucedidos na mesma situação (Afonso, 2010).  

Os resultados dos estudos efectuados por Stogdill levam-no a proferir uma 

afirmação que podemos considerar plena de atualidade, onde consta que  

uma pessoa não se torna um líder em virtude da posse de alguma combinação 

de traços, mas o padrão de características pessoais do líder pode produzir 

algumas relações relevantes com as características, actividades e objetivos 

dos seguidores. Assim, a liderança deve ser concebida em termos de 

interacção de variáveis que estão em constante fluxo e mudança (1948: 64). 

Da conceção de líder fundada em traços de personalidade, ou seja, duma 

conceção de líder centrada no ser, cujo enfoque são as características da pessoa do líder 

e em que a investigação sobre a liderança ancorava na procura do Grande Homem, 

assiste-se, entre os anos 40 e 60, a uma mudança das investigações, agora voltada para o 

domínio do comportamento do líder. Depois de uma linha de investigação centrada 

naquilo que o líder é, paradigma com enfoque no aspeto individual, passamos para uma 

outra cujo enfoque se transfere para o que o líder faz. 

É no contexto deste paradigma de líder com enfoque comportamental que 

surgem os estudos das universidades de Ohio e de Michigan, que remontam aos estudos 

pioneiros sobre estilos de liderança iniciados por Lewin e seus colaboradores. Tratava-

se de estudos com líderes formais e que se desenvolveram a partir da identificação de 

três estilos de liderança/líder – autocrático, democrático e laissez-faire – e da análise 

dos seus possíveis efeitos, quer nas atitudes, quer na produtividade dos subordinados
7
. 

Os resultados encontrados e respetivas análises, marcados, também, pelo mito da 

universalidade, estimularam a realização de inúmeros trabalhos, verificando-se que os 

múltiplos estilos identificados pelos diversos investigadores não diferem 

substancialmente dos que foram enunciados por Lewin e colaboradores (Lourenço, 

2000).  

                                                           
7
 Sobre esta matéria veja-se Lewin, Lippit & White, 1939; Lippit & White, 1943 e White & Lippit, 1960. 
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Os estudos das universidades referidas, assentes nos pressupostos da abordagem 

comportamental da liderança, geraram, como aponta Lourenço (2000), sentimentos 

ambivalentes, desapontamento por um lado e encorajamento por outro. Desapontamento 

pela inconsistência dos resultados, conduzindo à ideia de que seria difícil encontrar 

comportamentos que pudessem prever, universalmente, o líder eficaz; encorajamento 

pelo facto de sugeriram que uma abordagem comportamental seria possível se fossem 

tidas em conta as características da personalidade e as características dinâmicas da 

situação.   

De referir, no entanto, que os estudos de Ohio estiveram na base dos perfis 

comportamentais de Blake & Mouton (1964), os quais põem em evidência as 

características funcionais dos bons líderes (muito elevados nas dimensões 

‘consideração’ e ‘estrutura’) e dos maus líderes (fracos nestas duas dimensões), e 

permitem confirmar a convicção dos investigadores de Ohio, de que existiria uma 

combinação de dimensões que se traduziria numa maior eficácia do líder. Podemos 

acrescentar, como sublinha Afonso (2010), que a investigação permitiu verificar dois 

comportamentos-chave, orientação para as pessoas (consideração) e orientação para o 

trabalho (estrutura), e identificar como líderes universalmente eficazes os que, em 

simultâneo, revelassem vincadas orientações para as duas facetas, assumindo, desta 

forma, uma atitude semelhante à do Deus Janus, com duas faces. 

Apesar das limitações reconhecidas às teorias comportamentalistas, estas 

constituem um passo em frente relativamente à anterior teoria dos traços, tendo ainda a 

vantagem de abrir caminho para a introdução de uma outra variável no estudo da 

liderança – a situação. É Fiedler (1967), com a sua teoria contingencial, e ainda nos 

anos 60, que introduz esta nova variável para a explicação da liderança eficaz. Assume-

se como certo que um líder com determinados traços de personalidade pode ser muito 

eficaz numa situação e o contrário numa outra, dependendo de contingências várias, 

pelo que a eficácia da liderança seria resultante da adequabilidade das características do 

líder às características da situação (Lourenço, 2000).  

Mas o reconhecimento de que a análise da dimensão situacional é fundamental 

para a compreensão do processo de liderança, ganha relevância maior a partir dos anos 

70 e até inícios dos anos 80. Entramos, assim, num novo paradigma cujo enfoque maior 

é a componente situacional. Deve-se a Hersey & Blanchard (1977) a evolução dos 

modelos situacionais, e a conclusão de que uma liderança eficaz pressupõe uma 

adaptação constante do comportamento do líder às características específicas da 
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situação, onde se incluem não só as tarefas mas também as pessoas (Afonso, 2010). 

Desenvolve-se a ideia de liderança flexível e de líder também flexível, dinâmico, pró-

ativo e autocrítico, capaz de se ajustar a um grupo particular de pessoas, em diversas 

situações.  

Nos anos 70 aparece, ainda, como afirma Santos (2007), uma outra abordagem 

da liderança, centrada na capacidade do líder para influenciar os seus 

subordinados/seguidores, a alterarem e adaptarem voluntariamente as suas ideias, tendo 

em mente os objetivos da organização a que pertencem. É bem notória em muitas 

definições de liderança esta capacidade de alguém, o líder, exercer influência sobre os 

outros, os liderados/subordinados. Estamos perante a chamada liderança atribucional, 

sendo Calder (1977) e Pfeffer (1977) os primeiros investigadores desta teoria.  

Neste âmbito, Calder considera que o processo de liderança assenta em 

interações, entre o líder e os subordinados, mediadas por processos atributivos, que para 

o autor se fundam somente na perceção, na representação, que o líder tem dos liderados. 

Esta perspetiva vai ser complementada com uma nova linha de investigação que 

enfatiza, no processo atributivo, os mediadores cognitivos. Procura-se que o processo 

tenha um cariz mais objetivo, servindo o comportamento do subordinado como estímulo 

à interpretação do líder e consequente atribuição causal, a que se segue a escolha do 

comportamento considerado mais indicado, face à atribuição feita (Lourenço, 2000).  

Como refere Lourenço “a atribuição vai ter impacto nas formas de pensar, sentir 

e agir do líder perante o subordinado, o que, evidentemente, afeta as relações líder-

liderados” (2000: 14). Mais, este processo atributivo pode sofrer enviesamentos se o 

comportamento do líder face aos liderados estiver regulado por normas vigentes na 

organização, que eventualmente possam condicionar o processo atribucional; para além 

de que podem ocorrer ‘erros’ nos processos atributivos (antecedentes à atribuição) bem 

como nos processos atribucionais (consequentes à atribuição), o que fará com que a 

escolha de comportamentos do líder seja desajustada, factos que permitem compreender 

alguns comportamentos, por vezes, dificilmente compreensíveis do líder, mas que 

resultam de atribuições que carecem de correção. 

Alguns autores, como indica Lourenço (2000), centraram as suas investigações 

na análise das relações líder-liderados, procurando estudar o impacto das atribuições do 

líder nos subordinados. Temos, então, aqueles cuja análise se volta para o estudo do 

efeito Pigmaleão, que consiste em considerar que o desempenho dos colaboradores é 

influenciado pelas expectativas que os líderes depositam neles, sendo que a grandes 



CAPÍTULO I - LÍDER E LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES ESCOLARES 

 

21 
 

expectativas correspondem melhores desempenhos, enquanto outros estudam os efeitos, 

nos subordinados, do feedback fornecido pelo líder. Os defensores destas teorias 

consideram que os modelos de liderança assentes na atribuição se revelam muito 

positivos. 

A partir da década de 80, e num paradigma com enfoque no domínio situacional, 

desenvolve-se um movimento de investigação centrado no carisma e nas capacidades 

transformacional e transacional do líder. É neste contexto que situamos a liderança 

transformacional, a transacional e a carismática, teorias da liderança que procuram 

integrar os aspetos de personalidade, os comportamentos e as interações que se 

estabelecem entre todos os elementos do grupo. Lourenço (2000) afirma, convocando 

Yukl, que as teorias mais importantes no âmbito desta perspetiva foram desenvolvidas 

por Burns (1978), Bass (1985), House (1977) e Conger & Kanungo (1987, 1988).  

Trata-se de conceções de liderança que reconhecem ao líder um papel 

determinante pela sua capacidade transformacional das organizações, assente na 

capacidade de mobilizar os seus colaboradores para a mudança, sendo eficiente na 

motivação, na estimulação da sua equipa para a melhoria contínua através do sistema de 

trocas e de recompensas. Se a isto acrescentarmos perceções muito positivas dos 

colaboradores acerca do líder, idolatrando-o como se de um super-homem se tratasse, 

afirma Lourenço, na esteira de Jesuíno e de Yukl, estarmos face a um modelo de 

liderança carismática, onde há envolvimento emocional dos colaboradores em relação 

aos objetivos propostos pelo líder, tendo em vista contribuir para a realização da missão 

da organização (2000: 16). 

Como nota final a esta espécie de viagem retrospetiva, cabe referir o modelo de 

liderança que Morrisson (2002) considera mais adaptado à complexidade das 

organizações atuais, que é a liderança democrática, distribuída. 

 

 

2. Líder versus liderado 

A complexificação da vida grupal, o facto do nosso quotidiano decorrer cada vez 

mais em contextos organizacionais, faz com que as questões da liderança configurem o 

cerne de muitas investigações. Assume particular acuidade nesse contexto a abordagem 

ao líder, dado que não há liderança sem líder, sendo certo também que não há líder sem 

liderados. No pressuposto de todos sermos líderes, somos líderes de quem?  

Em alguns momentos da nossa vida todos fomos liderados, no sentido de que 
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nos cabia o papel de subordinado, pois estávamos numa posição inferior da relação 

vertical, de que é exemplo a nossa relação com os pais e com os professores. A 

experiência permite-nos afirmar que tão importante como o saber liderar é o saber ser 

liderado. 

De subordinado/liderado alguns fizeram a natural transição para o papel de líder, 

facto que nos poderia levar a concluir que a liderança é uma fase de desenvolvimento 

individual, sendo assim uma capacidade que todos temos que ‘obrigatoriamente’ atingir. 

Porém, parece-nos que nem todos se ‘tornam’ líderes. Somos de opinião de que não se 

trata de uma questão do ‘ser’ mas do ‘fazer’, do tornar-se. Se assim não fosse, 

estaríamos perante a ideia de universalidade de liderança no sentido absolutista, que 

assenta no pressuposto de que todos temos que ser líderes, como se ser líder fizesse 

parte da essência da natureza humana. A concretizar-se este desígnio parece-nos que a 

questão da liderança deixaria de fazer sentido, pois da mesma forma que o ‘pastor é 

pastor para o seu rebanho’ também o líder é líder para os seus seguidores/liderados. 

Numa situação limite de igualdade de papéis não há lugar à diferenciação de estatutos, 

não há lugar à liderança.  

Em concomitância com esta ideia, temos um conjunto de investigadores cujas 

posições carecem de unanimidade uma vez que há os que consideram que ser líder é 

algo de inato (nasce-se líder) e os que consideram que se aprende a ser líder; no entanto, 

o pressuposto de partida é o mesmo, ou seja, a ideia de que ser líder se diferencia de ser 

liderado.  

As leituras efetuadas permitiram-nos o encontro com múltiplas definições de 

líder, de que registamos a conceção de líder como a pessoa cuja personalidade lhe 

permite exercer influência sobre o comportamento dos outros e dirigir a sua ação, ou, 

ainda, a que considera o líder como sendo o elemento que mais contribui para atingir os 

objetivos do grupo. Mais complexa parece apresentar-se a definição que remete para a 

ideia de líder como indivíduo que sabe conciliar as suas características, com as dos seus 

colaboradores/seguidores e com as variáveis da situação. 

As primeiras investigações sistemáticas sobre a liderança centraram-se na 

procura de um conjunto de traços universais que distinguiam o líder dos seus 

seguidores. Essas características procuradas, variavam desde fatores físicos, traços de 

personalidade, história de vida, etc. Os resultados dessa linha de investigação acabaram 

por redirecionar o foco para a análise da interação mais como uma forma de 

relacionamento, para a definição de categorias ou fatores que captassem as 
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características do líder eficaz e que permitissem encontrar fórmulas ou prescrições 

universais para a liderança ideal. 

Partindo do facto de que a diferenciação líder-liderados faz parte das 

organizações atuais, é importante sublinhar que ela não significa que a liderança seja um 

processo unidirecional, de ‘cima para baixo’. Na verdade, a liderança não parece 

depender apenas da postura do líder, mas, igualmente, das características dos liderados, 

pois existe uma influência recíproca entre ambos. Aqui joga-se também com o estilo 

adotado pelo líder e a sua adequação aos contextos situacionais, onde a variável 

liderados/colaboradores/seguidores não pode ser omitida, podendo mesmo ser fator 

decisivo na alteração do comportamento/estilo do líder.  

Há uma interação entre líder e colaboradores/seguidores, pelo que se é verdade 

que o líder influencia, pelo tipo de liderança, os seus colaboradores, também é verdade 

que a eficácia do trabalho desses colaboradores bem como as relações interpessoais na 

equipa estão dependentes do tipo de liderança praticado. Se o grupo precisa do líder, 

também é verdade que o líder precisa do grupo, até porque este pode constituir-se como 

uma força de bloqueio à sua liderança. Fica clara esta interação social com influência 

mútua entre líder e liderados. Ora, isto pressupõe diálogo, pelo que o ‘bom’ líder deve 

possuir capacidades comunicacionais como saber falar e saber ouvir. 

Parece ser consensual, junto da comunidade científica, a ideia de que a liderança 

é um processo de influência que se associa à capacidade de conduzir o grupo para os 

seus alvos, considerando-se que a influência do líder sobre os liderados é superior à que 

é exercida pelos mesmos sobre o comportamento do líder. Segundo Lourenço (2000), 

na linha de Coleman, um líder influencia a direção de um grupo em quatro aspetos: na 

estruturação da situação; no controlo do comportamento do grupo; na representação do 

grupo e na prossecução de objetivos e no desenvolvimento do potencial do grupo. 

Apesar disto, e ainda que com papéis distintos, líder e liderados trabalham, 

formalmente, para o mesmo fim: a eficácia da organização a que pertencem. Mas ainda 

que as responsabilidades pelo sucesso ou fracasso dessa mesma organização sejam de 

todos, ao líder cabe a responsabilidade maior. Se é certo que os liderados devem ser 

colaborativos, recetivos à mudança, estar disponíveis para ‘aprender a aprender’, ser 

pró-ativos, é necessário destacar a importância das capacidades e habilidades do líder 

para persuadir, motivar, influenciar ou induzir os liderados a contribuírem para os 

objetivos da organização. 

Ressalta a ideia de que liderar é influenciar, mas também motivar, pelo que para 



CAPÍTULO I - LÍDER E LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES ESCOLARES 

 

24 
 

que um líder influencie adequadamente o comportamento de um indivíduo ou grupo, é 

fundamental que aprenda e utilize corretamente as atitudes de empatia, objetividade e 

autoconhecimento. No referente à empatia deve ser capaz de se colocar na posição do 

outro, de simular os seus sentimentos, preconceitos e valores; no entanto, deve ser 

objetivo no que se refere à análise e avaliação dos resultados alcançados e formas de os 

manter ou superar; o autoconhecimento, a autoanálise das suas atitudes para com as 

pessoas que lidera e as reações provocadas são indispensáveis para que haja empatia e 

objetividade. 

De sublinhar que se o líder é a ‘chave do sucesso’ da organização, os liderados 

são as ‘portas’ para esse mesmo sucesso, cabendo ao líder saber como as abrir, como as 

fazer moverem-se, motivo pelo qual não pode praticar uma liderança ‘umbilical’, 

centrada em si e descurando o outro; deve antes, como referem Goleman et al. (2002), 

praticar uma ‘liderança com ressonância’, própria do líder com inteligência emocional 

desenvolvida, uma ‘liderança primal’, centrada nas pessoas, sintonizada com os seus 

sentimentos. Logo, o líder comprometido com o sucesso organizacional não pode 

marginalizar a realização pessoal e profissional dos liderados, já que os índices 

motivacionais estão nela imbrincados. Parece-nos, então, ser de considerar a ideia de que 

liderados descontentes, que reagem negativamente ao estilo de liderança praticada, serão, 

com certeza, um obstáculo à eficácia da organização pela consequente resistência às 

indicações e ordens do líder. Contudo, se por um lado podemos avaliar esta situação 

como um entrave à mudança e ao desenvolvimento da organização, por outro ela pode 

bem ser a via para essa mudança organizacional.  

Parece-nos podermos concluir que, dada a complexidade e exigência do 

processo, não basta ser líder, ter esse estatuto como resultado duma atribuição formal, é 

fundamental ser ‘um bom líder’. O verdadeiro líder torna-se líder, faz-se num continuum, 

no decorrer do qual desenvolve a capacidade de mobilizar as inúmeras competências 

requeridas pelo ato de liderar. Blanchard vai mais longe quando afirma que “fazer do 

mundo um lugar melhor requer um tipo de líder especial: um líder que age em proveito 

dos outros
8
” (2010: 233). Tal remete para a ideia de líder ao serviço dos outros, de líder 

comprometido com os seus colaboradores e, em última instância, com o próprio mundo. 

                                                           
8
 Foi Robert Greenleaf quem inventou o termo “servant leadership” em 1970, significando liderança ao 

serviço, em proveito dos outros (Blanchard, 2010).  
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3. Estilos de líder e teorias de liderança  

Não obstante teorias de liderança e tipos/estilos de líder não serem uma mesma 

coisa, não são, contudo, realidades distintas e separáveis, pois um determinado estilo 

tem subjacente e pode ser incluído numa dada teoria.  

Impõe-se, antes de mais, saber o que é um líder. Saber mandar e administrar, ter 

capacidade de resolver os problemas com discernimento, saber amenizar conflitos e 

trazer soluções concretas e efetivas, praticar ações anticonflito ou estar apenas, de forma 

passiva, no controlo do seu cargo, apresentam-se como algumas possibilidades. Com 

efeito, qualquer análise sobre esta problemática, obriga à diferenciação entre líder 

formal (ou estatuário) e informal (ou emergente).  

O líder formal é um ‘líder por decreto’ cujo estatuto se alicerça nos princípios da 

normatividade burocrática. A liderança estatuária ou formal aparece, assim, associada a 

uma posição de poder formal, à qual correspondem comportamentos esperados do líder 

que ocupa um estatuto oficialmente reconhecido, ou seja, os comportamentos e os 

resultados esperados estão prescritos, normalizados e oficialmente reconhecidos. 

Contudo, pode dar-se o caso deste líder formal não ter perfil de líder, não ter 

competências de liderança ou então de estas não lhe serem reconhecidas pelos restantes 

elementos da organização, facto que se torna mais premente se estes estiverem 

arredados da sua escolha. Esta situação ganha acuidade maior quando as eleições para o 

desempenho de funções de liderança são secundarizadas face às 

nomeações/designações. Tal verifica-se, sobretudo, em organizações hierarquizadas, em 

que a relação líder - liderados é uma relação vertical e o poder é centralizado no topo da 

hierarquia.  

Por sua vez, o líder informal, aquele cuja existência não tem suporte legal, 

adquire o seu estatuto de líder por uma via inversa, ou seja, são os pares que lhe 

reconhecem perfil e competências de liderança, facto que torna estes líderes ‘peças’ 

importantes das organizações, servindo, muitas vezes, de interlocutores entre as 

hierarquias e as bases. Em contraste com a liderança formal, esta liderança emergente é 

exercida por alguém independentemente da posição oficial que ocupa, alguém que, 

como escreve Lourenço “pode não possuir uma posição formal especial” (2000: 1). 

Estamos perante um fenómeno decorrente da dinâmica grupal, já que é no seio do grupo 

que, pelas mais variadas razões, emerge, de forma natural, um líder e uma liderança.  

Se nos debruçarmos sobre este aspeto, facilmente concluímos que um membro 

do grupo que não detenha nenhuma posição especial, oficial, de liderança, ao expressar 
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uma ideia proveitosa, ao colocar uma questão pertinente, ao ajudar o grupo a formular 

um plano ou ao fazer sugestões úteis ao líder estatuário, está a mobilizar 

comportamentos de liderança, ainda que não sejam atos de um líder formal (Lourenço, 

2000). Se em algumas situações estes líderes informais são causa de conflito, entraves à 

tomada de decisão e se constituem como limites ao normal funcionamento da 

organização, noutras são fator transformacional da própria organização. Daqui decorre a 

sua importância na organização, a importância do seu ‘ruído’, das suas vozes 

dissonantes, devendo a organização ser capaz de incorporar as suas ideias sempre que 

estas constituam uma mais-valia.   

É a Teoria das Relações Humanas, ainda que não se distancie muito das Teorias 

Clássicas, já que o fim continua a ser o mesmo - a produção da organização -, que, 

segundo Caetano (2005) na linha de Chiavenato, enfatiza o estudo da liderança, 

consequência da constatação da influência da liderança informal sobre o comportamento 

dos indivíduos, facto que leva à valorização da organização informal. A experiência de 

Hawthorne vem demonstrar que a existência, num grupo, de líderes informais, que 

agem em função de normas e expectativas, faz aumentar a coesão desse grupo. 

  É, então, importante esclarecer do que falamos quando falamos de líder e de 

liderança. A este propósito, sublinha Lourenço (2000), em concordância com Jesuíno, 

que os estudos sobre liderança se têm voltado, maioritariamente, para o estudo da 

liderança formal, ainda que se encontrem divididos em duas grandes classes, uma 

relativa aos indivíduos investidos de autoridade legal ou formal, outra voltada para os 

indivíduos que exercem mais influência em grupos, nos quais existe um líder formal. 

As investigações sobre estilos/tipos de líder permitem-nos concluir que uma 

mesma pessoa pode, ao longo do seu percurso, assumir diferentes tipos de liderança, e 

que isto é condição do sucesso e eficácia dessa mesma liderança, salientando a ideia de 

que um ‘bom’ líder é flexível, ou seja, adapta o seu estilo às circunstâncias situacionais. 

Ora, parece-nos que tal poderia traduzir-se na ideia de Blanchard de ‘estilos diferentes 

para pessoas diferentes’, e que ele próprio resume no provérbio “cada panela tem a sua 

tampa” (2010: 80). O paradigma de mundo em mudança rápida e acelerada em que hoje 

nos situamos não se compadece com líderes rígidos e impermeáveis a essa mesma 

mudança. Assim, o líder efetivo, na atualidade, mais do que nunca, apresenta-se como 

maleável, ajustando as suas atitudes aos contextos efetivos, assumindo a liderança como 

‘um estar a caminho’, buscando para cada situação concreta o estilo ou estilos que 

melhor se lhe adequem e agindo em conformidade. 
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Apesar de toda a dificuldade e mesmo impossibilidade de definição de um líder- 

padrão, há, no entanto, autores que têm opiniões idênticas sobre o perfil do líder. A 

primeira ideia, subscrita por Hollander (1985), é de que o líder é mais do que uma 

pessoa, é um processo, pelo que este consegue gerar alterações nas atitudes dos 

liderados, levando-os a uma atitude de comprometimento, tendo em vista a obtenção de 

determinados objetivos grupais ou sociais. A segunda ideia, assenta no aspeto 

diferencial, isto é, efetivamente o líder tem uma influência diferente da dos outros 

elementos da organização, uma vez que tem funções específicas, como planear, 

organizar, ordenar, entre outras. Apesar destas duas ideias serem mais ou menos 

consensuais para a maioria dos investigadores da problemática da liderança, o que é 

efetivamente comum no estudo da Psicologia das Organizações é a diversidade de 

teorias de liderança. 

Dos estudos efetuados sobre estas teorias, tendo como objetivo traçar o perfil do 

‘Líder’, podemos reuni-las em três grandes grupos: Teorias dos Traços de 

Personalidade, Teorias dos Estilos de Liderança e Teorias Situacionais da Liderança. De 

referir que, embora a literatura aponte, na sua maioria, para esta divisão existem, ainda, 

outras teorias mas que, de alguma forma, se podem incluir nestes grandes grupos, já que 

muitas vezes se torna difícil distinguir teorias de estilos de liderança.  

Cabe ainda sublinhar, neste contexto, que os trabalhos sobre liderança 

começaram por ter o seu cerne no estudo do líder, permitindo-nos os mesmos enunciar 

três conceções, o líder nato, o treinado e o ajustável. Se a primeira assenta na ideia de 

que se ‘nasce líder’, visão enquadrável na teoria dos traços, as duas últimas, por 

oposição, apontam para a ideia de que o líder ‘faz-se’, pelo que o ‘treino’, a 

aprendizagem é condição essencial para a aquisição e/ou desenvolvimento das 

competências de liderança, parecendo-nos ser enquadrável a segunda conceção na teoria 

dos estilos, já que o seu cerne é a vertente comportamental do líder. A última conceção, 

complementa a anterior, acrescentando a ideia de maleabilidade e 

adaptação/ajustamento do líder às condições/contextos em que exerce a sua liderança, 

parecendo-nos remeter para as teorias situacionais de liderança. No entanto, apesar de 

ser claro que não é possível, nem sequer aconselhável, a existência de uma “receita” 

tipificadora, existe ainda hoje na Psicologia das Organizações quem entenda que o líder 

já nasce líder, sendo as organizações apenas o local onde cada um vai desenvolvendo 

essas qualidades inatas.  
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Durante muito tempo foi vingando a ideia de que um líder teria que possuir um 

conjunto de características pessoais que seriam necessárias e suficientes para exercer o 

seu papel. Estávamos, então, perante a máxima de que “Já se nasce líder” (líder nato). 

Fazia parte do senso comum a ideia de que o líder seria um predestinado. Deste modo, a 

inteligência, a personalidade, a facilidade de comunicação e até o próprio porte físico 

seriam fatores decisivos para o exercício da liderança e do poder.  

Era este o entendimento das teorias dos traços de personalidade, consideradas as 

mais antigas sobre liderança. Basicamente, segundo as mesmas, existem pessoas com 

uma mistura de traços de personalidade que, depois de definidos, podiam ser 

considerados para identificar potenciais líderes (o líder nato). Os estudos concentravam-

se, então, na identificação desses traços, entre os quais estavam traços físicos, 

intelectuais, sociais, entre outros, que funcionavam como fator diferenciador de líderes e 

subordinados. São estes traços específicos de personalidade que permitem influenciar os 

outros e, consequentemente, assumir o papel de líder, não tendo nenhum desses traços 

prevalência sobre os outros.  

Procurava-se, assim, o Grande Homem, the Best, uma pessoa dotada de 

qualidades intrínsecas e inatas que faziam dele um ser especial, com capacidades para, 

independentemente da situação, ter um desempenho de excelência e mobilizar outras 

pessoas, provocando a sua adesão. A ele deviam ser atribuídas as funções de liderança, 

já que nele estavam reunidas as condições de sucesso e eficácia. A propósito da crença 

nestas teorias centradas no ser, escreve Bass que “No início do presente século, os 

líderes eram geralmente vistos como seres superiores que, em resultado da sua herança 

ou da sua aventura social, se tornavam possuidores de qualidades e habilidades que os 

diferenciavam das pessoas em geral” (1981: 73).  

Os estudos de Stogdill (1948), de Jennings (1961) e de McGregor (1973), entre 

outros, permitiram concluir que, embora reconhecendo a importância das características 

da personalidade, estas são insuficientes para explicar o comportamento e a eficácia dos 

líderes. Outros investigadores acabam, também, por abandonar esta conceção depois de 

terem criado listas com centenas de características que comparam com alguns dos 

líderes históricos, nomeadamente Hitler, Gandhi, Napoleão. Do imenso trabalho de 

comparações então realizado, resultou a ideia de impossibilidade da existência de um 

perfil-padrão.  

Por sua vez, as teorias dos estilos de liderança centram-se numa abordagem mais 

comportamental do indivíduo, do líder, em relação às pessoas do grupo ou da 
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organização. Contrariamente às teorias dos traços de personalidade, que se referem 

àquilo que o líder é, estas teorias abordam o que o líder faz, centram-se no fazer. O 

pioneiro destas teorias foi Lewin, tendo as mesmas sido testadas pelos seus 

colaboradores Lippit e White. A partir das experiências efetuadas com grupos naturais 

por estes dois investigadores, foi possível, como afirma Barata (2007), distinguir três 

estilos de liderança: autocrático, democrático e laissez-faire ou permissivo. É, então, 

lícito concluir que os trabalhos de Lewin, Lippit e White, desenvolvidos entre 1930 e 

1940, estiveram na génese destes três tipos/estilos de líder. 

Segundo autores cujos trabalhos focam estes estilos de líder, nomeadamente 

Caetano (2005), há a referir que na liderança autocrática, considerada uma liderança 

forte, o líder determina as tarefas, é autoritário e dominador, tudo parte dele e passa por 

ele. Tem uma postura essencialmente diretiva, não deixando espaço para a criatividade 

dos liderados; fixa as diretrizes e os objetivos sem que implique a participação do 

grupo, o mesmo se verificando na tomada de decisões. Há, então, uma centralização do 

poder na pessoa do líder. É ele que elogia ou critica pessoalmente os seus 

colaboradores. Os estudos feitos mostraram que este líder autoritário provoca tensão, 

agressividade e frustração no grupo, que na sua ausência produz pouco e tende a ser 

indisciplinado. Por sua vez, na liderança democrática a tomada de decisões é partilhada 

e participada; todos os atores estão envolvidos nos objetivos das tarefas, existindo troca, 

partilha e discussão de ideias. Assim, o líder democrático define-se como aquele que 

estimula a participação dos liderados, promove o diálogo, o debate de ideias, sendo que, 

quer a definição de objetivos, quer as tomadas de decisão são resultantes da intervenção 

coletiva do grupo, assumindo este a postura de mediador. Trata-se de um líder que 

delega, mas, sobretudo, que orienta e apoia em função das características específicas de 

cada liderado. Como resultado desta liderança há um bom relacionamento interpessoal, 

o que facilita a obtenção de bons resultados. Por último, e nos antípodas da liderança 

autocrática está a liderança permissiva, liberal ou também denominada de laissez-faire, 

que permite uma total liberdade de ação. Porém, não sendo o processo de tomada de 

decisão estruturado, já que o líder participa o menos possível, perde-se muito tempo em 

discussões, na maior parte das vezes pessoais, sendo constatável que este tipo de 

liderança promove o individualismo. Estamos perante um tipo de líder não interventivo, 

que dá liberdade total aos seus liderados e se caracteriza pela ausência de autoridade 

com que exerce o seu papel. O líder não assume a sua liderança, não se afirma como 

líder e como tal não é respeitado. Há uma diluição do poder, não havendo demarcação 
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de níveis hierárquicos e vivenciando-se uma relação de horizontalidade líder-liderados. 

Com este tipo de líder há pouca produtividade, pois impera a confusão e o conflito 

instala-se com facilidade no grupo. 

Com a finalidade de verificar as conclusões de Lewin sobre os estilos de 

liderança e identificar os tipos de comportamentos próprios de líderes eficazes, por um 

lado, e de perceber se essas conclusões eram generalizáveis para o campo das 

organizações, por outro, realizaram-se, ainda, investigações nas Universidades de Ohio 

e de Michigan. No primeiro caso foi dado concluir que um líder eficaz, um bom líder, 

apresentaria combinação das duas dimensões comportamentais (consideração e 

estrutura), representada num estilo que se mostrasse elevado nas duas. No segundo caso, 

os resultados foram contrários, permitindo concluir pela impossibilidade de um líder 

apresentar combinações de dois fatores, sendo estes ‘produção’ e ‘empregado’, ficando 

assim afastada a perspetiva bidimensional e afirmando-se a unidimensional, à 

semelhança dos estilos de Lewin.  

Apesar das teorias comportamentalistas constituírem um avanço em relação às 

teorias dos traços, em finais dos anos sessenta estas entram em declínio. Começa a 

considerar-se que a eficácia de um qualquer estilo de liderança está dependente da 

variável situação, emergindo as teorias situacionais da liderança, nas quais encontramos 

uma tentativa de explicar a liderança num contexto mais amplo do que nas anteriores. 

Estas teorias partem do princípio de que não há um tipo de liderança recomendado para 

todas as situações, e que cada situação requer um tipo de liderança específico, na 

sequência do que escreve Barata que “o modelo de liderança deve ser adequado à 

situação, pelo que o verdadeiro líder é aquele que consegue ajustar-se a um grupo sob 

condições diversas” (2007: 70).  

Assim, segundo Caetano (2005), e na linha de Chiavenato, as teorias situacionais 

da liderança permitem ao líder uma maior versatilidade na sua atuação, visto que tem 

mais hipóteses de alterar o rumo dos acontecimentos, isto é, o líder pode alterar a 

situação e adequá-la a um determinado tipo de liderança ou escolher um tipo de 

liderança e adaptá-lo à situação. Tais possibilidades dão ao líder uma margem maior 

para a prossecução dos seus objetivos, no referente à eficácia e eficiência dos seus 

liderados. 

De sublinhar que esta abordagem situacional da liderança inclui duas orientações 

fundamentais, a ‘teoria contingencial’ de Fiedler (1967) e a ‘teoria situacional’ de 

Hersey & Blanchard (1977), de que deixamos uma nota comparativa, sendo de realçar, 



CAPÍTULO I - LÍDER E LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES ESCOLARES 

 

31 
 

desde já, o facto de em ambas a variável situação ser um elemento fulcral da liderança. 

Enquanto a teoria de Fiedler considera que o líder deve estar adaptado à situação, pelo 

que é fundamental a escolha da ‘pessoa certa para o lugar certo’, ou ainda agir sobre a 

situação de modo a ajustá-la ao líder, a teoria de Hersey & Blanchard defende a 

alteração de comportamentos do líder por forma a que este se adapte à situação. Assim, 

se no primeiro modelo a escolha do líder ou a manipulação da situação é fundamental 

para uma liderança eficaz, já no segundo modelo há um afastamento desta conceção e o 

pressuposto de partida é a flexibilidade do líder, a sua capacidade para se adaptar às 

situações específicas da organização/grupo que lidera. A reforçar o exposto, Afonso, na 

linha de Cunha et al., refere que a teoria de Hersey & Blanchard preconiza a 

flexibilidade comportamental e, ao invés, a teoria de Fiedler sugere a “engenharia 

situacional” (2010: 84). 

Parece-nos existir uma certa proximidade entre a teoria contingencial de Fiedler 

e a teoria dos traços, na medida em que uma das proposições básicas da primeira 

relaciona a eficácia do líder com a adequação da sua personalidade à especificidade da 

situação.  

Uma das críticas a esta teoria assenta nesta excessiva centração no líder formal, 

nomeadamente na sua personalidade, relativamente à situação e aos liderados em 

particular. Porém, um dos seus méritos conceptuais é o pressuposto em que se funda, o 

de que o líder não é tão flexível quanto isso, facto que se traduz na necessidade de se 

recorrer à denominada “engenharia situacional”. 

Por sua vez outros modelos, entre os quais o já referido de Hersey & Blanchard, 

conhecido não apenas como ‘teoria situacional da liderança’ mas também como ‘ teoria 

dos ciclos de vida’ (Jesuíno, 1987), negam a ideia de que há um só estilo ideal de 

liderança, valorizando assim a formação dita diferencial, como forma de gerir a eficácia 

do líder.  

O modelo de Hersey & Blanchard assenta no conceito básico de correspondência 

entre a atuação do líder, orientada para as tarefas ou para o relacionamento, (considera 

quatro estilos de liderança diferentes, nomeadamente o E1 Determinar/ Diretivo, o E2 

Persuadir/ Explicativo, o E3 Compartilhar/ Participativo ou de Apoio e o E4 Delegar/ 

Delegativo) e a maturidade dos colaboradores (que varia numa escala de quatro níveis – 
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de M1 a M4), sendo esta a determinar a orientação do comportamento do líder para a 

tarefa ou para o relacionamento (1986: 189-192)
9
. Assim,  

A Liderança situacional baseia-se numa inter-relação entre (1) a quantidade 

de orientação e direção (comportamento de tarefa) que o líder oferece, (2) a 

quantidade de apoio sócio-emocional (comportamento de relacionamento) 

dado pelo líder e (3) o nível de prontidão (“maturidade”) dos subordinados no 

desempenho de uma tarefa, função ou objetivo específico (Hersey & 

Blanchard, 1986: 186).  

Pode observar-se que à medida que evolui a maturidade dos colaboradores, 

traduzindo-se num nível acima da média é aconselhável que o líder diminua quer o 

comportamento de tarefa quer o de relacionamento, já que o colaborador é 

suficientemente maduro quer a nível profissional/funcional quer pessoal – nesta situação 

o líder pode e deve ‘delegar’  tarefas e responsabilidades. 

Apesar de algumas críticas que passam, sobretudo, pelo facto de ainda não se ter 

desenvolvido uma medida sistemática para medir a efetiva ‘maturidade dos liderados’ 

(Schein, 1980), este modelo continua a merecer aceitação, sendo mesmo usado na 

formação de gestores.  

Parece-nos oportuno referir que o modelo foi revisto pelo próprio Blanchard, 

passando a designá-lo de Liderança Situacional II, afirmando que este se tem 

mantido como uma abordagem eficaz da gestão e motivação das pessoas, 

porque abre a comunicação e promove a parceria entre o líder e aqueles que 

o líder apoia e dos quais depende. (…) O Modelo de Liderança Situacional II 

baseia-se nas convicções de que as pessoas podem e querem desenvolver-se 

e de que não existe um estilo melhor de liderança para encorajar esse 

desenvolvimento. Deve adaptar-se o estilo de liderança à situação (2010: 

80). 

Neste modelo Blanchard mantém a sua proposta de quatro estilos básicos de 

liderança
10

, que agora designa de “direcção (E1), coaching/treinamento (E2), apoio (E3) 

e delegação (E4) ”, acrescentando que  

Estes [estilos] correspondem a quatro níveis básicos de desenvolvimento: o 

principiante entusiasta (D1 – pouca competência, compromisso elevado), o 

aprendiz desiludido (D2 – pouca a alguma competência, compromisso 

baixo), o executante capaz mas cauteloso (D3 – competência moderada a 

elevada, compromisso variável) e o realizador autónomo (D4 – competência 

elevada, compromisso elevado) (2010: 81).   

Novamente fica evidente a necessidade de conciliação entre o estilo de liderança 

e o nível de desenvolvimento do indivíduo liderado, o que significa reconhecer a 

“importância de ir ao encontro das pessoas onde elas estão” (Blanchard, 2010: 87). O 

mesmo autor considera o Modelo de Liderança Situacional II um conceito integrado, 

afirmando que  

                                                           
9 Ver figura 1 e quadro 1. 

 
10

 Veja-se figura 2. 
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ao longo do tempo, percebemos que a liderança situacional era aplicável não 

só  quando se está a liderar uma equipa, uma organização e, mais importante, 

quando alguém se está a liderar a si mesmo. Na verdade, descobrimos que a 

liderança é um percurso transformador com quatro fases que incluem a 

autoliderança, a liderança one-on-one, a liderança de equipas e a liderança 

organizacional (2010: 93).  

Fica patente a ideia de liderança como processo de transformação, de 

desenvolvimento, de si próprio, do outro, de equipas e da própria organização. De 

sublinhar, ainda, que a eficácia desta liderança está no interior, no autoconhecimento e 

na capacidade para desenvolver uma relação de confiança líder-liderados.   

Conclui-se que o líder situacional, ou especialista situacional, remete para uma 

conceção de líder ajustável, assim chamado pela importância de conhecer e ter em conta 

uma multiplicidade de variáveis, entre as quais a situação, sendo um líder flexível e 

aberto, pois terá que, permanentemente, ajustar o seu estilo à situação concreta, à 

especificidade de cada tarefa e aos colaboradores, ao seu estado de 

desenvolvimento/maturidade, podendo acontecer que para um mesmo colaborador 

sejam necessários estilos diferentes. Esta necessidade de ajustamento permanente do 

estilo do líder às exigências da situação remete para o facto de que não há um estilo 

universal, pelo que os defensores desta conceção estabelecem que a adequação do 

comportamento do líder terá que, necessariamente, ter em linha de conta não somente as 

características dos subordinados, mas também a fase de desenvolvimento do grupo
11

.  

É ainda neste contexto de líder situacional, de líder não rígido, pois terá que 

adaptar o seu estilo às situações, onde é fundamental o estado de maturidade dos 

colaboradores
12

, que alguns autores utilizam a metáfora do ‘camaleão’. Temos, assim, 

um líder ‘camaleónico’ na medida em que, à semelhança do camaleão, o seu 

comportamento se altera ajustando-se às exigências da situação. 

Merecem ainda referência outros estilos/tipos de líder, designadamente pela 

importância que lhes é conferida nos estudos de âmbito organizacional. Referimo-nos, 

sobretudo, ao líder transformacional, ao transacional e ao de nível 5, entre outros. 

O líder transformacional é também um líder aberto, dinâmico e preocupado com 

o desenvolvimento, com a transformação da organização e dos colaboradores – é um 

líder visionário. Autores vários
13

 definem este líder a partir de cinco dimensões, 

                                                           
11

 Consulte-se, a este propósito, a obra de Hersey & Blanchard (1977, 1986), cujo modelo, no âmbito das 

Teorias Situacionais da Liderança, talvez seja dos mais conhecidos.     
    
12

 Veja-se a Teoria dos Ciclos de Vida de Hersey & Blanchard. 

 
13

 Destacamos Pascual, Villa & Auzmendi, (1993); Bass & Avolio (1994). 
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carisma, visão, consideração individual, estimulação intelectual e capacidade para 

motivar. A liderança transformacional surge associada a uma liderança ética, pois 

permite que líder e liderados atinjam níveis elevados de moralidade pela convergência 

de objetivos e partilha de valores (Pelletier, 2007). A preocupação do líder é não apenas 

com a organização mas também com os colaboradores, com o grupo como um todo, 

estando atento às diferenças de personalidade e estimulando a capacidade para pensar, 

para refletir sobre os problemas técnicos mas também relacionais, atitudinais e morais, 

tendo sempre em vista a mudança da organização. A esta forma de liderar, traduzida na 

definição de novos objetivos, de níveis mais elevados de aspiração e de normas de 

atuação e concertação coletiva, Jesuíno (1987) chama liderança pedagógica.  

Por sua vez, o líder transacional parece-nos ser uma variante do líder 

transformacional, e, consequentemente, a liderança transformacional e a transacional 

são complementares, o que sustentamos na afirmação de Robbins “a liderança 

transformacional é construída em cima da liderança transacional” (2002: 319). De 

ressalvar, no entanto, o facto do líder transacional estar mais centrado na mobilização 

dos colaboradores, do que na mobilização como forma de mudança do sistema social, 

da organização. De facto, o sistema de transações, trocas, recompensas e castigos do 

líder pelo desempenho efetivo dos colaboradores, funciona como forma de motivação 

para os seguidores atingirem os seus próprios objetivos; logo, os objetivos da 

organização não são um fim em si mesmo. Daí que Lourenço (2000), invocando Burns, 

afirme que só o líder/a liderança transformacional conseguirá ser fator de mudança 

social, a liderança transacional não se afigura suficiente para que esta se concretize.    

Alguns autores vão ao encontro da ideia de Robbins, nomeadamente Rego 

(2006) que, num artigo de opinião, considera que os líderes eficazes agem 

simultaneamente com vista a recompensar o mérito (liderança transacional), e a 

inspirarem os seus colaboradores, através da sua liderança visionária e respeitadora 

(liderança transformacional). 

Está a emergir, também, um outro conceito de líder, o denominado ‘coach’
14

. 

Trata-se de um tipo de líder cuja atuação é pautada por um valor maior, que é ajudar os 

colaboradores a fazer o seu próprio caminho de autodesenvolvimento. O líder tem como 

função contribuir para que os seus colaboradores encontrem a forma de melhor 

expressarem os seus talentos no pressuposto de que o coach não comanda, antes apoia, 

                                                           
14

 Apesar do coaching ser uma corrente recente no campo da liderança, a sua prática é antiga. (Cunha & 

Rego, 2009: 33)    
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ajuda a aprender. Assim, o coach fornece feedback e estimula a crítica construtiva, 

reconhece o mérito, estimula o potencial criativo dos seguidores e apoia na descoberta 

do potencial de desenvolvimento de cada um. Logo, o coaching refere-se a uma 

categoria de comportamentos alicerçada em valores como autodesenvolvimento, 

respeito e autonomia, a que parece corresponder a lógica do líder ‘autenticamente 

transformacional’. De notar que esta designação surge como contraponto ao líder 

pseudotransformacional ou impostor
15

 (Cunha & Rego, 2009: 33-35).    

Na mesma linha, Afonso (2010) sublinha que no mundo das organizações o 

coach é, por um lado, uma espécie de treinador que ajuda os seguidores no 

desenvolvimento das suas capacidades e, por outro, um meio de transporte pois conduz 

o processo de autodesenvolvimento destes como uma viagem de descoberta e melhoria.  

Quanto ao líder de nível 5
16

, também denominado por alguns de líder íntegro, 

porque ético e respeitador, pertence a uma categoria de líderes apontados como 

modestos mas determinados, humildes mas corajosos, construindo a excelência através 

da humildade pessoal e determinação profissional, preocupando-se com os seus 

colaboradores, com a sua formação para poderem ser seus sucessores. O seu grande 

objetivo é o sucesso da organização, a criação de uma organização de excelência. 

Afirma Collins
17

, que “Os líderes nível 5 têm humildade. São os melhores. Eles 

superam os nível 4, que são bons, mas não são humildes. A ambição que eles possuem 

não é acerca deles próprios. É para a companhia. Eles vêm-se como secundários, 

submetem-se a uma causa maior, que é a companhia. Combinam humildade com 

resultados furiosos. Essa foi uma conclusão empírica. E uma surpresa. Os que se 

destacaram foram, muitas vezes, os desconhecidos. E há um dado curioso: 99% deles 

vieram de dentro da companhia” (2006).  

Na perspetiva de Cunha & Rego (2009) estes líderes praticam uma liderança 

inclusiva, cultivam a escuta ativa, são autênticos, respeitam os seus colaboradores, são 

de confiança. Os líderes de nível 5, ditos líderes íntegros, são, por isso, líderes morais, 

porque ouvem, acreditam e respeitam os seus colaboradores; pautam a sua ação por 

                                                           
15

 Veja-se Bass & Steidlmeier (1999). 

 
16

 Segundo Collins há, hoje, nas empresas três tipos de líderes, os maus, os bons e os excelentes, 

considerando que se os maus não deviam existir, os bons são os que fazem o seu trabalho, os que 

cumprem as suas obrigações, destes se distinguindo os excelentes - aqueles que, conjugando humildade 

com determinação, tudo fazem para o engrandecimento da organização. Esta visão de Collins pode ser 

encontrada na sua obra, designadamente no livro “Empresas feitas para vencer “ (Good to Great).  

   
17

 Entrevista concedida por Collins à Revista Época (fonte: internet).   
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valores ético-morais, acreditando que o bem-estar dos colaboradores e a formação de 

sucessores é a finalidade da liderança. A isto corresponde o perfil de um “líder servidor” 

da organização e, especialmente, dos colaboradores, de alguém capaz de se sacrificar 

pelos valores do respeito e da dignidade humana, pelo que a sua ação não é norteada, 

em exclusivo, por critérios de natureza económico-financeira.    

Mais dois tipos/estilos de líder, o carismático e o burocrático, foram ainda, como 

refere Santos (2007), assinalados por autores como Owens (1976). O primeiro é relativo 

a um líder cujos liderados desenvolveram sobre a sua pessoa atitudes e perceções muito 

favoráveis, que os leva a seguirem-no de forma incondicional. Um líder com carisma é 

visto pelos seus seguidores como alguém justo, em que acreditam e que respeitam, 

chegando mesmo a idolatrá-lo. House e colaboradores definem carisma como a 

“Influência exercida ao nível das orientações normativas dos subordinados, do 

envolvimento emocional com o líder” (1990: 216). Caracteriza um líder carismático
18

 a 

sua enorme capacidade para influenciar os subordinados, produzindo neles um forte 

envolvimento emocional, uma grande afeição pela sua pessoa.  

Na verdade, parece-nos fazer todo o sentido que, numa perspetiva integrada de 

estilo de liderança, esta característica seja observável em líderes como os situacionais 

ou transformacionais. 

Acerca do líder burocrático, aquele que se preocupa com o cumprimento dos 

normativos legais que regulam a vida da organização, cabe referir que se trata de um 

tipo de líder em que o emocional é relegado em favor do racional, pois é a razão que 

preside à tomada de decisão, e esta encontra-se pré-determinada na legislação, pelo que 

estamos perante uma racionalidade instrumental. Significa isto que não há lugar à 

participação dos subordinados na tomada de decisão, não há espaço para negociação, 

uma vez que o poder não está distribuído, antes centralizado. 

Não obstante esta abordagem fragmentada às teorias de liderança e aos estilos de 

líder, há algumas ideias principais a reter – primeiro, um líder pode, no decurso da sua 

liderança, encarnar não apenas um mas vários dos tipos aqui descritos; segundo, um 

mesmo líder pode, simultaneamente, apresentar posturas que são perfeitamente 

enquadráveis em mais do que um dos tipos apresentados; por último, consideramos que 

a comparação entre as várias teorias ou estilos de líder/ liderança, com a finalidade de 

                                                           
18

 Klein & House (1995) caracterizam o processo de liderança carismática através de uma analogia com o 

triângulo do fogo. Assim, o carisma resultaria da combinação de três elementos, o Líder (Faísca), os 

Seguidores (Combustível) e o Ambiente Propício (Oxigénio).
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estabelecer uma hierarquização entre elas, ou seja, escaloná-las no sentido de que uma 

teoria ou um estilo é melhor do que a outra, será uma questão meramente conceptual, no 

pressuposto que defendemos que um determinado estilo de líder terá sempre que ser 

avaliado em função dos contextos concretos, podendo acontecer que um tipo/estilo de 

líder/liderança bom, eficaz, numa dada situação, pode não o ser necessariamente numa 

outra. 

 

 

4. Competências de liderança e eficácia do líder 

O conceito de eficácia está num crescendo de importância, fruto da 

mercantilização da sociedade e das organizações, onde tudo é avaliado em função da 

apresentação de resultados que, cada vez mais, se pretendem mensuráveis. O próprio 

fenómeno do relacionamento interpessoal, em particular quando se trata de 

organizações, é vivenciado segundo os cânones da eficácia. Até as escolas, ainda 

conceptualizadas por muitos, como espaços de formação integral de crianças e jovens, 

têm que responder a padrões de eficácia, cada vez mais impostos sem a devida 

contextualização. 

Apesar da dificuldade em definir o que é um líder competente, e de enumerar as 

competências requeridas para o exercício de cargos de liderança, isto porque um líder 

pode ser competente numa área específica e numa determinada organização e revelar-se 

um desastre numa outra, consideram alguns autores, nomeadamente Cunha e 

colaboradores (2003), que as competências técnicas, as interpessoais e as cognitivas, 

fazem parte do grupo de competências imprescindíveis a uma liderança eficaz. Pelas 

primeiras entende-se o conjunto de conhecimentos e capacidades relativos ao modo de 

desempenhar a tarefa; pelas segundas os conhecimentos sobre o comportamento 

humano, indispensáveis para a compreensão dos indivíduos, designadamente no que 

toca a processos de influência, de resolução de conflitos, de promoção da cooperação e 

de desenvolvimento profissional e pelas terceiras as capacidades intelectuais requeridas 

para diagnóstico e análise de situações, resolução criativa dos problemas, seleção de 

informação relevante e desenvolvimento de modelos de eficiência. 

Não obstante vários autores (Yukl, 1989) considerarem estas competências 

importantes para a maioria dos líderes, defendem, contudo, que elas não o são todas na 

mesma proporção, estando dependentes de variáveis como o nível hierárquico, o tipo e a 
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dimensão da organização, a estrutura organizacional e as características culturais. A 

realização de alguns estudos
19

 sobre requisitos de competências em diferentes níveis 

organizacionais, permitiu verificar que os requisitos de competências cognitivos, bem 

como os interpessoais, aumentam nos níveis mais elevados da organização, enquanto os 

requisitos de competências técnicas e estratégicas apresentam uma variação 

proporcional com o nível hierárquico. Quer isto dizer que ser um bom estratega ou um 

bom técnico, ser um líder competente nestes domínios, não é condição para se ter uma 

liderança de sucesso em níveis mais elevados da organização (Afonso, 2010).  

A atual conjuntura de mudanças rápidas e de competitividade, a nível social e 

organizacional, onde se colocam novos e cada vez maiores desafios aos líderes, exige 

destes, não só níveis de competência elevados, mas, ainda, a aquisição permanente de 

novas competências de liderança. O pressuposto é a conceção de líder como processo, a 

ideia de desenvolvimento de competências, para que remetem as abordagens de Yukl 

(1999) de Programas de Treino e Desenvolvimento de atividades
20

. 

Contudo, hoje, a ‘boa’ liderança parece depender, não só, da variável 

competência mas, também, da variável eficácia. Cada vez mais ‘ser competente é ser 

eficaz’, sendo, em teoria, inadmissível no mundo das organizações que um líder 

competente não seja eficaz. A eficácia do líder é medida através de indicadores vários, 

formalmente definidos em função dos objetivos e políticas organizacionais 

estabelecidas pela gestão de topo. Um bom líder é, em contexto organizacional, um líder 

eficaz, sendo de sublinhar que quer os objetivos considerados, quer os critérios de 

eficácia, são-lhe ‘impostos’ do exterior. É que ser um líder eficaz é, acima de tudo, 

contribuir para a eficácia do grupo, a qual é definida em função dos objetivos da 

organização, pelo que este líder contribui, necessariamente, para a eficácia 

organizacional. Tal pressupõe que o líder conheça a visão e a missão da organização a 

que pertence.  

Os estudos sobre esta matéria analisam, segundo Afonso (2010), a eficácia do 

líder em termos de consequências quer a nível da organização, quer a nível dos 

colaboradores. Há assim uma correlação entre liderança eficaz e satisfação dos 

                                                           
19

 Os estudos centravam-se em quatro competências: cognitivas, interpessoais, técnicas e estratégicas.  

 
20

 “Os programas de treino são desenvolvidos durante um período de tempo definido e fora do local de 

trabalho, na modalidade Out Job Training, enquanto o desenvolvimento de atividades ocorre, 

normalmente, no desempenho da função em ambiente de trabalho, na modalidade On Job Training, 

podendo ser operacionalizado através de processos: Coaching pelo chefe direto ou pelos pares; Mentoring 

por um elemento da gestão de topo; Desempenho de determinadas tarefas dentro da função (…)” 

(Afonso, 2010: 97-98).  
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colaboradores, sendo mesmo o grau de satisfação um dos critérios para avaliar a eficácia 

do líder. Segundo o referido autor, como indicadores para medir o grau de satisfação 

têm sido utlizados, entre outros, o desempenho, o desenvolvimento e o envolvimento 

dos colaboradores na prossecução dos objetivos do grupo de trabalho. Outros 

indicadores comportamentais como absentismo, abandono 

voluntário/autodespedimento, diminuição da produção, sabotagem dos equipamentos, 

permitem, indiretamente, avaliar o grau de insatisfação dos colaboradores em relação ao 

líder. 

Acrescenta, ainda, Afonso (2010) que outro indicador de eficácia sugerido por 

Yukl é a perceção de liderança, sendo esta ideia apoiada por Cole & Bedeian (2007) 

que, numa investigação, puderam verificar que nos grupos onde o consenso sobre a 

perceção de liderança transformacional é elevado, há níveis de envolvimento dos 

colaboradores no trabalho mais elevados do que nos grupos onde o consenso sobre a 

perceção de liderança transformacional é baixo. 

A literatura mostra que os ‘melhores líderes’, os líderes eficazes, revelam 

capacidade de motivação, conhecem a dinâmica dos grupos e os contextos 

organizacionais, captam a multidimensionalidade das situações e têm uma visão 

holística da organização. Estes líderes focalizam-se na facilitação da interação e da 

tarefa, bem como no apoio. Sabem, de acordo com a situação, quando ser democráticos 

e quando ser autocráticos, sem que isso signifique ambiguidade de ação. 

Parece-nos estar nesta linha a afirmação de Cunha & Rego (2009), de que está 

hoje em crescendo a perspetiva que relaciona a eficácia dos líderes com a prática de 

uma liderança inclusiva. Neste sentido, líderes eficazes são os que gerem 

participativamente, os que cultivando a competência em ouvir se focalizam nas 

necessidades, aspirações e valores dos seus colaboradores, respeitando-os e 

preocupando-se com o seu bem-estar. Estes líderes combinam eficácia com moralidade.   

Em jeito de conclusão diremos que o verdadeiro líder é aquele que não teme 

olhar para o futuro, que aceita riscos e cria desafios, que empurra a sua equipa para a 

frente, que caminha ‘com’ a sua equipa. É aquele que enfrenta os obstáculos, sempre 

com a convicção da melhor atitude face ao sucesso, apostando na liderança com 

‘ressonância’. Tem uma boa autoestima e é emancipador, criando nos seus 

colaboradores um sentimento de pertença que os identifica com a organização. 

Certo é que as variáveis que interferem no desempenho do líder, internas e 

externas, nem sempre são fáceis de controlar, pois muitas delas estão fora do seu 
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alcance. No entanto, a sociedade tecnicista e a lógica mercantilista da nossa era tudo 

regulam pela política dos números, e ser ‘bom’ é, no mundo das organizações, ser 

eficaz, apresentar resultados mensuráveis. Preocupante mesmo, é quando o império 

desta lógica contábil alastra a todas as organizações, sem considerar as especificidades 

das mesmas. Falamos, em particular, das organizações educativas, considerando que 

estas deviam ter um ‘estatuto especial’, onde o valor das pessoas não fosse suplantado 

pelo valor dos números, e onde a ação do líder e dos colaboradores sobrepusesse à 

lógica contábil o personalismo ético. Tal não significa a negação da política dos 

resultados, pois o fim da educação é o sucesso educativo e isto é parcialmente 

mensurável; mas a nossa convicção é de que a finalidade da escola é educar para o saber 

e, sobretudo, para o ser. Assim, consideramos que a avaliação externa, aqui sinónimo de 

exames nacionais, como medida de aferição de resultados dos alunos e, 

consequentemente, da eficácia da própria escola, traduz uma perspetiva reducionista 

destas organizações complexas e singulares. 

 

 

5. A Liderança nas organizações educativas 

O tema da liderança é hoje o cerne de discussões e reflexões no âmbito da 

administração e gestão escolar, facto que levou Lorenzo a escrever que “se converteu 

verdadeiramente num tema de moda, um tópico de actualidade” (2005: 367), sendo 

também um excelente campo de investigação, onde os estudos são já abundantes. Não 

obstante e, como refere Sanches, “o fenómeno da liderança escolar continua a ser mal 

conhecido” (1998: 49), facto compreensível se considerarmos as afirmações, ainda que 

não coincidentes em absoluto, produzidas por investigadores como Torrecilla e Waite & 

Nelson. O primeiro refere que “la investigación sobre el liderazgo aplicado al mundo 

educativo comienza a desarrolarse com fuerza y de forma más autónoma entre las 

décadas de los anos 60 y 70” (2006: 14); os segundos consideram que os conceitos 

relacionados com a liderança “são fenómenos relativamente recentes, tendo sido 

incorporados no discurso educativo no final da década de oitenta” (2005: 391). 

 Se a isto acrescentarmos a afirmação de Trigo & Costa, segundo a qual  

as variáveis organizacionais da educação só ganharam relevo entre os 

estudiosos das ciências da educação nas últimas duas décadas, sendo 

fundamentalmente dois os factores que, a partir de meados dos anos setenta, 

contribuíram nesse sentido: o ‘movimento das escolas eficazes’, iniciado nos 

Estados Unidos (...), e o surgimento de forma consistente e autónoma das 
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‘teorias de organização e administração escolar’, (...), numa conferência que 

decorreu em Inglaterra em 1974 (2008: 564), 
 concluímos que ainda que estas questões relacionadas com a administração e 

organização escolar não sejam de hoje, elas também não vêm de longe, sendo, muitas 

delas, importadas de outras áreas. Decorridas mais de duas décadas, e após a imensa 

reflexão produzida pelos estudiosos do fenómeno educativo, é consensual, segundo 

Trigo & Costa (2008), o entendimento da escola como uma organização com aspetos 

que a aproximam e outros que marcam a sua especificidade própria relativamente às 

demais organizações, designadamente as de cunho tendencialmente económico e 

empresarial. 

Temos, então, a organização educativa como um terreno onde a investigação tem 

vindo a proliferar, e em cujo âmbito emerge a importância crescente da temática da 

liderança, plena de atualidade pelas mudanças recentemente ocorridas a este nível na 

educação em Portugal, facto que a coloca na ordem do dia enquanto objeto de estudo. 

 Sendo as escolas organizações complexas, com uma dinâmica própria, com 

muitos e diferenciados atores, as quais se vão fazendo na interdependência com os 

contextos, a liderança é o processo em que se alicerça essa construção. Na verdade, 

muito do que a escola é deve-se a um trabalho conjunto sob influência, em maior ou 

menor grau, das lideranças que, ao longo da história, nela se desenvolveram. Vai neste 

sentido a afirmação de que “A liderança é o motor dessa construção histórica, social e 

cultural que chamamos centro educativo, e organização em sentido mais geral” 

(Lorenzo, 2005: 368).  

As escolas, enquanto sistemas organizados, assentam em pressupostos de 

gestão e liderança importados de outros contextos, nomeadamente das empresas, 

apesar de ser consensual que estas têm uma especificidade organizacional que as 

diferencia de outras organizações, consubstanciando essa especificidade a 

singularidade das organizações educativas. Neste contexto de ‘escola como sistema 

organizado’, Lima chega a afirmar que será “difícil encontrar uma definição de 

organização que não seja aplicável à escola” (1998: 42). Também a este propósito, e 

indo ao encontro da segunda parte da afirmação, Sergiovanni refere que “ainda que as 

escolas possam comungar com outras organizações requisitos comuns de gestão que 

asseguram o cumprimento dos objetivos organizacionais básicos, como competência, 

estrutura e estabilidade, têm de dar resposta às realidades políticas singulares que 

enfrentam” (2004a: 172).  

A escola atual vive uma duplicidade de papéis que, sendo complementares, 
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nem sempre são de fácil conciliação, sendo, assim, uma escola ao serviço do estado e 

uma escola ao serviço da comunidade próxima. Temos, então, um líder que, num 

contexto de escola centralizada desconcentrada, tem que exercer uma liderança 

pautada pelo respeito da normatividade burocrática, o que implica também responder a 

objetivos extrinsecamente definidos e ‘impostos’ do topo para as bases e onde os 

contextos são subvalorizados ou mesmo negligenciados. Porém, este líder, enquanto 

verdadeiro líder, não pode liderar de costas voltadas para a comunidade. No 

pressuposto de que a escola continua a ser da comunidade e para a comunidade, o líder 

deve manter com esta uma interação constante, um diálogo permanente, como aponta 

Morgado “os líderes escolares devem sobretudo ser sensíveis aos princípios, valores, 

crenças e necessidades da comunidade em que se inserem” (2004: 429-430).  

A problemática da liderança nas organizações educativas passa, ainda, pela 

consideração de uma outra variável não menos importante, que são os atores educativos, 

em particular os professores, que também são líderes, ainda que com nuances diferentes 

e graus de responsabilidade também diversos. São eles, enquanto ‘colaboradores’ do 

líder/diretor, as peças do puzzle que ‘jogam no terreno’ e de cujos resultados depende, 

hoje mais do nunca, não só o seu sucesso profissional, mas também o sucesso, a eficácia 

do diretor e da organização. De realçar, também, os alunos, a matéria – prima, numa 

visão tecnicista, de que não somos apologistas, mas para a qual parece estarmos a 

caminhar, num regresso ao passado de Taylor, aqueles sobre os quais o líder autêntico, 

o líder pedagógico, deve focalizar a sua liderança.  

O líder da organização, o diretor, deve, então, exercer uma liderança em 

interação com estes interlocutores. Estamos perante uma conceção de líder aberto, que 

escuta, que dialoga, buscando com esta atitude desenvolver uma liderança mais justa e 

mais ajustada às situações, aos contextos e aos atores. Ora, isto requer do líder escolar 

uma grande flexibilidade e a adoção não de um mas de múltiplos estilos de liderança. 

Com efeito, o diretor não tem apenas responsabilidades perante o poder central, as suas 

responsabilidades são também para com aqueles com quem partilha o seu quotidiano de 

ação, mesmo não tendo estes participado, de forma direta, na sua eleição. O líder 

trabalha para e com essas pessoas para atingirem objetivos traçados, que não devem ser 

impostos mas trabalhados em equipa, discutidos e negociados, pois neles está 

consubstanciado o rumo da escola, sendo que desta forma todos são implicados no seu 

sucesso. Quando o líder promove esta interação transformadora, a partir da 

autocompreensão coletiva da realidade e da autoconsciência dos constrangimentos e 
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limitações da ação educativa, ele consegue uma participação cúmplice daqueles com 

que trabalha. Desta forma, e na linha de Formosinho et al. (2000), a sua liderança passa 

de uma ‘perspetiva tecnológica e gerencialista’ para uma ‘perspetiva pedagógica’, que 

pressupõe que a liderança seja entendida não apenas como um processo individual mas 

também coletivo. Esta conceção de liderança coletiva tem o apoio de Harris (2002) e 

Leithwood (2001), defensores da liderança partilhada, por oposição e em alternativa aos 

modelos mais tradicionais de liderança vertical (top-down). 

Curiosamente, o paradigma de administração e gestão em atual fase de 

implementação parece, estamos em crer, ‘uma pedrada nesta posição’, pois somos de 

opinião que os pressupostos do atual modelo
21

 vão ao encontro de uma liderança de tipo 

top-down, consubstanciada, a nível interno na figura do diretor da escola e a nível 

externo no próprio Ministério da Educação e Ciência, ao qual o diretor tem que ‘prestar 

contas’. Falta saber, pois os estudos empíricos sobre esta matéria estão numa fase 

inicial, como são as práticas efetivas destes líderes, diretores/gestores e, muitos deles, 

ex. presidentes de um órgão colegial, o Conselho Executivo. 

 

 

5.1. Liderança e gestão 

Consideramos que uma melhor compreensão da liderança reclama a sua 

diferenciação do conceito de gestão, com o qual tende a ser confundida, para o que 

Santos evoca Locke que afirma que esta diferença “no solo es válida e importante, sino 

también muy sencilla” (2007: 29). Começamos por um apontamento, segundo o qual 

todos os líderes são gestores mas nem todos os gestores são, necessariamente, líderes.   

A distinção que muitos investigadores fazem destes conceitos assenta na ideia de 

que o gestor se ocupa mais da complexidade da organização, enquanto o líder se 

concentra mais nas mudanças que nela podem ser implementadas. Parece existir uma 

diferença básica entre o gestor e o líder, pois “O líder sabe o que é necessário fazer, 

enquanto o gestor sabe como fazer bem” (Crozier & Sérieyx, 1994: 110)
22

. Ainda a este 

propósito Bothwell afirma que a “liderança é a capacidade de levar os outros a fazer, 

com gosto, aquilo que não querem” (1991: 17), entendendo-se por tal que o verdadeiro 
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 Referimo-nos ao Decreto-Lei n.º 75/2008. 

 
22

 Ver quadro 2. 
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líder sabe influenciar, sabe motivar, inspira confiança e por isso tem seguidores. O 

mesmo autor acrescenta que “os gestores não são (...) líderes (capazes de fazer com que 

os outros os sigam) por definição ou por categoria profissional” (1991: 17).    

Assim, enquanto o gestor se centra mais na administração da organização, na 

resolução de problemas numa perspetiva de curto prazo, procurando realizar as tarefas e 

controlar os outros, busca os melhores meios para responder ao ‘como?’ e ‘quando?’, o 

líder volta-se para a inovação, para o desenvolvimento da organização, refletindo sobre 

a sua ação, questionando sobre ‘o quê?’ e ‘o porquê?’, numa tentativa de inspirar, de 

motivar e conseguir o envolvimento de todos na definição do rumo da organização, e, 

por isso, perspetiva a sua ação a longo prazo (Santos, 2007). Logo o autêntico líder, 

aquele que é capaz de influenciar, tem que conjugar carisma com visão, tem que ser 

persuasivo e inspirador. 

Na linha defendida por Southworth, Pina considera que  

a liderança distingue-se da gestão pois esta última, genericamente, refere-se 

ao assegurar a vivência diária de uma escola, dentro de níveis razoáveis de 

ordem, estabilidade e funcionalidade, isto é, “fazer com que a escola 

caminhe” , enquanto que a liderança é pensada em termos de fazer com que a 

escola caminhe “para algum lado” , isto é, com um sentido e orientação 

(2003: 48). 

Parece-nos, no que às organizações educativas diz respeito, que os termos gestão 

e liderança, ainda que diferenciáveis, se sobrepõem, são indissociáveis, motivo pelo 

qual o atual diretor pode ser percecionado simultaneamente como gestor e líder, ainda 

que a proporcionalidade com que desempenha um ou outro papel seja variável de 

acordo com as situações, a começar pelas próprias orientações normativas, mas nunca 

esquecendo os contextos. Assim, talvez faça sentido utilizar a designação de liderança 

estratégica (Davies, 2004), enquanto capacidade para pensar de forma coerente e 

integrada a posição da organização na relação presente-futuro, decidindo sobre as 

medidas a tomar num curto/médio prazo, para atingir os objetivos a longo prazo, para 

percorrer o rumo definido.  

Chegamos assim a uma ideia de liderança integral que concilia liderança com 

gestão e direção com administração
23

. Com efeito, os atuais líderes escolares têm que 

simultaneamente dar conta do ‘como e quando?’ e do ‘quê e porquê?’. Veja-se, a 

propósito do ‘como e quando?’, o diretor enquanto presidente do Conselho 

                                                           
23

 Ainda que os termos liderança, gestão, direção e administração surjam, muitas vezes, associados, eles 

têm significados diferentes. Visto que não é objeto deste trabalho o estudo específico de todas estas 

temáticas, aconselha-se, para aprofundar os conceitos indicados, a consulta de autores como Barroso 

(1995, 1997), Lima (1998), Sá (1997), Estêvão (1998). 
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Administrativo e as responsabilidades que lhe estão, superiormente, imputadas, e a 

propósito do ‘quê e porquê?’, o diretor enquanto responsável máximo pelas orientações 

pedagógica e cultural da escola, pois ele é, obrigatoriamente, o presidente do Conselho 

Pedagógico. Esta liderança integral também faz sentido na ótica de Leithwood (1992), 

pois separar a liderança educacional da administração educacional conduziria à 

fragmentação, devendo o líder integrar todas as áreas da escola, a saber, as 

educacionais, pessoais, culturais, financeiras e administrativas. Tal pressupõe a 

existência de uma relação de implicação entre eficiência e eficácia da organização 

escolar e o exercício efetivo desta liderança integral. 

Entendemos, no entanto, que liderança e gestão se revestem de características 

diferentes e que só com muito empenho e com a participação dos vários elementos da 

comunidade educativa o diretor, percecionado como o ‘primeiro rosto da escola’, o 

primeiro responsável, segundo os normativos
24

 agora em vigor, conseguirá 

desempenhar a multiplicidade de papéis que lhe estão incumbidos, ainda que estes 

sejam complementares.  

Os estudos sobre liderança em contexto educativo, dada a complexidade e a 

especificidade que a caracteriza, deixam perceber que uma gestão top-down
25

, que 

pressupõe uma liderança autocrática, hierárquica e centralizadora, subjugada aos 

princípios da eficiência e eficácia do gerencialismo burocrático, deve dar lugar a uma 

gestão de empoderamento
26

, que envolva os diferentes atores, e que, ao invés da 

primeira, pressupõe uma liderança distribuída e transformacional, ela mesma promotora 

do envolvimento dos diversos agentes educativos e da comunidade em geral, na 

perspetiva de que a organização peculiar que é a escola interessa a todos, pois, em 

última análise, ela ‘encerra’ o futuro da Humanidade, já que é o centro de formação por 

excelência do ser humano.  
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 Referimo-nos em particular ao Decreto-Lei n.º 75/2008. 

 
25

 Modelo tipo taylorista-fordista, onde a organização é estruturada nos moldes de uma pirâmide.  

 
26

 A revisão da literatura permite-nos concluir que, sobretudo a nível das organizações escolares, a boa 

gestão não é algo que possa ser implementado de forma puramente top-down ou, inversamente, de forma 

puramente bottom-up; a boa gestão pressupõe o envolvimento de todos os agentes que participam na 

consecução dos objetivos organizacionais, para o que é fundamental que os resultados a alcançar sejam 

suficientemente atrativos, e por isso valorizados e estimados por cada uma das partes. 
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5.2. Estilos de liderança em contexto escolar  

Assumimos como certo que um mesmo líder adota, no desempenho das suas 

funções, diferentes estilos de liderança, pois a complexidade do fenómeno educativo 

assim o exige. No entanto, os estudos apontam no sentido de haver um estilo 

predominante que caracteriza as práticas efetivas do líder, pelo que o tipo de 

organização educativa é consequência do estilo de liderança dominante. 

Sublinhe-se, então, a importância crescente da liderança em contexto educativo, 

para o que convocamos Trigo & Costa que referem que “a liderança tem vindo a 

assumir um papel de crescente relevo e a ser apontada como uma das chaves para a 

mudança dos sistemas educativos e das organizações escolares no sentido de as tornar 

mais eficazes e de aumentar os seus níveis de qualidade” (2008: 562). Em abono desta 

ideia os autores supra citados, na linha de Perrenoud (2003) e de Whitaker (2000), 

referem que um dos princípios para tornar os sistemas educativos mais eficazes são 

“chefias que exerçam uma liderança profissional mais do que um controlo burocrático” 

(2008: 562), considerando, ainda, que, face ao acelerado ritmo de mudanças a que as 

escolas enquanto organizações estão sujeitas, a liderança é o foco crucial para o 

crescimento e desenvolvimento institucionais.  

A organização escolar tem acompanhado, ao longo dos anos, as correntes 

teóricas desenvolvidas para a organização empresarial. Apesar de ter seguido este 

percurso teórico a escola tem uma especificidade própria que a torna diferente das 

outras organizações, designadamente a singularidade da sua missão, essencialmente 

pedagógica e educativa. Decorrente desta ideia, a escola deve utilizar os modos de 

organização e os processos de gestão como meios para o desenvolvimento da ação 

pedagógica, devendo constituir-se eles próprios como objeto dessa ação. O mesmo deve 

acontecer com a liderança que deve ser, não só, um meio para o desenvolvimento de 

uma ação pedagógica nas escolas mas, também, objeto dessa mesma ação, ou seja, deve 

ser uma liderança educativa e pedagógica (Formosinho et al., 2000). São estas 

especificidades que distinguem esta liderança de outras em contextos organizacionais 

diferentes.  

De facto, como aponta Torres, “o campo da gestão e da liderança em contexto 

escolar destacou-se como um dos mais polémicos e controversos no actual contexto das 

políticas educativas, justamente por representar o espaço onde se jogam e confrontam, 

por um lado, os valores da cidadania e da participação democrática e, por outro lado, os 

valores do gerencialismo e da eficácia técnica” (2008: 77). É neste quadro controverso 
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que ganha primordial importância a atitude e comportamento da pessoa que vai assumir 

as funções de liderança da escola. 

De entre a grande variedade de modelos conceptuais de liderança apontados na 

literatura sobre esta temática, vamos referir apenas alguns e focalizar-nos em dois, pela 

sua atualidade e pertinência; falamos da liderança transformacional e da liderança 

distribuída. A cada um destes modelos está subjacente, explícita ou implicitamente, um 

quadro teórico-conceptual de organização, pelo que, em alguns casos, faremos uma 

abordagem sucinta dessa relação. 

 Optamos por começar pelo modelo proposto por Lewin, pela influência do 

mesmo no campo da educação, segundo o qual devemos considerar três estilos no 

exercício da liderança, a saber, o autoritário, o democrático e o liberal. Referindo-se a 

esta conceção, Torrecilla (2006) considera que quanto ao primeiro estilo temos uma 

liderança unidirecional em que os liderados obedecem às diretrizes do líder; no que se 

refere ao segundo temos uma liderança fundada na colaboração e participação de todos 

os membros do grupo e relativamente ao último estilo temos uma liderança que não 

chega a sê-lo, pois não há, por parte do líder, a assunção desse papel. 

 Se associarmos estes estilos de liderança a tipos de organização educativa, 

temos no primeiro caso uma organização que se caracteriza pela centralização do poder 

decisório, num segundo uma organização mais dialogante, que decide com base na 

participação e na negociação e num terceiro caso uma organização que nos parece 

situar-se num contexto de ‘anarquia’, pela desresponsabilização da liderança. De 

sublinhar, no entanto, que no desempenho de funções diretivas é difícil, senão 

impossível, assumir um estilo puramente autoritário/burocrático, democrático ou liberal 

e, ainda, que os contextos, as contingências próprias ao exercício dessas funções, 

condicionam a postura do líder, apesar das eventuais ‘tendências naturais’ para a adoção 

de qualquer um destes estilos de liderança.  

Outra proposta, apresentada por Bennis (1989), pode ser analisada na perspetiva 

da liderança estratégica, considerada fundamental quando o objetivo é a mobilização 

das pessoas em torno de um sonho, de uma visão, sendo que é disso que se trata quando 

o que está em causa é a ‘condução dos recursos humanos da escola’, entendidos como 

indispensáveis para a consecução das finalidades do sistema educativo. Esta liderança 

assenta, como refere Rua, em quatro pilares fundamentais, a saber a "gestão da atenção" 

(capacidade de atrair os outros para si, através de um conjunto de intenções ou de uma 

visão, no sentido da meta ou da orientação), a "gestão do significado" (os líderes 
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necessitam de mostrar aos outros a sua visão, os seus sonhos, torná-los reais para os 

outros, para que eles os aceitem), a "gestão da confiança" (esta é essencial na 

organização escolar, sendo a sua principal determinante a fiabilidade, pelo que o líder 

deve ser credível e consistente) e a "gestão do eu" (trata-se de conhecer as próprias 

capacidades e empregá-las com eficácia - no fundo remete para a máxima socrática 

"conhece-te a ti próprio", já que só conhecendo bem as próprias capacidades o líder 

pode empregá-las com eficácia) (2008:63). 

A liderança aparece, assim, como um conjunto de habilidades e competências 

comunicacionais, relacionais e de capacitação do desenvolvimento dos liderados, capaz 

de criar nas pessoas sentimentos positivos sobre si próprias e sobre o seu trabalho. 

Parece-nos, então, que esta liderança de que fala Bennis vai ao encontro de outras 

conceções de liderança, como a transformacional, podendo nelas ser incluída.  

De realçar a referência que Torrecilla, entre outros, faz ao Movimento de 

Investigação sobre Eficácia Escolar, cujos estudos, nos anos oitenta, tiveram 

repercussões significativas na direção escolar, com a chamada ‘liderança instrutiva’, que 

apontava as características das escolas que melhor contribuíam para o desenvolvimento 

integral dos alunos. Diz o autor que “esta proposta tuvo y sigue teniendo una fuerte 

influencia en el mundo educativo y sus aportaciones son innegables: así, cambió el 

enfoque tradicional de una dirección burocrática, centrada en la organización, a una 

dirécción más preocupada por la enseñanza” (2006: 15). A eficácia do sistema 

educativo, a preocupação com os resultados, evidenciando uma aproximação da escola 

ao mundo empresarial, assumiu-se como o cerne das reflexões sobre educação.  

No entanto, esta visão de liderança foi considerada insuficiente, por ser estática, 

pois apenas identificava as características das escolas que funcionavam bem, e não 

servia para as que tinham que melhorar, tornando-se claro que uma liderança para a 

mudança, que ajudasse a escola a encontrar outro caminho, teria que ser diferente. É 

assim que surge aquilo que o autor denomina de “giro copernicano a la investigación 

sobre dirección escolar” (2006: 16), aparecendo os conceitos de liderança 

transformacional, de liderança distribuída e, outros que lhes estão associados.  

Nesta linha de pensamento começamos por destacar dois modelos conceptuais 

de liderança que têm sido muito estudados e que foram propostos por Burns, há mais de 

trinta anos, a liderança transformacional e a liderança transacional. Foi, no entanto, Bass 

(1985) um dos investigadores que mais se dedicou a esta tipologia, sem a relacionar 

expressamente com a organização educativa. Outros investigadores, Leithwood & 
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Steinbach (1993), Sergiovanni (1984), também falam da liderança transformacional 

enquanto fator de mudança e do papel do líder como implementador dessa mudança. 

Na linha de Leithwood & Steinbeck, Torrecilla (2006) considera que a aplicação 

da liderança transformacional à escola assenta em princípios relacionados com a 

capacidade do diretor para desenvolver uma visão que seja amplamente compartilhada 

pela escola, para fomentar o funcionamento colegial, participativo e partilhado, para 

prestar apoio individual e estimular intelectualmente as pessoas, bem como para a 

definição de metas explícitas, moderadamente desafiantes e atingíveis.  

Neste sentido o líder tem um papel crucial devendo criar na escola um ambiente 

onde todos os professores se sintam implicados, identificados com a sua missão. É que 

na liderança transformacional o indivíduo envolve-se e cria inter-relações com os 

outros, o que faz com que os níveis de motivação aumentem. Este facto pressupõe o 

rompimento com uma prática de trabalho individualista que se foi instalando no 

quotidiano dos professores, e a sua substituição por práticas de trabalho coletivo, de 

trabalho em equipa, salientando Lima (2002), entre outros, a necessidade de se 

desenvolverem nas escolas culturas colaborativas. Tal tem implicações nas dinâmicas 

organizativas da própria escola, que tem que se adaptar encontrando espaços comuns 

para o desenvolvimento desse trabalho, para a operacionalização dessa cultura. 

A evidência desta liderança transformacional encontra-se, então, de acordo com 

Torrecilla (2006), na prática dos diretores, na sua capacidade para gerar melhores 

soluções para os problemas, envolvendo os professores nesse processo e fomentando o 

seu desenvolvimento pessoal e profissional. Daqui decorre que estes líderes para serem 

transformacionais, e para conseguirem a transformação almejada, não podem adotar 

posturas autocráticas, têm que, necessariamente, implementar processos de liderança 

democrática, fundados no reconhecimento da importância do outro, na partilha de 

opiniões, na participação de todos na tomada de decisões, pelo que devem fundar o seu 

trabalho na motivação, na comunicação aberta e na responsabilização conjunta. Logo, o 

líder desempenha um papel fundamental na implementação da mudança organizacional 

bem como na modificação e transformação dos outros, pois estas mudanças implicam-

se de forma interativa, só assim ganhando sentido e significado (Diogo, 2004). 

Esta conceção de liderança transformacional promotora da liderança 

democrática, da liderança partilhada e assente na ideia de ‘líder orientador’, é enfatizada 
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por vários autores.
27

 Nesta perspetiva todos estão envolvidos no processo 

transformacional da organização educativa, sendo todos corresponsáveis por uma 

prática orientada para o ‘bem comum’, pelo que os interesses individuais caem em favor 

dos interesses coletivos, até porque o desenvolvimento da consciência moral dos 

indivíduos é também preocupação deste líder transformacional.  

Numa posição em linha com autores como Leithwood et al., Santos concluiu que 

a liderança transformacional nas escolas se baseia em dez dimensões, a saber: 

carisma/inspiração/visão/, consideração individual, estímulo intelectual, objetivos 

consensuais, influência sobre os outros, expectativas elevadas no desempenho de todos 

os elementos da equipa, construção cultural, gestão pessoal, partilha de decisões e poder 

e gestão pela exceção (2007:33). Considera, ainda, que “todas estas dimensões, excepto 

a última, são relevantes para as escolas e para a melhoria dos seus resultados, embora os 

estudos evidenciem que as três primeiras são as que produzem um maior impacto” 

(2007: 33). Desta feita, parece-nos ser de relevar a tónica colocada na imagem que o 

líder projeta nos liderados sobre si próprio, de que se destacam a sua capacidade para 

inspirar os outros, aparecendo como um exemplo, um modelo a seguir pelo seu carisma 

e pela visão de escola que norteia o seu desempenho, ao que acresce o facto de o líder 

considerar e estimular intelectualmente os seus seguidores, aspeto que denota a 

importância das competências relacional, motivacional e comunicacional do líder. 

Num quadro de mundo em mudança é vital para as organizações, incluindo as 

educativas, a flexibilidade, a capacidade de se adaptarem a esta dinâmica da incerteza, o 

que exige dos seus líderes competências de liderança transformacional. Esta liderança 

caracteriza-se por ser, ela mesma, um processo dinâmico, que varia em função das 

situações e é gerador de mudanças. Daqui decorre, ainda, que o cerne desta liderança é o 

domínio situacional.  

Investigações têm revelado que os líderes transformacionais tendem a ter 

personalidades que são mais extrovertidas, amigáveis e proactivas que as dos não 

transformacionais; estes líderes identificam-se como agentes de mudança, acreditam nas 

pessoas, são eternos aprendizes, têm habilidade para lidar com a complexidade, a 

ambiguidade e a incerteza e são visionários. Estes resultados levaram alguns 

investigadores a comparar a liderança transformacional à liderança carismática, e ainda, 
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 Destacam-se Burns, 1978; Sergiovanni, 1984; Bass, 1985 e Leithwood et al., 1996. 
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em alguns casos, a associarem-na à liderança transacional. Esta última, a transacional
28

, 

distingue-se da transformacional, na medida em que, enquanto esta estimula altos níveis 

de motivação intrínseca, confiança, compromisso e fidelidade dos seguidores, podendo 

produzir a mudança, a transacional baseia-se no uso da motivação extrínseca enquanto 

pré-requisito essencial à liderança eficaz, já que motiva e “conduz” os liderados através 

do processo da troca, da transação (recompensa/desempenho). 

De realçar que algumas das críticas que têm sido feitas à liderança transacional, 

nomeadamente aos seus aspetos instrumentais e manipuladores, são por alguns 

investigadores, por exemplo Morrison (2002), aplicados à liderança transformacional, 

uma vez que esta também se funda na capacidade persuasiva e de influência do líder. O 

problema coloca-se quando os liderados seguem cegamente os líderes sem questionar a 

própria ética das suas ordens/decisões, porque lhe reconhecem carisma e autoridade, 

desresponsabilizando-se, por vezes, pela sua ação, que legitimam no cumprimento duma 

ordem do líder. Daí que uma liderança transformacional tem que ser partilhada, 

envolvendo e comprometendo todos nos processos de mudança. 

Sem se afastar da conceção de liderança transformacional, Sergiovanni (1984) 

formula também uma proposta sobre liderança escolar, a qual inclui cinco tipos, 

conforme o aspeto predominante, que vai da competência administrativa até à liderança 

educativa. Temos, assim, o líder técnico em que o líder é o responsável por planificar, 

organizar, coordenar e estabelecer o horário das atividades escolares, de forma a 

assegurar uma eficácia ótima; o líder humanista, aquele que concede maior importância 

às relações humanas, à competência interpessoal e às técnicas de motivação 

instrumental, promovendo a participação de todos na tomada de decisões; o líder 

educativo, o que diagnostica problemas educativos, orienta os professores, promove a 

supervisão e a avaliação e preocupa-se com o desenvolvimento do currículo; o líder 

simbólico, que coloca os interesses educativos à frente dos da gestão e promove uma 

visão unificada da escola, que transmite através das palavras e das ações, sendo capaz 

de criar e comunicar uma imagem positiva e atrativa da escola que dirige, levando os 

que nela trabalham a sentirem-se comprometidos nesse processo e, ainda, o líder 

cultural, aquele que fortalece e articula os valores, crenças e raízes culturais que dão à 

escola a sua identidade única, sendo o responsável pela criação dum estilo organizativo 
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que define a escola como entidade diferenciada com uma cultura própria, para o que 

socializa os novos elementos, mantém tradições. 

 Estas várias imagens/tipos de líder encontram-se, senão todas, pelo menos uma 

grande parte, num mesmo líder. Temos assim, em função do tipo de líder predominante 

organizações educativas diferentes, que podem ir de mais burocráticas a mais 

humanistas, de mais orientadas para a normatividade burocrática, para o cumprimento 

escrupuloso das leis, a mais orientadas para a cultura, para as pessoas, para os valores e 

para o diálogo, correspondendo estas últimas a organizações com líderes pós 

convencionais, cuja liderança Trigo & Costa entendem como “direção por valores” 

(2008: 565). 

A conceção de liderança de Leithwood, Begley & Cousins (1990), já referida, 

vai, na sua essência, ao encontro da de Sergiovanni e acerca desta Torrecilla afirma: 

“otro influyente ejemplo es la tipología de estilo de liderazgo escolar elaborada por 

Leithwood, Begley y Cousins” (2006: 14). Esta tipologia, baseada no elemento 

educativo focalizado pelos diretores, identifica quatro tipos/estilos de liderança - o estilo 

A, baseado no clima e nas relações, caracteriza-se por enfatizar as relações 

interpessoais, por estabelecer um clima de cooperação dentro da escola e uma relação 

eficaz e de colaboração com a comunidade e com o poder central; o estilo B, baseado 

nos alunos, centra a atenção no rendimento dos mesmos e na promoção do seu bem-

estar; o estilo C, centrado nos programas, é próprio dos diretores/líderes que se 

preocupam com a eficácia dos mesmos e o estilo D, baseado na administração, é 

caracterizado pela quase exclusividade da atenção nas questões administrativas, pelo 

que os diretores que atuam assim ficam com pouco tempo para tomar decisões sobre 

questões pedagógicas (Torrecilla, 2006: 14). Parece-nos estarem aqui em evidência, 

essencialmente, três imagens de escola, nomeadamente escola democrática, aberta, onde 

a comunidade é chamada a intervir; escola mais de mercado, de tipo empresarial, 

preocupada com os resultados, com a eficácia e escola burocrática, preocupada, 

sobretudo, com questões do foro administrativo. 

De alguns estudos sobre liderança nas organizações escolares, concluiu-se que 

os comportamentos de liderança mais frequentemente observados em noventa e cinco 

presidentes de Conselhos Executivos, eram uma mistura de comportamentos de 

liderança transformacional e transacional. Porém, alguns autores
29

consideram que este 
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tipo de liderança encerra limitações, nomeadamente no que se refere à sua adaptação à 

teoria da complexidade. Tal significa que as escolas, enquanto organizações complexas, 

sistemas não lineares, nas quais há lugar à imprevisibilidade, não devem ser lidas à luz 

de um único modelo
30

, visto que tal se traduziria numa visão reducionista e distorcida 

das mesmas. Este pressuposto levou-nos à adoção da proposta de Lima, motivo pelo 

qual optamos por utilizar o modo de funcionamento díptico da escola como 

organização, e que no nosso caso permite-nos considerar os modelos democrático e 

burocrático, como explicativos do tipo de liderança que existe no contexto da 

organização escolar.  

 Em consentâneo com a análise sociológica das organizações escolares e com as 

conclusões para que a mesma remete, no referente à complexidade das dinâmicas 

organizacionais, o conceito de liderança que mais fortemente se está a desenvolver entre 

os investigadores e para o qual se vislumbra um futuro prometedor é o de “liderança 

distribuída”
31

. Consideram os defensores deste modelo de liderança ser ele o mais 

apropriado à complexidade dos sistemas, e por isso o que melhor responderá à 

imprevisibilidade e incerteza dos mesmos.  

Parece-nos que a enfase colocada neste modelo tem o seu cerne no facto de se 

tratar de uma liderança participativa, potenciadora de empowerment e de inter-relações 

colaborativas entre os elementos da organização. Segundo Harris “distributed leadership 

is an emergent property of a group or a network of interacting individuals” (2005: 163). 

Temos, então, um modelo assente na distribuição da liderança, na sua repartição pelo 

trabalho de vários indivíduos, sendo as tarefas de liderança concretizadas através da 

interacção de múltiplos líderes. Neste sentido, a liderança distribuída é um fenómeno 

social construído através das relações entre os múltiplos membros da organização e não 

um conjunto de características, traços ou competências de um só indivíduo.  

                                                           
30

 A propósito dos modelos de organização escolar sublinhamos as propostas de Ellström e de Tyler. 

Ellström apresenta uma proposta de modelo integrador e articulador de quatro modelos organizacionais, a 

saber: o modelo racional; o modelo político; o modelo de sistema social e o modelo anárquico. Segundo o 

autor, sendo estes modelos complementares, cada um representa uma dimensão da organização. Diz 

Ellström, “organizations are assumed to be characterized by a rational, a political, a social system, and an 

anarchistic dimension” (1983: 237). Por sua vez, Tyler afirma “Parece, pues, necesario para restaurar la 

concepción de la escuela como entidad social, un marco que abarque tanto la imagen formalizada y 

racionalizada de las escuelas que pone de manifiesto la metáfora del organismo propuesta por la teoría 

convencional de la organización, como la más fluida, dinámica e indeterminada del modelo de ajuste 

desorganizado. (...) ¿ Es posible producir un esquema sociológico que preserve las perspetivas de ambas 

dimensiones y permita identificar las pautas más profundas de transición entre ellas?” (1991: 23). 
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 Veja-se a propósito autores como Morrisson (2002), Gronn (2000). 
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Associamos, ainda, este tipo de liderança a uma imagem de ‘escola como rede, 

como teia’
32

, em que a direcção compartilha essa liderança com a comunidade escolar. 

Ou seja, temos uma liderança mais distribuída, mais democrática, que deixa de ser 

exclusividade de um só líder. Esta conceção implica a redefinição do papel do diretor 

que deixa de ser um mero gestor burocrático, para ser um agente de mudança, com uma 

visão de futuro e capaz de aproveitar as competências dos membros da comunidade 

educativa para a missão comum que os norteia (Torrecilla, 2006).  

A afirmação de Diogo vai no mesmo sentido quando refere que  

o papel das lideranças das escolas será o de as saber preparar para construir 

um projecto que antecipe o futuro, e que, como tal, exige não só criatividade 

e pensamento inteligente, como também capacidade para reinventar as 

culturas profissionais dominantes, encarando as relações de trabalho de modo 

mais holístico e multifuncional, de poder mais distribuído, e onde a rigidez 

das estruturas dá lugar à cooperação, responsabilidade, flexibilidade e 

parceria (2004: 272). 

Assim, e de acordo com alguns autores, na atualidade fala-se muito mais em 

liderança distribuída, (com)partilhada e em equipas de liderança. Passamos, então, duma 

liderança formal, centrada numa pessoa, o líder formal, para um conceito de liderança 

coletiva, de lideranças múltiplas, onde os líderes informais também entram, e que sem 

serem concorrentes devem ser complementares, funcionando a escola como uma ‘rede 

colaborativa’. Ora, como sublinha Bolívar “a liderança colectiva não significa que não 

haja líderes” (2000: 203). O que se complementa com a afirmação de que “numa 

organização há muitos líderes, não apenas um. A liderança está distribuída. Não está 

apenas no indivíduo que detém a posição cimeira, mas reparte-se por todas as pessoas 

de todos os níveis” (Goleman et al., 2002: 14). São estes múltiplos líderes que, num 

trabalho de interajuda, numa busca conjunta de soluções para os problemas que 

quotidianamente a escola enfrenta, conseguem, num clima de incerteza e de 

ambiguidade que atravessa os tempos que correm, fazer com que a escola funcione e, 

atrevo-me a dizer, com que, nalguns casos, funcione muito bem.  

Neste conceito, que assenta num paradigma de liderança participativa, cabe ao 

líder ser um catalisador da mudança, para o que deve valorizar e aproveitar as 

competências individuais. Este líder que distribui e porque distribui, implica e 

compromete todos os elementos da comunidade educativa no funcionamento e na 

gestão da escola, promovendo a criação de uma visão partilhada, de um clima de 

colaboração, de abertura e de confiança, ao mesmo tempo que fomenta o 

desenvolvimento de uma cultura de escola aprendente que contribui para que uns 
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aprendam dos e com os outros. Consequentemente, cada agente educativo deixa de ser 

uma ‘ilha’, um ser isolado, passando as suas práticas a ser apoiadas pela comunidade, o 

que, consequentemente, aumentará a eficiência das mesmas, porque resultam duma 

acção pensada coletivamente.  

Afirmar uma conceção desta natureza é assumir a ideia de que a visão top-down 

da liderança deve evoluir para uma liderança assente na colaboração entre os 

professores, uma liderança partilhada, não se pretendendo com isto afirmar que todos 

são líderes na escola, ou que todos devem sê-lo. Cabe aqui o conceito de densidade da 

liderança de que fala Sergiovanni (2001), com o qual pretende sublinhar que numa 

organização, como por exemplo a escola, o trabalho de uns interpenetra-se com o de 

outros, havendo uma espécie de ligação em rede da qual depende a tomada de decisões, 

a partilha de conhecimentos e a inovação, essencial à mudança pessoal e organizacional. 

Só organizações democráticas conseguem gerir e integrar nas suas dinâmicas os 

pressupostos inerentes a esta conceção de liderança distribuída. 

Parece-nos, ainda, que próximo deste conceito de liderança está um outro, o de 

liderança dispersa, (Bryman, 1996), que domina muitas das perspetivas atuais sobre a 

gestão escolar, e segundo o qual a liderança não deve ser apanágio exclusivo dos líderes 

formais, sendo algo de difuso e disperso nas organizações. Desta feita, a liderança passa 

a ser entendida como um fenómeno disperso e disseminado por toda a organização, não 

se centrando apenas num líder distinto (Costa, 2000). Temos assim, nas organizações 

educativas vários líderes, parecendo-nos ser de destacar a existência lado a lado de dois 

tipos, o formal e o informal que, ainda que joguem com diferentes poderes, devem 

trabalhar em prol dos interesses da organização, fazendo do diálogo e da negociação 

instrumentos para a tomada de decisões. Também Costa (2000) fala de liderança 

dispersa como uma actividade que percorre toda a organização, e não propriamente 

como uma competência dos líderes formais. 

Em articulação com o conceito de liderança transformacional, mas também com 

o de liderança distribuída temos o de liderança primal, defendido por Goleman e 

associado ao conceito de “Inteligência Emocional”, que remete para a “direção por 

valores”. A este propósito refere Goleman et al.  

o papel emocional do líder é primal - isto é, vem em primeiro lugar - em dois 

sentidos. É o primeiro acto de liderança e, ao mesmo tempo, é o mais 

importante. (...) Os líderes funcionam como guias emocionais dos grupos 

(2002: 25). 



CAPÍTULO I - LÍDER E LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES ESCOLARES 

 

56 
 

 Ao realçar-se o papel da inteligência emocional, das emoções no ato de liderar, 

é suplantado o conceito de ‘racionalidade ótima’, a sua exclusividade e supremacia, 

deixando perceber que a liderança pressupõe múltiplas racionalidades.   

Os autores desta conceção falam, ainda, de “liderança com ressonância” por 

oposição à liderança dissonante, referindo que 

Os líderes ressonantes sabem quando devem ser visionários, quando devem 

ouvir e quando devem dar ordens. São líderes com perspicácia para ver o que 

é verdadeiramente importante e para definir uma missão que reflicta os 

valores de quem dirige a organização. São líderes que cuidam naturalmente 

das relações, que fazem vir à superfície as questões latentes e que criam 

sinergias humanas em grupos harmónicos. Suscitam relações de lealdade, 

porque se preocupam com a carreira dos seus subordinados e estimulam as 

pessoas a dar o melhor de si próprias na prossecução de uma missão que 

apela a valores compartilhados (Goleman et al., 2002: 267). 

A mesma ideia é apoiada por Sergiovanni, que considera a escola uma 

organização especial, por oposição às organizações de tipo empresarial, reclamando 

para a mesma uma liderança também especial, designando-a de “liderança moral”, 

afirmando que  

Esta liderança é moral pois sublinha a junção de várias pessoas em torno de 

uma causa comum tornando a escola numa comunidade formalmente 

vinculativa. As comunidades vinculativas possuem ideias, princípios e 

finalidades partilhadas que criam uma poderosa fonte de autoridade para a 

prática da liderança (2004a: 173). 
 Esta liderança enfatiza as pessoas, a comunidade e os valores, afirmando o autor que  

Precisamos de teorias de liderança que reconheçam que os pais, professores, 

membros dos órgãos administrativos e alunos têm mais capacidade de tomar 

decisões baseadas em valores do que em decisões individuais. Em vez de agir 

de forma calculista e individual, baseados no seu interesse próprio, devemos 

reconhecer que as pessoas reagem a normas, valores e crenças que definem a 

qualidade de vida conjunta do grupo que lhes dá significado e importância 

(2004b: 37). 

Outros autores, como Fullan (2003) e Bolívar (2003), também partilham este 

conceito de liderança com “objetivo moral”, que se movimenta num “plano moral”, 

onde o diálogo, as pessoas e as relações fazem a diferença, afirmando o primeiro que  

se o objectivo moral [do líder] é a primeira tarefa, então as relações são a 

segunda, dado que sem elas não vamos a lado nenhum. No passado se 

perguntássemos a alguém dentro de uma empresa de sucesso o que tinha 

provocado o êxito, a resposta seria “As pessoas”. Mas isso só é parcialmente 

verdadeiro: na verdade, são as relações que fazem a diferença (2003: 57).  

A mesma preocupação com as questões dos “valores” e da “ética” na liderança, 

bem como com as “pessoas” e o “diálogo” entre elas, tem em Barroso um dos seus 

defensores, ao considerar a escola como “construção social” e ao defender o “primado 

dos valores sobre os factos”, como se pode ver na afirmação de que  

As escolas passam a ser vistas como construções sociais. É valorizado, na sua 

análise, o papel dos indivíduos e o contexto social e histórico da sua ação. 

São abandonadas as metodologias “positivistas” e desenvolvem-se os estudos 

“etnográficos”. São postos em causa os princípios da racionalidade 
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administrativa e defende-se o “primado dos valores sobre os factos”, na 

gestão das organizações educativas (1996a:170). 

Esta conceção de liderança democrática pressupõe uma escola efetivamente 

democrática, uma “escola cidadã”, uma escola de todos e para todos, ou seja, uma 

escola onde se operacionalize, ao mesmo tempo, uma “organização pedagógica” e uma 

“liderança pedagógica”, o que só é realizável, como aponta Freire, pela “participação 

por parte de quem esteja direta ou indiretamente ligado ao que fazer educativo” (1996: 

305). Ora, esta escola não é obra individual, mas antes conjunta, coletiva, como escreve 

Lima 

a construção da escola democrática constitui um projecto que não é sequer 

pensável sem a participação activa de professores e de alunos, mas cuja 

realização pressupõe a participação democrática de outros sectores e o 

exercício da cidadania crítica de outros actores, não sendo, portanto, obra que 

possa ser edificada sem ser em co-construção (2000: 42). 

Subjacente a estas conceções de liderança temos uma imagem de escola 

humanista, voltada para as pessoas, para os valores; escola que se faz no respeito pelo 

outro, no diálogo e pelo diálogo, valorizadora da inteligência emocional, e que integra a 

mudança como fator transformacional.  

Ainda que se reconheçam as virtualidades da liderança transformacional e os 

estudos comprovem que esta é a mais praticada no nosso país, ainda que o caminho 

percorrido tenha sido no sentido de se afirmarem a liderança democrática e a liderança 

distribuída com a abertura da escola à comunidade e com o reforço do papel das 

lideranças intermédias, ainda que estudos
33

 realizados tenham demonstrado ser mais 

provável que os resultados melhorem com a liderança distribuída, as escolas são hoje 

confrontadas com uma política educativa que levanta algumas dúvidas quanto ao 

caminho a percorrer no que às lideranças diz respeito.  

Temos assim o diretor situado numa espécie de encruzilhada, visto que ao 

mesmo tempo que as múltiplas exigências que se colocam hoje à escola remetem para 

práticas de liderança distribuída, o governo exige-lhe a prestação de contas. Ele é 

apontado nos normativos
34

 como o ‘primeiro rosto’, alguém a quem ‘assacar 

responsabilidades’, o que não sendo impeditivo da prática da liderança distribuída 

condiciona a sua implementação, já que o poder do líder dilui-se pelos diferentes 

elementos da comunidade, o que, pelo menos aparentemente, contraria os objetivos do 
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 Por exemplo o estudo de Silns et al., 2002. 

34
 Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril. 
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legislador, que é ter ‘líderes fortes’, para o que confia a responsabilidade da liderança a 

uma só pessoa, rompendo com o anterior modelo
35

 de liderança colegial. 

Não obstante a pressão que o poder central possa exerce sobre o diretor, este não 

pode exercer uma liderança meramente autocrática, pois a obtenção de resultados e a 

eficácia da sua liderança estão dependentes da colaboração dos restantes elementos da 

organização. Consideramos, assim, que a liderança unipessoal do diretor não é, por si 

só, condição para acabar com a liderança democrática e distribuída nas escolas, até 

porque se convocarmos a posição de MacBeath (2005) que considera existirem seis 

tipos de distribuição da liderança (formal, pragmática, estratégica, fomentada, 

oportunista e cultural), utilizados em diferentes momentos da dinâmica da organização, 

sem que uns excluam os outros, apercebemo-nos que esta realidade é aplicável à escola. 

A este propósito refere Santos, na linha de MacBeath,  

a distribuição da liderança pode ter em conta a cultura mas ao mesmo tempo 

necessita de decisões pragmáticas. Noutras alturas, pode tornar-se mais 

estratégica, através da identificação das necessidades da escola. A liderança 

pode ser partilhada por elementos da escola, como professores e funcionários, 

mas também alunos e outros elementos da comunidade (2007: 40). 

Certo é que a liderança, a sua prática efetiva, é fator determinante do 

tipo/imagem de escola que encontramos; por exemplo, uma liderança ancorada nos 

pressupostos da racionalidade gerencialista vai traduzir-se numa imagem de escola 

empresa, que se pauta por princípios economicistas e mecanicistas e na qual o aluno é 

visto como ‘matéria-prima’ a ser moldada, sendo a educação mera reprodutora do status 

quo. Sob o ponto de vista da opção política e governativa, a nossa contemporaneidade 

vive sob a alçada desta ideologia de tipo gestionário, herdeira do Movimento de Escolas 

Eficazes, centrada na linearidade relacional entre liderança, resultados e eficácia 

organizacional, e que culminou na adoção da unipessoalidade como forma de 

implementar este desígnio no campo educativo.  

A partir da revisão da literatura sobre a temática, estamos convictos que a ‘boa’ 

liderança não pode afastar-se dos princípios democráticos e morais, devendo por isso 

ser obra conjunta, considerando, também, imperativo que o diretor de hoje continue a 

implementar na sua escola formas de liderança transformacional e distribuída, e que, 

dependendo das situações concretas, delas pode depender a eficácia do próprio líder.   
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 Previsto no Decreto-Lei n.º nº 115-A/98, de 4 maio. 
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5.3. Da liderança colegial à liderança unipessoal 

Depois de um período de mais de 30 anos de gestão colegial das escolas públicas 

portuguesas, assistimos agora a um movimento em sentido inverso, ou seja, à 

implementação de um modelo de gestão assente na unipessoalidade. 

Pretende-se com a publicação do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

enquanto documento que regulamenta o regime de administração e gestão das escolas, 

entre outros objetivos, ‘reforçar a liderança’ das escolas, para o que é criado o cargo de 

diretor, “o que se constitui reconhecidamente como uma das mais necessárias medidas 

de reorganização do regime de administração escolar” (D/L. n.º 75/2008: 2342). Ora, 

esta medida parece traduzir uma negação daquilo que as mais recentes investigações 

sobre liderança, nomeadamente nas organizações educativas, apontam como verdadeiras 

lideranças. É que a verdadeira liderança não é centralizada, é distribuída, por isso, mais 

democrática. A esta característica colegial da liderança acresce ainda a 

transformacional, essencial a organizações que aprendem e se adaptam à mudança 

(transformam-se e provocam a transformação).   

O nosso país tem uma longa tradição, anterior ao 25 de abril, de órgãos de gestão 

unipessoais, que iam do Reitor ao Diretor, figuras que não gozaram de grande simpatia 

entre os professores, de uma maneira geral. A primeira grande mudança aconteceu com 

o 25 de abril, período a que os investigadores, nomeadamente Lima, chamam de 

‘primeira iniciativa de gestão democrática’, sendo denominado de período 

autogestionário. Praticava-se, de facto, nas escolas uma gestão democrática. Porém, 

como afirma Lima, “à medida que a gestão democrática se foi institucionalizando, foi-se 

revelando muita gestão para pouca democracia” (2010, in VI Simpósio sobre 

Organização e Gestão Escolar). A institucionalização, regulamentação escrita desta 

gestão democrática, vem a acontecer com a publicação de normativos legais, de que se 

destaca o Decreto-Lei n.º 769-A/76. O principal objetivo deste D/L
36

 era, então, 

‘normalizar’ a vida das escolas, através da chamada ‘gestão democrática’. Esta traduzia-

se, segundo Barroso (1991), na regulamentação do exercício do poder nas escolas, 

mediante os princípios da direção colegial e representativa (Conselho Diretivo); da 

existência de estruturas de participação para professores, alunos e pessoal não docente; 

da elegibilidade para o exercício dos diferentes cargos; da divisão orgânica e funcional 

entre o exercício da autoridade administrativa (Conselho Diretivo) e da autoridade 
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 D/L – sigla utilizada para nos referirmos a Decreto-Lei.  
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pedagógica (Conselho Pedagógico e Conselhos de Grupo) e do poder dos professores 

assegurarem a orientação e coordenação pedagógica da escola. A governação das 

escolas assentava, em parte, na responsabilidade colegial dos professores representados 

pelo Conselho Diretivo, eleito pelos pares. Esta gestão coletiva é partilhada com outro 

órgão com caráter deliberativo, o Conselho Pedagógico, que pela representação de 

grupos ou disciplinas, tinha a seu cargo a orientação pedagógica da escola. Certo é que 

esta orientação pedagógica ficou sempre a cargo do poder central, pelo que estamos 

perante um modelo de gestão subordinado a uma administração desconcentrada, ainda 

que a colegialidade e a democraticidade, com reconhecidas limitações, permitam 

diferenciá-lo da gestão das escolas pré 25 de abril. A este propósito considera o mesmo 

autor que este decreto “não passou de uma ‘prótese democrática’, numa administração 

burocrática” (1991: 69). Não obstante o reforço do poder e intervenção dos professores 

no âmbito da gestão escolar, o que está patente neste modelo é o cânone gerencialista da 

gestão, traduzido em mais gestão e menos democracia. Como escreve Lemos “as 

escolas mantêm-se como meras extensões da administração e a esta prestam contas 

pelas vias burocráticas e hierárquicas tradicionais” (1997: 262). 

Curioso é que em 1985/86 há, em Portugal, mais Conselhos Diretivos nomeados 

do que eleitos. Estaríamos perante uma atitude de demissão dos professores que não 

queriam assumir as responsabilidades da gestão da escola, não fosse o caso dessa 

mesma gestão estar fora da escola, no poder central, como se verificava a esta data. 

Em rutura com este modelo surge o Decreto-Lei n.º 172/91. Este D/L apresenta 

uma estrutura organizativa que, consideramos, assenta em três vetores, sendo o primeiro 

a direção – assegurada pelo conselho de escola (artigo 7.º), o segundo a administração e 

gestão – assegurada pelo diretor executivo, definido como o “órgão de administração e 

gestão do estabelecimento de ensino nas áreas cultural, pedagógica, administrativa, 

financeira” (artigo 16.º) e o terceiro, relativo à orientação educativa – assegurada pelo 

conselho pedagógico (artigo 31.º). É ao conselho de escola que cabe “eleger destituir ou 

renovar o mandato do diretor executivo” (D/L n.º 172/91: 2522), pelo que de uma 

eleição pelos pares de um órgão colegial, passamos agora para uma eleição menos 

participada dum órgão unipessoal. Barroso considera que este modelo rompe com o 

anterior, sobretudo em dois aspetos que se prendem com a tentativa de 

profissionalização da gestão, por um lado, e com a substituição da gestão colegial pela 

unipessoal, por outro, “com o argumento de que era preciso dar maior ‘eficácia’, 

‘eficiência’, ‘estabilidade’, ‘responsabilidade’”, considerando que isto corresponde a 
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uma concepção racional da organização, e que ele apelida de ‘burocracia mecanicista’ 

(1991:78). Cabe referir que este modelo não chegou a ter grande impacto, tendo sido 

aplicado, a título experimental em, aproximadamente, meia centena de escolas. 

O Decreto-Lei n.º 115-A/98 é, então, o verdadeiro sucessor do Decreto-Lei n.º 

769-A/76, sendo a sua elaboração antecedida pela realização de um estudo preparatório 

sobre autonomia e gestão, da autoria de Barroso. Com este decreto pretende-se garantir 

a gestão democrática e, ainda, “o objectivo de concretizar na vida da escola a 

democratização”, aparecendo, também, como princípios deste normativo a autonomia e 

a descentralização, indicados, no preâmbulo, como os “aspectos fundamentais de uma 

nova organização de educação” (D/L n.º 115-A/98: 2). Temos, assim, um diploma que 

consagra como princípios fundamentais das organizações educativas a descentralização, 

a autonomia, a democracia e a participação, demarcando-se, ainda, do anterior modelo 

no referente aos órgãos de administração e gestão das escolas, onde se constitui como 

novidade a assembleia de escola, “órgão de participação e representação da comunidade 

educativa”, por um lado, e a direção executiva, que parece constituir-se como a síntese 

do D/L 769-A/76 e do D/L 172/91, na medida em que esta pode ser assegurada “por um 

conselho executivo ou por um director”, cuja opção é competência da própria escola, 

mas que em qualquer dos casos é eleita em assembleia eleitoral, integrada pela 

totalidade do pessoal docente e não docente, por representantes dos alunos do ensino 

secundário e representantes dos pais. Não obstante a possibilidade decretada, facto é que 

a maioria das escolas optou por uma direção colegial, o que agora se nos afigura como 

algo que, pelo menos parcialmente, contrariou a vontade do legislador, já que no 

normativo legal sucessor do D/L 115-A/98, o D/L 75/2008, a direção da escola passa a 

ser assegurada por um órgão unipessoal. Dez anos depois, a opção do governo consagra 

a exclusividade do modelo de gestão unipessoal, sublinhando o legislador que um dos 

objetivos desta opção é “reforçar as lideranças nas escolas”. Passou-se da 

democraticidade da colegialidade ao líder unipessoal eficaz, apresentado como o rosto 

da escola.  

Este líder é, simultaneamente, o ‘primeiro responsável’, alguém a quem ‘pedir 

contas’, mas também alguém dotado da autoridade necessária para desenvolver o 

projeto educativo de escola e ‘executar localmente as medidas de política educativa’. 

Lima considera estarmos perante uma “direção atópica”, um alongamento vertical do 

diretor “forte para dentro e fraco para fora”, já que este é um subordinado perante a 

administração central, concentrando em si todas as pressões do exterior, mas “mais 
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poderoso para dentro” (2010, VI Simpósio sobre Organização e Gestão Escolar). 

Barroso vai mais longe quando escreve sobre o preâmbulo do decreto agora em vigor e 

considera que “a insistência no argumento de o ‘órgão unipessoal’ permitir ‘lideranças 

fortes’ e ‘assacar responsabilidades’ não deixa de soar como uma ‘ameaça’ quanto ao 

tipo de pressão que se pode vir a exercer sobre o ‘director’” (2008: 7).  

A premissa do D/L 75/2008 de que a unipessoalidade se constitui como um 

“reforço das lideranças” é, em si mesma, uma conclusão ideológica, já que não há nada 

na investigação empírica que sustente, que prove, que a liderança unipessoal é mais 

forte, mais eficiente, do que a liderança colegial. Esta ideia é defendida por Barroso, 

quando afirma “A existência de um órgão de gestão unipessoal ou colegial não é, em si 

mesma, uma questão fundamental para a garantia da democraticidade, qualidade e 

eficácia do exercício das funções de gestão do topo de uma organização” (2008: 6). 

Como sublinha o mesmo autor “a existência formal de um ‘órgão colegial’ nunca 

impediu a emergência de lideranças individuais e permitiu, em alguns casos, reforçar a 

emergência de lideranças colectivas”, o que articulado com o que se lê no D/L 75/2008 

“Sob o regime até agora em vigor, emergiram boas lideranças e até lideranças fortes”, 

nos dificulta a compreensão da tomada de decisão que presidiu à substituição do D/L 

115-A/98, já que este deixava em aberto as possibilidades da colegialidade e da 

unipessoalidade da liderança da escola, e nos leva a pensar que o legislador tinha já 

concentrada a sua preferência na segunda possibilidade. 

Ora, parece-nos pertinente a associação destas reformas ao cânone gerencialista, 

sobretudo se pensarmos na centralização das políticas educativas e dos processos de 

decisão, no reforço das estruturas de tipo vertical e no reforço do poder do líder, bem 

como na busca da eficácia. Estamos perante a valorização duma gestão racional que 

engendra organizações cada vez mais burocráticas, sendo mesmo visível, hoje, nas 

escolas o exagero dos traços weberianos, acompanhados do ‘taylorismo informático’ 

(Lima, 2010, VI Simpósio sobre Organização e Gestão Escolar). Tal traduz-se, entre 

outras coisas, no império da racionalidade técnico-instrumental, na obsessão pela 

eficiência e eficácia, na centralização e concentração de poderes. Como afirma Lima, 

parece estarmos a caminhar a passos largos “duma gestão democrática para uma gestão 

gerencialista”, que centrada na escola mantém, até certo ponto, incólume a 

administração central, até porque a autonomia continua a ser apanágio deste modelo. No 

entanto, as práticas mostram que estamos perante uma autonomia pouco conseguida 

que, em abono da verdade, pouco mais é do que “autonomia retórica”, dada a forte 
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dependência das escolas do poder central (2010, VI Simpósio sobre Organização e 

Gestão Escolar).  

Associamos, ainda, esta racionalidade gerencialista à ideia de profissionalização 

da gestão prevista no atual e no anterior modelos, a propósito do que Barroso refere 

“considero que o verdadeiro desafio que se coloca hoje no domínio da gestão escolar, 

não é o da profissionalização dos gestores, mas sim o da qualificação dos professores no 

domínio da gestão” (2005: 166) e, na linha de Mitzberg, afirma “O culto da 

racionalidade tal como se manifesta no que se chama de gestão profissional, serviu para 

destruir as capacidades de fazer, [...], na medida em que as cortou de todo o humanismo. 

O gestor profissional criou organizações tão racionais, tão eficientes, que deixaram de 

ter possibilidade de funcionarem de maneira criativa” (2005: 166). No entanto, também, 

quer o D/L 115-A/98 quer o 75/2008 apontam o direito do diretor, subdiretor e adjuntos 

terem acesso a formação específica para o exercício dessas funções, o que Barroso 

considera muito positivo. Resta referir que neste campo muito pouco foi ainda feito, 

estando a maioria daqueles que ocupam estes cargos arredados da possibilidade de 

acederem a essa formação, dada a escassez da oferta e a sua restrição, em grande parte, 

aos diretores. 

Este diploma consagra, então, o reforço das lideranças sob a alçada da ideia de 

que lideranças ‘fortes’ são necessariamente lideranças ‘boas’, e que estas são 

unipessoais. As investigações permitem contrariar esta relação causal, pois não é um 

dado absoluto que sempre assim seja, o que nos remete para a liderança como fenómeno 

contextualizado e situado, dependente dos contextos, das contingências situacionais, 

podendo mesmo verificar-se que a ‘boa’ liderança é a distribuída, partilhada ou colegial. 

A aceitação do diretor enquanto líder unipessoal bem como a sua forma de 

recrutamento, está longe de ser consensual e pacífica, verificando-se alguma resistência 

dos professores relativamente a este novo modelo de administração e gestão da escola. 

Se a própria figura do diretor é entendida por alguns como um retrocesso da 

democratização da gestão da escola, um regresso indesejado a um passado ‘mal-amado’, 

o fim da eleição em assembleia eleitoral é encarado de forma semelhante, como um 

processo que peca por falta de democraticidade, dada a restrição do corpo eleitoral ao 

Conselho Geral. Para além de ser criticável esta forma de eleição visto que nem todos os 

liderados estão implicados na escolha do seu líder, o que pode conduzir a um 

sentimento de desresponsabilização face aos resultados, também é questionada por 

Barroso a própria forma de eleição pelo Conselho Geral, chegando mesmo a considerar 
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que o legislador “parece desconfiar da capacidade de juízo e de escolha dos membros do 

Conselho e introduz um sistema complementar para condicionar o livre juízo dos 

conselheiros” (2008: 7), sistema esse que passa pela obrigatoriedade de um 

‘procedimento concursal, prévio à eleição’ e pela criação de uma comissão 

‘especialmente designada para o efeito de elaborar um relatório de avaliação’. O autor 

refere, ainda, que “além das dúvidas que podem ser levantadas quanto à legalidade deste 

procedimento, ele determina uma perversa zona de ambiguidade e um constrangimento 

absurdo sobre a própria legitimidade que o Conselho tem para proceder, de pleno 

direito, à eleição do ‘director’” (2008: 7).  

No processo de recrutamento do diretor somos, assim, confrontados com um 

sistema híbrido, onde o procedimento concursal é, ainda, um procedimento democrático 

mas com muitas restrições no procedimento eleitoral, parecendo-nos que, de algum 

modo, a lógica burocrática se impõe à democrática. 

O D/L 75/2008 enuncia de forma clara a intenção política de romper, de cortar 

com o anterior modelo, posição que Barroso assume quando escreve que “houve a 

vontade expressa do ponto de vista político de assumir uma posição de rutura com o 

diploma anterior, que era considerado insuficiente ou continha deficiências que 

prejudicavam a sua operacionalização. [...] houve um sentido político superior à simples 

alteração do regime de gestão em vigor” (2009: 1). Considera, ainda, quando 

questionado sobre as consequências desta legislação para a atual matriz da escola 

pública, que não é um decreto-lei que irá fazer a diferença e que “os decretos-lei 

passam, as escolas ficam e acabam por se adaptar à legislação de maneira diversa” 

(2009:3). Em sintonia com o defendido pelo autor, somos de opinião que entre o 

normativismo teórico e as práticas efetivas não existe uma relação de igualdade, isto 

mesmo porque entrecruzado no universo dos que fazem as leis e o universo dos que as 

executam está o universo da semântica, do que resulta a incontornável possibilidade de 

pluri-interpretações.  

No contexto deste projeto de trabalho e face à contextualização do problema, 

torna-se premente o equacionar de questões sobre as quais urge indagar. Assim, 

perguntamos: será que o exercício das lideranças escolares saiu, efetivamente, reforçado 

como prevê o D/L 75/2008 ou as práticas não permitem confirmar este postulado 

teórico? É a liderança do diretor (unipessoal) ‘melhor’ do que a de um órgão colegial? 

Fica, desde já, a ideia, defendida por muitos investigadores, de que as lideranças não se 

reforçam por decreto, e que as lideranças unipessoais não são, necessariamente, 
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melhores que as colegiais. No entanto, a resposta às questões remete para a análise das 

práticas e para a interpretação das representações que se vivem nas organizações 

educativas. 

 

 

5.4. O papel dos líderes escolares  

Neste ponto, ainda que nos centremos no papel do diretor enquanto líder e gestor 

da escola, faremos, também, uma incursão na liderança ao nível do Conselho Geral 

(presidente), anterior Assembleia de Escola, órgão criado pelos normativos mais 

recentes relativos à direção, administração e gestão escolar, e na liderança ao nível das 

estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, apenas no tocante aos 

Departamentos Curriculares (Coordenadores).  

Como referem Torres & Palhares “o sistema educativo português tem assistido, 

nas últimas duas décadas, ao aparecimento de medidas de política educativa cuja agenda 

reformista tem dado importância crescente às dimensões da gestão e da liderança 

escolares” (2009:13). Acrescentam, ainda, que 

O sentido das mudanças ao nível da direcção e gestão das escolas tem 

caminhado para a implementação de uma estrutura de governação que seja 

capaz de ‘reforçar a eficácia da execução das medidas de política educativa e 

da prestação do serviço público de educação’ (Decreto-Lei nº 75/2008), o que 

se traduz no abandono de modelos mais colegiais e democráticos e a adopção 

de modelos mais unipessoais e profissionalizados (2009: 123).  

 Entendemos que os Decretos-Lei 115-A/98 e 75/2008 apontam no sentido de 

que é o presidente do Conselho Executivo (PCE)
37

/diretor (conforme o caso) a quem 

cabe o exercício simultâneo de dois papéis distintos, líder e gestor. A revisão da 

literatura, nomeadamente Bennis (1989), permite-nos concluir que lideres são pessoas 

que fazem aquilo que tem de ser feito e gestores são pessoas que fazem bem aquilo que 

fazem. Assim, gerir coloca-se num plano de execução, num plano técnico, enquanto 

liderar se afirma num plano mais filosófico, num sentido do pensar, do modelar e do 

influenciar. Assumimos, no entanto, que o PCE/diretor sendo, ao mesmo tempo, gestor 

e líder da instituição privilegia, por força da sua função educativa e pedagógica, a 

vertente da liderança. Desta forma o papel do líder escolar é, enquanto gestor, 

administrar e gerir democraticamente o estabelecimento de ensino nas áreas pedagógica, 

cultural, administrativa, financeira e patrimonial (D/L 115-A/98; D/L 75/2008), de 

acordo com a orientação e controlo da administração educativa, e executar as 

                                                           
37

 Daqui para a frente utilizaremos a sigla PCE. 
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deliberações da Assembleia de Escola, agora Conselho Geral.  

Em termos operacionais compete ao, agora, diretor organizar e processar 

informação e respetiva comunicação garantindo a toda a comunidade escolar a 

possibilidade de estar a par das normas a cumprir, das tarefas a efetuar, de atividades 

culturais e/ou outras a realizar. Compete-lhe ainda, ouvido o Conselho Pedagógico, 

elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral as alterações ao Regulamento 

Interno, os Planos Anual e Plurianual de Atividades o Relatório Anual (final) de 

Atividades, as propostas de celebração de contratos de autonomia. Ao Conselho Geral 

cabe ainda definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento, aprovar o 

relatório de contas de gerência e eleger o diretor (D/L 75/2008). 

Por sua vez, o desempenho do cargo institucional confere ao diretor 

competências para representar a escola, exercer o poder hierárquico em relação ao 

pessoal docente e não docente, exercer o poder disciplinar em relação aos alunos, sendo, 

ainda, da sua responsabilidade a organização e execução de todos os atos burocráticos 

necessários ao funcionamento da instituição. Enquanto gestor, o diretor está obrigado a 

cumprir, por um lado, o estabelecido pela administração central e, por outro lado, o que 

o Conselho Geral aprova, no meio do que está o seu Projeto de Intervenção na Escola, 

apresentado ao Conselho Geral aquando da sua candidatura. Daqui resulta que o papel 

do diretor não será fácil se houver conflito institucional, ou seja, se houver divergência 

entre os normativos emanados do Ministério da Educação e Ciência e as deliberações do 

Conselho Geral, sendo certo que é ele o responsável por tudo o que manda executar e 

que terá que, necessariamente, assegurar a legalidade de todos os atos de gestão.  

Também o papel do presidente/líder do Conselho Geral está envolto de alguma 

complexidade, isto porque sendo este órgão constituído por elementos que representam 

interesses vários, por vezes mesmo divergentes, a ele cabe a prática de uma liderança 

que vá ao encontro dos interesses coletivos da escola, não permitindo que aspirações e 

convicções individuais ou opiniões populistas se sobreponham à missão (a razão de ser), 

à visão (onde se quer chegar) e aos valores que definem o rumo da escola e lhe dão a 

sua identidade própria. Num plano ‘ideal’, sendo a missão, a visão e os valores da 

organização educativa partilhados por todos, em particular, pelos líderes (diretor, 

presidente do Conselho Geral, coordenadores de Departamento, e outros), a estabilidade 

do funcionamento dessa organização estaria garantida. Certo é que o consenso não 

caracteriza a dinâmica organizacional da maioria das escolas; existe divergência de 

opiniões sobre o caminho a seguir, ainda que o lugar onde se quer chegar seja o mesmo 
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(a visão), assumindo, por vezes, proporções de conflitualidade clara ou identificável 

pelo ‘ruído’ que vai circulando na instituição educativa. 

Neste contexto, poder-se-á dizer que, enquanto líder, o papel do diretor é 

trabalhar no sentido de que o sistema organizacional escolar esteja em homeostasia, 

garantindo que a vida da escola que ‘lidera’ não se afaste demasiado do equilíbrio. 

Deve, contudo, ser inovador, valorizar o pensamento divergente sempre que este for 

uma mais-valia para a instituição, pois só assim estará assegurada a mudança e o 

progresso necessários ao sistema educacional. O diretor terá que ser capaz de 

desenvolver uma liderança educativa e pedagógica, promovendo uma cultura de escola 

baseada, segundo Caetano (2005), na linha de Sergiovanni, em valores e convicções, de 

forma a produzir um “cimento” cultural que ligue as coisas, para que todas as partes 

funcionem em harmonia.   

De sublinhar, no entanto, o dilemático paradigma dominante da organização e 

gestão escolar, em que a lógica de prestação de contas e de racionalização de recursos, 

lógica mercantilista, se confronta com a promoção de uma participação democrática de 

todos os interessados no fenómeno educativo, lógica da cidadania. Entendemos que a 

liderança unipessoal da escola, representada na figura do diretor, vai ao encontro, ainda 

que de forma enviesada, das finalidades subjacentes a esta política educativa, cujo perfil 

de tipo gestionário e reverencial, orientado para a prestação de contas ao Estado, supera 

os princípios de desenvolvimento da cidadania democrática. Assim, 

os actuais gestores e líderes escolares encontram-se no centro de uma 

verdadeira encruzilhada: por um lado, cabe-lhes preservar os princípios 

democratizadores inerentes à sua condição de gestores democraticamente 

eleitos; por outro lado, são coagidos externamente a incorporar um perfil de 

gestão progressivamente mais tecnocrático ao serviço dos valores da 

competitividade, da performance, dos resultados. A conciliação entre estas 

duas lógicas de sentido oposto, que confronta os valores da democracia e da 

participação com os da eficácia e da produtividade, tem vindo a fragilizar os 

processos de liderança escolar (Torres & Palhares, 2009: 132).  

De referir que cabe aos órgãos de governação de cada escola a adoção de um 

perfil de liderança de natureza mais tecnocrático e gestionário ou mais democrático e 

emancipatório, devendo sempre zelar para que o património cultural e identitário da 

escola seja salvaguardado. Serão eles, particularmente o diretor, os responsáveis pela 

construção, ou não, da escola democrática, sendo que a governação das escolas “deve 

emergir como uma prática social, incorporando uma dimensão ética e crítica, e instituir-

se como uma ‘especialidade educacional’” (Estêvão, 2001: 87). 

Entendemos que a individualização da liderança, centrada na figura do diretor, 

reclama para o exercício do cargo pessoas cujo perfil seja simultaneamente ‘forte’ e 
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‘democrático’, por forma a conseguir conciliar os valores da competitividade e eficácia 

(características da escola de mercado) com os da cidadania democrática (característicos 

da escola da cidadania). Só esta liderança pode garantir o equilíbrio daquilo a que 

optamos por chamar ‘cultura mista’, pois constitui-se em torno de dois vetores: a 

prestação de contas e a participação. O papel do diretor é, então, crucial, já que a ele 

cabe a promoção de práticas capazes de impedir a supremacia da lógica contábil, da 

prestação de contas, sobre a lógica da participação, a lógica do humanismo personalista, 

orientando-se pelo pensamento de Lorenz quando afirma que “há que combater a 

heresia epidémica segundo a qual apenas o medível e o contável fazem parte da 

realidade” (1988: 13-14).   

Julgamos, ainda, que o diretor, apesar do atual contexto de centralização 

burocrática, não deve afastar-se daquilo a que Sergiovanni chama “liderança da 

pedagogia” (2004a: 13); não deve assumir como prioritárias funções instrumentais e 

mecanicistas e tornar-se um mero refém dos modos de organização burocrático-

racional. O culto pelo legalismo não pode ser considerado um valor central pelo diretor, 

devendo antes ser encarado como um valor de natureza instrumental, apenas útil e 

operacional quanto ao serviço da eficácia e da eficiência da escola, devendo ser 

complementado com o culto da democracia participativa. 

Esta cultura da participação, tradutora duma liderança desconcentrada, faz com 

que o diretor considere os coordenadores de departamento interlocutores a privilegiar. 

Estes são detentores de competências específicas no âmbito da coordenação e da 

supervisão pedagógica, expressas no Regulamento Interno de cada escola, cabendo-lhes 

levar a cabo e fomentar entre todos os elementos da comunidade, em particular entre os 

docentes do seu Departamento, a partilha de saberes e experiências. 

Enquanto líderes de uma estrutura constituída por grupos disciplinares vários e, 

muitas vezes, com poucas afinidades entre si, eles próprios têm que ser flexíveis para 

gerir e apoiar os colegas na gestão de currículos distintos, fomentando um espírito de 

flexibilização curricular promotor de aprendizagens significativas. Cabe-lhes, ainda, 

apoiar os professores em início de carreira, contribuindo para o seu desenvolvimento 

profissional, pessoal, social e ético – trabalho que, não sendo nem podendo ser, 

exclusividade sua, é deveras importante pois estão em causa os princípios orientadores 

da profissão docente.   

Enquanto elementos do órgão de gestão pedagógica da escola, o seu papel será 

tão mais relevante quanto mais desconcentrada e distribuída for a liderança do diretor/ 
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presidente do Conselho Pedagógico, e quanto mais capazes eles se revelarem para 

assumir as suas competências de líderes. Com efeito alguns estudos bem como a nossa 

experiência mostram que nem sempre estes líderes são ‘líderes de facto’. Escolas 

existem em que os coordenadores de Departamento têm dificuldade em motivar, em 

influenciar, em promover a discussão construtiva, não conduzindo os espaços de 

reflexão no sentido destes se traduzirem em momentos de produção profícua de ideias e 

de tomadas de decisão conjuntas, a serem partilhadas, em fase posterior, pelo Conselho 

Pedagógico e, consequentemente, por toda a comunidade educativa. Temos, não raras 

vezes, casos em que estes líderes assumem o tipo laissez-faire, sendo meros 

intermediários entre o Conselho Pedagógico e o Departamento Curricular. A escola de 

hoje não se coaduna com este tipo de liderança, torna-se disfuncional se a este nível a 

liderança não for, também, exercida na dupla vertente transformacional e distribuída.  

No referente à Avaliação de Desempenho Docente, e de acordo com o Decreto-

Regulamentar n.º 2/2010, os coordenadores de Departamento assumem um papel que 

não pode ser secundarizado. O legislador dotou-os de competências várias neste 

domínio, cabendo-lhes designar e avaliar os relatores do seu Departamento, por um 

lado, e dado que podem ser elementos da Comissão de Coordenação de Avaliação 

Docente (CCAD) e do Júri de Avaliação, onde também está o diretor, eles são, por sua 

vez, responsáveis, direta ou indiretamente, pela avaliação da quase totalidade dos 

docentes da escola.  

Assim, a avaliação dos docentes que no biénio 2007/2009, mesmo neste novo 

modelo de avaliação, esteve a cargo do diretor, que hoje apenas tem exclusividade na 

avaliação dos coordenadores de departamento que ele próprio designou, do subdiretor e 

dos adjuntos, fica, agora, mais distribuída, o que, em nosso entender, poderá, 

paradoxalmente, querer significar mais subjetiva e arbitrária, pois estão em causa 

relatores vários, o que exige um grande apoio e orientação dos mesmos pelos 

coordenadores de Departamento, com vista à implementação de uma avaliação que 

cumpra os princípios da equidade e justiça. 

Embora a forma de seleção dos coordenadores, que de eleitos pelos pares 

passaram a designados pelo diretor, não seja consensual, estando em causa mais um ato 

onde o princípio da democraticidade é arredado das escolas, pode ser entendível a opção 

do legislador se nos concentrarmos nas práticas. Estas passavam, em alguns casos, pela 

rotatividade das pessoas ou ainda pela escolha na base duma espécie de ‘acordo prévio’, 

ou seja, o coordenador não era, verdadeiramente, eleito. Tal significa que se elegiam 
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colegas ou porque pertenciam ao nosso círculo de amizades, ou porque enquanto 

docentes a sua atuação era objeto de contestação, nomeadamente no que concerne a 

queixas de alunos e encarregados de educação. Em síntese, não raras vezes, a escolha da 

pessoa para o exercício do cargo, a eleição, não se pautava pela adequação da pessoa ao 

perfil requerido, o que se traduzia num défice de liderança.  

Temos hoje, ao invés, coordenadores designados pelo diretor, o que se pode 

traduzir num arrepio à democracia ou talvez não! É que o pressuposto de que o diretor é 

um autocrata, todo-poderoso, que atua arbitrariamente não é um dado adquirido nem 

pode sê-lo, pois ele ‘não é uma ilha’, é um líder situado e depende dos outros para 

atingir os objetivos organizacionais. O autêntico líder, o verdadeiro líder, pauta a sua 

ação por valores, por princípios e tendo uma visão para a escola que lidera, para que 

esta cumpra a sua missão, terá que fazer escolhas alicerçadas em critérios de 

competências profissionais, pessoais e relacionais. Esta possibilidade aparece-nos quase 

como uma necessidade, pois se ele tem que ‘prestar contas’, se ele é o ‘primeiro 

responsável’, faz todo o sentido que escolha os que melhor podem contribuir para que a 

escola ‘cumpra a sua missão’ e, consequentemente, para a efetivação da ‘melhoria’. 

Subscrevemos a ideia de que os líderes da escola, em particular o diretor, devem 

liderar com todos e para todos, devem conseguir que os ‘alguns’ que se demarcam 

percebam o porquê e o para quê da sua ação, o que requer o empowerment coletivo. 

Chamamos a esta forma de liderar ‘construir no plural’, pois a escola enquanto 

construção social faz-se com a participação plural. É aqui que colocamos a essência do 

papel do diretor, nesta capacidade de ‘construir com todos’ uma ‘organização educativa 

para todos’.         

   Logo, o líder do estabelecimento de ensino e o estilo de liderança que adota 

são as variáveis que mais diretamente influenciam o clima de escola. Assim, um líder 

fechado, autoritário, inflexível, inacessível e esquivo a conflitos provoca uma atitude 

mais reativa que pró-ativa por parte dos professores; já o líder aberto torna-se menos 

manipulador, pois “suscita a participação, faz-se acessível e reserva-se um papel de 

apoio, de forma a obter reacções mais colaborativas, onde têm lugar a cordialidade, a 

amizade, a empatia e uma comunicação tendencialmente mais aberta” (Formosinho & 

Machado, 2000: 130). No entanto, tal não significa que o diretor adote um único estilo 

de liderança no exercício das suas funções, haverá, sim, uma sobreposição de diferentes 

estilos. 

O aqui referido é reforçado por Chiavenato na afirmação de que “hoje não se 
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controlam as pessoas através de regras burocráticas e hierarquia de comando, mas por 

meio de compromisso com a visão e os valores compartilhados” (1999: 51), ou seja, é 

necessário que as pessoas se sintam parte da organização e sintam que são reconhecidas, 

que contam para alguma coisa. Não basta cumprir a lei é necessário atender aos agentes 

no terreno, aos atores diretamente envolvidos e estar atento, praticar uma liderança por 

valores, com enfoque nas pessoas, no diálogo, na promoção da participação. 

Sergiovanni reclama para a escola uma “liderança moral”, referindo que  

precisamos de teorias de liderança que reconheçam que os pais, os 

professores, membros dos órgãos administrativos e alunos têm mais 

capacidade de tomar decisões baseadas em valores do que em decisões 

individuais. Em vez de agir de forma calculista e individual, baseados no seu 

interesse próprio, devemos reconhecer que as pessoas reagem a normas, 

valores e crenças (2004b: 37). 

 Estamos já perante a ideia de líder transformacional, de líder do futuro, pois 

existe uma visão que se pretende seja compartilhada por todos os elementos da 

organização. Assim se compreende a importância da liderança escolar e o papel 

fundamental do líder/diretor, a quem cabe fazer com que todos caminhem na mesma 

direção. Aqui se insere a afirmação de Sergiovanni de que todos os líderes devem 

“trabalhar para tornar as suas visões realidade e isto está dependente do modo como 

conseguem vender as suas visões aos outros.” (2004b:119). Desta feita, o líder deve 

preocupar-se em levar os liderados a reflectirem sobre o ‘para quê’, ou seja, a buscarem 

a compreensão do sentido da ação. 

Logo, como afirma Melo
38

 “as lideranças de topo e intermédias são cargos de 

grande solidão e de grande angústia, pela responsabilidade e, também, pela exposição 

em que se colocam e colocam os outros ao sair do [que chamou]
39

lugar de conforto” 

(2010, Seminário de Autoavaliação). Parece-nos, então, que ser líder é vencer o 

comodismo de rotinas instaladas, é manter-se desperto e despertar os outros, perder os 

medos e levar os liderados a perderem-nos, é criar as condições para ‘anular fantasmas’ 

pela promoção da confiança mútua. Esta liderança que aproxima líderes e liderados é, 

então, fator de agregação, requerendo do líder a capacidade para combinar razão com 

emoção, ou seja, “A Grande Liderança baseia-se nas emoções (...) se os líderes falharem 

na tarefa de encaminhar as emoções na direcção certa, nada do que fizerem funcionará 

                                                           
38

 Informações recolhidas da intervenção de Melo (Rodrigo Queiroz), Conferência: uma perspetiva sobre 

auto-regulação das escolas, in Seminário “Partilha de Boas Práticas na Auto-avaliação: da estratégia à 

Acção”.  

 
39

 Nota nossa. 
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bem, ou, pelo menos, não funcionará tão bem como podia ou devia” (Goleman et al.: 

2002: 24).       

Se é facto que existe um continuum entre a pressão política e administrativa dos 

centros de decisão governamentais e a autonomia relativa das organizações escolares, 

compete aos líderes escolares, em particular ao diretor, atentos às singularidades, 

organizar e realizar a cooperação entre os vários agentes por forma a que a escola 

cumpra a sua missão, educativa, instrutiva e socializadora. A liderança surge, assim, 

como processo dinâmico de responsabilização e de partilha de decisões e ações. E, nesta 

linha de pensamento, parece-nos que o exercício de verdadeiras e esclarecidas 

lideranças, que combinam competência com participação, é condição maior para 

(re)legitimar as escolas nas comunidades.      

 

 

5.5. Liderança e clima de escola 

A escola, como qualquer organização, é constituída por múltiplos atores cujos 

interesses, nem sempre, são coincidentes. O mesmo acontece com as representações que 

uns fazem dos outros, incluindo-se aqui os seus papéis e a forma como os 

desempenham. Não raras vezes verifica-se um afastamento de algumas destas 

representações em relação às práticas em si mesmas, o que se constitui como uma 

condicionante das relações interpessoais e, consequentemente, do clima de escola. 

O contexto educativo no nosso país tem sofrido alterações profundas, a maior 

das quais consistiu na transição de ‘escola elitista’, apenas para alguns, para ‘escola de 

massas’, escola para todos. Esta massificação do ensino trouxe consigo a incerteza e o 

desencanto, o que as palavras de Canário reforçam quando escreve que “a escola passou 

de um contexto de certezas, para um contexto de promessas, inserindo-se actualmente, 

num contexto de incertezas” (2000: 127). O público muda, os valores intrínsecos e 

estáveis que permitiam à escola funcionar sem grande ‘ruído’ são abalados, pois deixam 

de ser ‘valores para todos’. A isto acresce a descrença no valor da própria educação 

formal, pois os alicerces desta escola de massas carecem de realização, o que 

transformou a escola de massas num escola de promessas, “uma promessa de 

desenvolvimento, uma promessa de mobilidade social e uma promessa de igualdade” 

(Canário, 2000: 127). É aqui que está a raiz do desencanto dos cidadãos pela escola que 

se transforma num local incerto, gerador da incerteza. Como afirma o mesmo autor, a 

sociologia da educação dos anos 70, veio pôr a descoberto o efeito reprodutor das 
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desigualdades sociais, provocado pelo sistema escolar, ou seja, este alargamento da 

escola, a sua democratização, veio a constituir-se como reprodutora das desigualdades 

sociais, não conseguindo cumprir a sua missão, já que não foi capaz de se afirmar como 

justa num mundo injusto; logo o seu papel educativo e transformador foi-lhe 

parcialmente subtraído. Este desencanto alastra para os atores educativos uma vez que 

muitos professores vivenciam a sua profissão com este espírito. As incertezas do 

sistema educativo, as dúvidas sobre o ‘porquê e para quê educar quem não quer ser 

educado’, ou seja, sobre a essência da sua ação e do seu papel, vão influenciar toda a 

teia relacional que se desenvolve na escola. Ora, este cenário sendo, provavelmente, o 

mais generalizado nas nossas escolas não afeta todos de igual forma; são ainda alguns 

os que resistem e acreditam na escola, na sua função educativa, na sua capacidade 

transformacional do mundo e da vida, pelo que ela é entendida como a ‘chave’ para um 

mundo mais justo e equitativo, tendo ela própria que exercitar estes valores. 

O acima descrito pode servir de pano de fundo para o cenário de muitas salas de 

professores, pois é aí que se vivenciam, experienciam e partilham estes sentimentos, o 

que faz com que este espaço seja singular em cada escola, tal como ela própria, e seja, 

também ele, o reflexo do clima de escola, sem descurar a hipótese de ele também ser 

causa desse mesmo clima. Não sendo fácil delimitar e operacionalizar a análise do clima 

de escola, remetemos a nossa abordagem para alguns apontamentos que visam 

estabelecer a sua relação com a forma como a liderança é exercida e/ou ‘representada’.  

Consideramos, à luz de alguns autores
40

, que o clima de escola é influenciado 

pela forma como os indivíduos participam e se interrelacionam, e que se traduzirá no 

desenvolvimento dos sentimentos de pertença ou de não pertença àquela organização. A 

este propósito Revez afirma que “o clima de escola é afectado, de igual forma, pelos 

sentimentos, valores, atitudes, expectativas e aspirações dos membros da organização, 

ao mesmo tempo que pode receber a influência do meio externo” (2004: 81). Isto 

remete-nos para o facto do clima de escola ser influenciado por variáveis internas, de 

que destacamos a liderança do diretor, e por variáveis externas, que no presente se 

situam, sobretudo, no topo da pirâmide organizacional do sistema educativo, estando 

por isso fora da escola. Falamos da atual política educativa do governo e do 

descontentamento que a mesma tem gerado entre os professores.  

                                                           
40

 Veja-se Costa, 1996. 
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Mas o nosso foco de análise é a liderança do diretor e as suas implicações no 

clima de escola. Convocando a autora acima referida, esta afirma que 

o clima é entendido como uma qualidade relativamente persistente do 

ambiente escolar que se vê afectada pela liderança do director, é 

experimentada pelos professores, influi na conduta dos membros e está 

baseada em condições colectivas (2004: 109).  

Estamos em crer que a liderança do diretor ainda que não seja a única 

determinante do clima de escola, é um fator essencial, tanto mais eficaz para a 

promoção de um clima positivo quanto mais as suas práticas e as representações que 

delas são construídas forem aproximadas. Ou seja, a eficácia do líder para a promoção 

deste clima de escola positivo pode ser condicionada por representações negativas, tanto 

mais se estas pertencerem a líderes da organização, formais ou informais, com 

capacidade para influenciar a sua disseminação. Tal situação é contornável se o diretor 

praticar uma liderança aberta e de proximidade dos liderados, que permita a estes 

últimos (re)construir representações pessoais e fundamentadas na sua experiência 

pessoal. Tal não implica a negação do ‘ruído’ na organização educativa, até porque 

entendemos que o alvoroço, o descontentamento pode ser útil se servir para identificar 

os pontos fracos a nível dos procedimentos organizacionais e relacionais. 

Cabe uma referência breve à comunicação, ao modo como ela circula no interior 

da organização educativa e que nem sempre respeita o defendido por Habermas, 

segundo o qual “toda a comunicação tem uma vocação de verdade” (1997: 122), e que 

se aproxima da valorização da dialogicidade por Freire, que entende o diálogo como a 

via do “encontro dos homens” (2010: 91). O modo como é gerida a comunicação na 

escola assume extrema relevância. É da máxima importância que a comunicação seja 

clara, que a informação que o líder divulga seja fidedigna, oportuna e pertinente. Ora, 

tal não dispensa a leitura pelos liderados, pois só assim será promovido o 

desenvolvimento duma opinião crítica e estruturada, que reclama de todos a detenção da 

informação adequada. A falta de conhecimento, associada ao recurso, mais ou menos 

frequente, de informações em segunda mão é, muitas vezes, responsável pela formação 

de opiniões erradas. Fazer do diálogo uma ‘arma’ ao serviço da própria organização é 

fundamental, pois ele pressupõe uma relação de proximidade, uma maior humanização 

do ambiente educativo, sendo possível que desta forma o líder não só influencie no 

sentido do fazer mas também no do ‘fazer com prazer’.  

Este líder aberto, democrático e tolerante, que faz do diálogo a via de encontro 

com os outros, será capaz de promover na sua escola um clima de cooperação, de 
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esforço, de tolerância, de partilha, de disciplina e, sem anular o ‘ruído’, contribuirá para 

aumentar o prazer de estar na escola. Tal exige uma liderança transformacional e, 

sobretudo, distribuída, um líder que acredita em si e nos elementos que trabalham nesse 

coletivo que é a escola, um líder que tem que perder os ‘medos’ da mudança, da 

incerteza, da crítica e levar os liderados a perderem-nos; isto mesmo será fator de 

crescimento da confiança mútua e de decréscimo da desconfiança de uns pelos outros, 

contribuindo para o derrubar dos ‘fantasmas’ e para a criação de condições de trabalho 

‘emocionalmente significativo’. 

Se o clima de escola está dependente de todos os elementos da organização, do 

tipo de interação coletiva, não podemos deixar de considerar que o papel da liderança é 

fulcral. A situação presente, nomeadamente a conflitualidade/descontentamento à volta 

da figura do diretor, só pode ser esbatida se ‘os fantasmas’, ‘as representações’, 

negativas associadas ao próprio conceito forem destronadas pelas práticas, pela forma 

como os atuais diretores exercem as lideranças. 

É assim que, hoje mais do que ontem, o diretor deve exercer uma ‘liderança 

primal’, uma ‘liderança com ressonância’, o que significa que as pessoas vêm primeiro, 

estão em primeiro lugar, o mesmo se aplicando aos restantes líderes da organização 

educativa (Goleman et al., 2002: 25). Gerar ressonância, estar sintonizado com os 

‘sentimentos das pessoas’, seguir um caminho emocionalmente positivo, pautar-se por 

valores e despertar os valores e o valor dos que o rodeiam é a tarefa principal de todos 

os líderes.  

Parece que “a tarefa essencial da liderança é de natureza emocional” (Goleman 

et al., 2002: 25), e a ela se associa a capacidade para despertar sentimentos positivos em 

todas as pessoas da organização. O autor e colaboradores enfatizam “o poder da 

liderança emocionalmente inteligente para inspirar a paixão e o entusiasmo e para 

manter as pessoas motivadas e comprometidas com o que estão a fazer” (2002: 10). 

Estamos prante a chamada liderança por valores, que também é apanágio de Rego & 

Cunha que, defendendo uma liderança transformacional, sublinham a questão dos 

‘valores e da ética na liderança’, chegando a afirmar que “No limite, dois líderes podem 

adoptar idênticos comportamentos transformacionais e suscitar até idênticas 

consequências – mas são os valores subjacentes que permitem descortinar que um é 

autêntico e o outro é pseudo” (2004: 239). 

Se o nosso tempo, a era da ‘frieza da tenologia’ e do ‘império da tecnocracia’, 

reclama uma escola mais humana e mais humanizada, que se traduzirá num clima de 
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escola mais positivo, os estudos comprovam a importância do papel do líder na sua 

realização. Também Barroso tem uma perspetiva de liderança que coloca em evidência 

os valores e as pessoas, considerando a escola como “construção social”, o que, como 

refere, “põe em causa os princípios da racionalidade administrativa”, valorizando o 

“papel dos indivíduos” e defendendo-se o “primado dos valores sobre os factos” 

(1996a: 170). 

O clima de escola é, então, ele mesmo, uma construção social que depende das 

pessoas, da forma como se interrelacionam e como gerem o processo comunicacional, 

no que o líder diretor tem um papel decisivo, não se podendo negar a influência de 

outros fatores, nomeadamente externos. Logo, é o clima que diferencia as organizações, 

sobretudo pelo facto de ser uma construção subjetiva, tradutora das interpretações que 

os sujeitos fazem das condições objetivas da praxis.  
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QUADROS E FIGURAS  

 

 

                                                   Figura 1: Liderança Situacional  

                                                                      Fonte: Hersey & Blanchard, 1986: 189 

 

 

 

 

NÍVEL DE MATURIDADE  ESTILO APROPRIADO  

MI  

Maturidade baixa  

Pessoas que não têm capacidade nem 

disposição ou são inseguras  

EI  

Determinar  

Comportamento de tarefa alta e 

relacionamento baixo  

M2  

Maturidade entre baixa e moderada  

Pessoas que não têm capacidade, mas têm 

disposição ou confiança em si  

E2  

Persuadir  

Comportamento de tarefa alta e 

relacionamento alto  

M3  

Maturidade entre moderada e alta  

Pessoas que têm capacidade, mas não têm 

disposição ou são inseguras  

E3  

Compartilhar  

Comportamento de relacionamento alto e 

tarefa baixa  

M4  

Maturidade alta  

Pessoas capazes competentes e dispostas 

(seguras)  

E4  

Delegar  

Comportamento de relacionamento baixo e 

tarefa baixa  

 

Quadro 1: Estilos de liderança apropriados aos vários níveis de maturidade  

                 Fonte: Hersey & Blanchard, 1986:192 
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Figura 2: O Modelo de Liderança Situacional II 

                    Fonte: Blanchard, K., 2007: 111 

 

 
 
 
 
 
 

            Gestão (fazer bem as coisas)                                       Liderança (fazer as coisas certas) 

                  • Administração                                                             • Inovação 

                  • Manutenção                                                                 • Desenvolvimento 

                  • Sistema/Estrutura                                                         • Gente/Confiança 

                  • Curto prazo                                                                   • Longo prazo 

                  • Como?                                                                          • O quê? Por quê? 

                  • Obediência                                                                   • Comprometimento 

                  • Controle                                                                       • Poder 

   

                                    Quadro 2: Distinção entre gestão e liderança  

                                                           Fonte: Crozier, M. & Sérieyx, H. Du Management Panique à     

                                                        l’Entreprise du XXI  Siècle. Paris: Maxima, 1994: 110.  
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1. A importância do diretor na construção da escola democrática 

O nosso tempo parece estar a afirmar-se como aquele em que a democracia mais 

teima em alongar-se para chegar de Ocidente a Oriente, da Europa à África e à Ásia. 

Apesar dos vários atropelos aos seus princípios elementares, o espírito democrático 

configura-se como um ideal a manter e, sobretudo, a conquistar, por aqueles cuja 

existência é marcada pelo império da ditadura e da tirania, do poder unilateral e 

indiscutível de um ou de poucos, os ‘eleitos’, sobre os restantes, os fracos e oprimidos. 

Porém, a democracia não é, somente, um ‘estado’ a conquistar, é antes uma 

prática a realizar quotidianamente, na convivência do eu com o outro, pressupõe 

“comunhão”, participação de todos na construção do mundo e da vida, o que reclama a 

exercitação da consciência que se quer crítica e actuante (Freire, 2010: 83). É aqui que 

se situa o cerne da escola, a sua razão de ser, pois parece-nos ser ela o terreno onde se 

ensaiam, a vários níveis, os princípios basilares da democracia. 

Sendo a escola um mundo onde se cruzam muitos mundos e olhares - de 

professores, alunos e pais, entre outros - ela é um espaço plural, devendo sê-lo não 

apenas na forma mas, sobretudo, na ação. Para tal terá que ser uma construção coletiva e 

participada, capaz de dar voz a todos os atores, uma escola de e para a cidadania, sendo 

que no fazer destes pressupostos residirá “a singularidade interna e contextual” (Silva, 

2010: 30) de cada escola.  

Esta aceção de pluralidade configura uma visão holística da organização escolar, 

cuja compreensão requer um olhar global, o único capaz de captar esta realidade 

multifacetada, ainda que esse olhar possa ou deva ser dirigido para um ou outro aspecto 

particular.  

É inegável que esta organização peculiar, não obstante o seu fulcral papel de 

agente de mudança, que produz e gera, foi, é e, provavelmente será sempre, influenciada 

por variáveis externas. Vivemos um tempo de contradições, de crise a vários níveis - 

social, político, económico e cultural- sendo grandes os desafios que se colocam à 

escola de hoje, fruto da globalização e, sobretudo, da expansão do credo neoliberal, que 

tudo procura submeter aos axiomas economicistas do gerencialismo, da eficácia e da 

eficiência.  

Hoje a escola tem que enfrentar novos contextos que vão de uma crise 

económica e financeira a uma crise social e cultural profunda, o que remete para 

questões de hierarquia de valores, de princípios éticos reguladores da vida e do próprio 

mundo financeiro. A política não consegue, ainda, dirigir a sociedade; os cidadãos, as 
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polis e aqueles que os representam, ou seja, os políticos, deixam-se subordinar ao poder 

económico, donde deriva, em parte, o crescendo em que se encontra a ideia de escola de 

mercado por oposição à escola cidadã. Acresce a isto o facto de estarmos a viver num 

tempo de ritmo acelerado, onde a violência está a ser naturalizada, sendo certo que o 

tempo da escola deve ser de acalmia, de tranquilidade para que a educação cidadã possa 

consumar-se. 

A vida da escola está ainda dificultada pelo facto de nos situarmos num contexto 

onde os media nos fornecem com o mesmo valor facial o que quer que seja, o que leva 

alguns a equacionarem o quê, o porquê e o para quê da escola. Urge então, parece-nos, 

elevar o seu estatuto, impedir que o seu poder se resuma a instituição de certificação. É da 

máxima importância requalificar socialmente a escola, fazer valer o seu papel 

insubstituível na formação de todo o ser humano e na promoção de sociedades mais 

igualitárias.  

Não obstante o facto da instituição educativa ser confrontada com mandatos vários 

e alguns contraditórios entre si, nomeadamente aquele que refere que a escola deve 

promover todos, mas ao mesmo tempo valorizar o mérito, distinguir os excelentes, a 

verdadeira escola, a escola cidadã, deve ser para todos, deve ser democrática nos 

princípios, nos meios e nos fins, ou seja, deve pautar-se por princípios de justiça, 

igualdade e equidade.  

Tal filosofia de escola só se efectivará numa escola pública democrática que, como 

aponta Estêvão, na linha de Giroux, deve assentar  

num discurso ético que preste atenção às questões da responsabilidade pública, 

da liberdade pessoal e da tolerância democrática, assim como à necessidade de 

recusar normas e práticas que encarnam e estendem os interesses da dominação, 

do sofrimento humano e da exploração (2004: 73).  

À luz destes pressupostos parece-nos ser de excluir uma escola de tipo empresarial 

ou mercantilista, sendo então defensável uma escola pública democrática, na qual “a 

governação (…) deve emergir como prática social que incorpora uma dimensão ética e 

crítica” (Estêvão, 2004: 75). É que só uma escola cujos líderes subordinem a sua atuação 

ao respeito pelos princípios enunciados pode ser promotora da valorização e exercitação 

desses mesmos princípios.  

Assume, assim, particular relevância a forma como se comportam os vários líderes 

escolares, a começar pelos professores pois a eles, enquanto educadores formais, cabe 

contribuir para a formação de homens livres, pensantes e actuantes. Tal remete-nos para o 

conceito de educação humanista preconizado por Freire – uma educação libertadora, 
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problematizadora, promotora da reflexão, a única capaz de servir à atualização da vocação 

ontológica do homem de humanizar-se e desvelar a realidade, e que contrapõe à 

“educação bancária”, já que pela via da “domesticação” anestesia o poder criador da 

consciência (2010: 78-83). Esta educação apregoada por Freire (2010) funda-se no diálogo 

e é entendida como causa e consequência da própria cidadania.  

Ora, a efetivação desta educação freireana passa pela convivência, pelo que a 

sua realização se opera, em paralelismo, em contexto formal e não formal. Mas, 

provavelmente pela alienação do nosso ‘olhar’, parece-nos que a escola, espaço formal 

de aprendizagem, continua a ser o lugar por excelência para a construção e 

desenvolvimento da cidadania democrática, pela multiplicidade de atores que nela se 

movimentam e, ainda, porque a ética cívica tem que ser cultivada desde a infância, no 

pressuposto de que “a criança não é apenas um cidadão em potência, é já um cidadão” 

(Santos et al., 2010: 6).  

Tal remete para uma educação de não dominação mas de conciliação educador-

educando, o que implica a prática de uma pedagogia ativa que, centrada no aluno, deve 

incentivar a procura do saber e a livre expressão do pensamento reflexivo (Freire, 2010). 

Esta educação em prol da “libertação autêntica”, da não alienação, pressupõe uma 

compreensão dos homens como “corpos conscientes” como seres práxicos, capazes de 

refletir e agir sobre o mundo com vista à sua transformação. Assim, esta educação 

comprometida com a libertação é, segundo Freire, “humanização em processo” e assenta 

numa “consciência como consciência intencionada ao mundo”, por oposição a uma 

“consciência continente”, a uma consciência recetáculo passivo ou mero “depósito de 

conteúdos”. É que a intencionalidade da consciência, enquanto humanização em ação, faz 

dela um instrumento de problematização dos homens na sua relação com os outros, com o 

mundo e com a vida (Freire, 2010).   

É contra a “educação bancária”, educação do “oprimido”, porque é em si mesma 

alienante e opressora, que se posiciona Freire (2010) em defesa da educação 

democrática, humanista, assente numa pedagogia da libertação, da participação e da 

discussão, ela própria democrática, liberta de práticas autoritárias e opressoras, 

contrárias à livre expressão do pensamento reflexivo e crítico. É neste contexto de 

educação da indagação e da libertação que se situa a afirmação do autor de que “não 

podíamos compreender, (…), uma educação que levasse o homem a posições quietistas 

ao invés daquela que o levasse à procura da verdade em comum, ‘ouvindo, perguntando, 

investigando’” (1967: 90).  
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Ressalta do pensamento freireano o conceito de educação para a cidadania e 

também para a democracia, responsabilidade de todos, mas particularmente da escola, 

cabendo aos educadores ensinarem a ser sendo e ensinarem a fazer fazendo. A filosofia 

educativa freireana, na perspetiva de uma educação global, duma educação para a 

cidadania, desenvolve-se em torno da coimplicação de pedagogia e autonomia, ou seja, 

defende-se uma “pedagogia da autonomia” (Lima, 2002:89) enquanto prática valorizadora 

do espírito crítico e dialógico dos alunos, e uma “autonomia da pedagogia”, enquanto 

autonomia dos atores educativos, da organização, dos poderes e das decisões. Freire 

propõe um Projeto de Educação Libertadora, de educação para a cidadania, para a 

democracia e pela democracia, no qual é fundamental a prática da “autonomia da 

pedagogia da autonomia” (Lima: 89-90), estruturada no diálogo e na discussão.  

Freire coloca-nos perante um paradigma educativo em que é relevado o enfoque 

nas pessoas e nos valores partilhados, sublinhando Lima que  

isto significa, mesmo sem ignorar todos os constrangimentos que sobre nós 

se abatem, que as nossas opções e acções enquanto educadores, individual e 

colectivamente, podem certamente fazer a diferença (2002: 91).  

Sublinhe-se que as múltiplas discursividades centradas na escola, particularmente a 

política, apontam os estabelecimentos públicos de educação como espaços de 

democraticidade, de educação para cidadania e de participação coletiva; facto é que a 

prática não consegue comprovar em absoluto o estabelecido em tese nos vários 

normativos que têm vindo a ser publicados, de que destacamos, para além da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e da Constituição, a Lei de Bases do Sistema 

Educativo
41

, Lei n.º49/2005, o D/L n.º 75/2008 e, mais recentemente e sem o estatuto de 

lei, a Proposta de Educação para a Cidadania ME/2011
42

.  

Se a cidadania, não apenas nacional, mas também global, mundial e planetária, 

aparece como um ideal da nossa civilização, são seus correlatos a democracia e a 

participação, parecendo-nos que o fazer de uma depende da existência da outra. Ora, a 

cidadania e a democracia podem aprender-se em múltiplos espaços. Necessário é mesmo a 

convivência, o estar com o outro, pois “ninguém educa ninguém, como tampouco 

ninguém educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo” (Freire, 2010: 79). 

Porém, acreditamos, tal como Freire, no papel da escola democrática neste 

processo de operacionalização da cidadania e da democracia. Para o efeito exige-se que 

                                                           
41

 A partir daqui será utilizada a sigla LBSE. 

 
42

 Consultar em DGIDC (Proposta de Educação para a Cidadania). 
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a escola seja um espaço de aprendizagem e de exercício da cidadania, o que se faz pela 

e na participação efetiva, pois não basta ensinar cidadania, é preciso incentivar a sua 

prática. O mesmo se aplica à democracia, não é suficiente ensiná-la é preciso atualizá-la 

na praxis quotidiana, na interação, como afirmava Freire “Ensinar democracia é 

possível. Para isto, contudo, é preciso testemunhá-la. (…). O ensino da democracia 

implica também o discurso sobre ela, não abstratamente feito, mas sobre ela ao ser 

ensaiada e experimentada” (2002: 201). No mesmo sentido vai a afirmação do autor 

segundo a qual “se há saber que só se incorpora ao homem experimentalmente, 

existencialmente, este é o saber democrático” (1967: 92). 

Sob o ponto de vista conceptual e normativo o enquadramento teórico da cidadania 

e da democracia no contexto da educação escolar está garantido, cabendo à escola, à 

comunidade educativa em geral, mas particularmente aos professores, não desistir, 

continuar o processo, fazer com que a teoria se torne prática, porque como afirma Freire, 

“se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode” (2000a: 126).  

A escola pública, enquanto organização educativa, tem uma importante missão, 

devendo ser complementada na prática educativa com uma visão orientada para a 

emancipação e para o esclarecimento, praticando aquilo a que Freire chama “uma 

educação para a decisão, para a responsabilidade social e política” (1967: 88). Ou seja, 

pretende-se que as escolas sejam palcos de vivência democrática, de prática da cidadania, 

centros de participação ativa, de crescimento e de aprendizagem com o outro. Cabe, então, 

à escola pública educar para a democracia, formar para os valores democráticos e para a 

tomada de decisões políticas, centrar-se no desenvolvimento da pessoa do aluno em toda a 

sua plenitude, contemplando a aquisição, a compreensão e o desenvolvimento dos 

conhecimentos necessários para estar apto a acompanhar o atual “mundo em mudança” 

(Delors et al., 1996: 77)  

Regista-se como fulcral a democratização da escola, a assunção pela organização 

escolar das características que tornam a democracia operativa, e que são, segundo 

Sarramona, “participação, pluralismo, liberdade, respeito mútuo e justiça” (1993: 11). 

Sendo a democracia uma construção permanente, o sistema educativo tem neste domínio 

responsabilidade acrescida, (Sarramona, 1993), já que a ele compete assumir o papel ativo 

no fomentar de conhecimentos e na promoção de atitudes que lutem contra todas as 

tendências de individualismo egoísta, de xenofobismo e de exploração do ser humano.  

Apesar das dificuldades do nosso tempo que, de modo particular, afetam os 

contextos educativos, a escola no que à democracia diz respeito, deve ir à frente, educando 
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para a crítica e para o inconformismo, para o diálogo e para a argumentação substantiva. 

Educar em e para a democracia significa ser agente ativo da sua realização, (Sarramona, 

1993), empenhar-se pessoalmente nela e criar nas escolas as condições para a vivência e 

para a prática dos valores democráticos. 

É facto que não nascemos cidadãos, tornamo-nos cidadãos, tal como nos tornamos 

pessoas, no tempo e no espaço, sempre e só na companhia do outro. Ora, num tempo 

perpassado por grandes assimetrias económicas, sociais e culturais em que a realização 

plena da democracia é, muitas vezes, pouco mais do que uma miragem, fica dificultada a 

concretização do ser cidadão e do exercício da cidadania. Mas se a escola pode alguma 

coisa, como dizia Freire e nós acreditamos, então cabe às suas lideranças, em particular ao 

diretor, tudo fazer para que não seja ela a primeira responsável pela reprodução das 

desigualdades sociais, começando por se concentrar nas “desigualdades nas 

aprendizagens” (Silva, 2010: 28). Tal pressupõe, em primeiro lugar, reconhecer que estas 

não são apenas resultado de fatores individuais e que no sucesso dos alunos interferem 

variáveis sociais, culturais e familiares bem como variáveis escolares e processos internos 

ao estabelecimento de ensino, não podendo subestimar-se a responsabilidade destes 

últimos, já que eles são “elementos críticos em matéria de sucesso escolar, eficácia das 

aprendizagens e qualidade global do desempenho da escola” (Silva, 2010: 28). 

Sem lideranças democráticas e proativas, capazes de promoverem uma reflexão 

sistemática e contextualizada sobre as aprendizagens dos alunos, ficará comprometida a 

igualdade e a justiça educativa e, consequentemente, o desenvolvimento da própria 

sociedade
43

. Uma coisa é certa: se queremos justiça educativa não podemos tratar por 

igual aquilo que é desigual, ou seja, para que todos aprendam, a escola tem que atender às 

diferenças dos alunos. Ainda que aparentemente paradoxal, é na base da diferença que se 

constrói a igualdade.  

Neste contexto de escola preocupada com a qualidade das aprendizagens dos 

alunos e com o sucesso educativo, Sarramona evidencia o papel do diretor enquanto líder 

estratégico, a quem cabe promover, de forma não autoritária, o envolvimento e 

comprometimento de toda a comunidade, afirmando que “a presença de uma liderança 

firme e propositiva, de carácter participativo e exercida por profissionais é uma das 

variáveis que diferenciam as escolas eficazes das que o não são” (2002: 47). Também 
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 Como afirma Habermas “o nível de desenvolvimento duma sociedade é determinado pela capacidade 

de aprender permitida pelas instituições. Não é o fenómeno de aprender, mas o de não-aprender que 

requer explicação” (1976: 8). 
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Uribe afirma que estudos realizados mostram que o tipo de liderança praticada influencia 

os resultados escolares, chamando a atenção para uma liderança que “possibilita a 

participação dos docentes em diferentes âmbitos da gestão escolar” (2005: 109), 

enfatizando uma liderança “transformacional, que distribui e delega” (2005: 109). 

Consideramos, ainda, na esteira dos autores estudados, ser importante o 

desenvolvimento de um conceito de escola construído com base numa autêntica 

autonomia, uma autonomia mais lata do que aquela que actualmente é concedida à escola, 

que permita que cada uma atenda ao local, que vá ao encontro da heterogeneidade dos 

seus alunos, que contrarie o atual modelo de currículo “tamanho único, pronto a vestir” 

(Formosinho, 1987), que possibilite a flexibilidade curricular e programática, pois como 

diz Barroso “o grande desafio que se coloca hoje à democracia na escola é a gestão da 

heterogeneidade dos alunos, isto é, a capacidade de respeitar as suas diferenças e de ter 

uma orientação pedagógica que tenha em conta essas diferenças” (1996b: 15). Parece-nos 

que este paradigma de escola é o que melhor responde às exigências requeridas por uma 

escola que pauta a sua ação pelos princípios da democracia e da cidadania. 

De sublinhar que, se no domínio da formação, nomeadamente no relativo à pessoa 

do aluno, os normativos legais, em particular a LBSE nos pontos 4 e 5 do art.º 2º, definem 

o sistema educativo como espaço de formação/aprendizagem da democracia e da 

cidadania, também enquanto organização os princípios da democraticidade e a sua 

operacionalização na escola pública perpassam os instrumentos, externos e internos, 

reguladores da vida da escola. Reportamo-nos especificamente ao D/L 75/2008 que, 

articulado com a LBSE, aponta nas alíneas b) c) e d) do art.º 3.º alguns dos princípios e 

objectivos a que se subordinam as escolas, designadamente “contribuir para desenvolver o 

espírito e a prática democráticos; assegurar a participação de todos os intervenientes no 

processo educativo (…) e assegurar o pleno respeito pelas regras da democraticidade e 

representatividade dos órgãos de administração e gestão da escola (…)”. 

Efectivamente a escola pública tem procurado, pelo menos no plano da 

normatividade, tanto externa como interna, valorizar a participação dos diversos setores 

que nela estão representados. Há, assim, que distinguir a participação que releva do 

plano das orientações externas, a participação formal, “participação decretada” (Lima, 

1998: 182) e a que resulta do plano das orientações internas “a participação regulada por 

regras não formais (ou participação não formal), e a participação regulada por regras 

informais (ou participação informal) ” (1998: 183). Se a participação formal é 

indiferente às especificidades do contexto educativo, a não formal e a informal são 
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contextualizadas. De destacar é o facto de que, independentemente da forma que revista, 

a participação é, nas palavras de Lima, o “instrumento privilegiado de realização da 

democracia” (1998:183), na medida em que garante “a expressão de diferentes 

interesses” (1998: 183). 

 É no âmbito da participação decretada que salientamos o estabelecido no D/L 

75/2008, que refere no artigo 10º, serem o Conselho Pedagógico e o Conselho Geral 

“órgãos de direcção, administração e gestão” que asseguram a participação e 

representação dos diferentes grupos interessados no fenómeno educativo, conforme 

preconizado nos seus artigos 12.º e 32.º. Porém, não é suficiente, para que a escola seja 

democrática a existência de decretos, pois seria um paradoxo impor a democracia, ou 

como afirma Lima “é impossível democratizar a escola autoritariamente, à força ou 

através de golpes legislativos (…)” (2000: 50). A democracia faz-se no dia-a-dia por 

acção maior dos seus líderes, em concreto do diretor e do presidente do Conselho Geral, a 

quem cabe exercitá-la nos órgãos que lideram e, ainda, envidar esforços para que ela 

alastre a toda a comunidade.   

Para que uma escola seja factualmente democrática é necessário que se paute 

pela participação alargada dos diversos intervenientes – pessoal docente e não docente, 

alunos, pais e outros elementos da comunidade educativa. Tal desiderato não se afigura 

fácil, sendo mesmo gerador de controvérsias e conflitualidade. A pluralidade e 

diversidade destes atores, acrescida do facto de alguns deles terem uma presença pouco 

consistente na escola pela natureza dos órgãos a que pertencem, que apenas reúnem 

ordinariamente uma vez por trimestre, caso do Conselho Geral, faz com que a 

participação, que se quer ativa e efetiva, seja muitas vezes ultrapassada por outras 

formas de participação, traduzindo-se naquilo que Lima chama de “formas de falsa 

participação ou de encenação participativa” (1998: 104), mais coadunantes com “formas 

de democracia fictícias” (1998: 104). Parece-nos que tal ficará também a dever-se às 

representações menos positivas que uns fazem dos outros acerca de si mesmos e que 

podem levar alguns a considerarem irrelevantes as suas opiniões, escusando-se a 

posturas mais interventivas. O exemplo mais evidente deste fenómeno é o dos pais e 

encarregados de educação que, alicerçados numa projecção real ou fantasiada que os 

professores lhe devolvem, desenvolvem o síndrome de inferioridade, que coarta a sua 

capacidade de participação. 

Também aqui a postura do diretor pode fazer a diferença pela prática de uma 

liderança de proximidade e de diálogo, contribuindo para a desmistificação de alguns 
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fantasmas que teimam em permanecer e se constituem em obstáculos à promoção duma 

democracia participativa, e, concomitantemente, à construção duma escola plural, que 

exige que “todas as vozes devem ser ouvidas” (Blase & Anderson, 1995:146). A este 

propósito é de registar a afirmação de Lima, segundo a qual  

a construção da escola democrática constitui, assim, um projecto que não é 

sequer pensável sem a participação activa de professores e de alunos, mas cuja 

realização pressupõe a participação democrática de outros sectores e o exercício 

da cidadania crítica de outros actores, não sendo, portanto obra que possa ser 

edificada sem ser em co-construção (2000: 42).  

Parece-nos que subjacente a esta filosofia estruturante da organização escolar 

está a teoria da democracia participativa
44

, cujas raízes remontam a Rousseau e a Stuart 

Mill
45

, sendo defensável esta forma de democracia apesar de reconhecermos que nem 

todos podem participar de igual modo em todos os domínios de decisão da vida da 

escola. De sublinhar que nesta organização de democracia participativa
46

 todos os atores 

podem, direta ou indiretamente, participar no processo decisório, já que todos têm 

direito a tomar a palavra. É então o ato de argumentar, a capacidade de tomar a palavra, 

que coloca esta forma de governação democrática nos antípodas de “atitudes 

dogmáticas e de práticas elitistas e autoritárias” (Lima, 2000: 37). 

É aqui, no fazer da democracia, que a escola tem que se centrar, primeiro 

democratizando-se ela própria e depois implementando práticas facilitadoras da sua 

difusão. É urgente que a escola se democratize, pois a convivência multicultural que ela 

vive exige o reforço dos valores da democracia, nomeadamente o respeito pela 

diversidade, a aceitação do outro, a liberdade e a responsabilidade. A construção desta 

escola democrática, aberta à diversidade sociocultural, não pode ser restritiva, bem pelo 

contrário, pois “[ela] envolve e atravessa todos os níveis (macro, meso, micro), da 

administração central à sala de aula, do organigrama do sistema escolar à organização do 

trabalho pedagógico, dos processos aos conteúdos, das regras formais às regras não 

                                                           
44 Podemos considerar outras concepções/teorias de democracia, de que salientamos a elitista que 

subalterniza a importância da participação e que ficou a dever-se, entre outros autores, a Schumpeter 

(1961) e Michels (1949).  

 
45  Stuart Mill afirmava “(…) que o único governo capaz de satisfazer, inteiramente todas as exigências 

do estado social é aquele em que todo o povo participe; que é útil qualquer participação, mesmo nas 

funções públicas mais modestas” (1967: 87). Por sua vez, Rousseau também era apologista da democracia 

participativa e das assembleias periódicas, considerando mesmo que “não existe no Estado nenhuma lei 

que não possa revogar-se, nem mesmo o pacto social, pois se todos os Cidadãos se reunissem para rompê-

lo de comum acordo, indubitavelmente o acto seria legítimo” (1976: 359, Livro III). 

 
46

 Há que distinguir participação directa de participação indirecta. Os actores participantes distinguem-se 

de acordo com o seu acesso e a sua capacidade de influenciar a decisão e de decidir, assumindo formas de 

intervenção directa ou indirecta (Lima, 1998: 183-184).  
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formais e informais” (Lima, 2001: 1).  

O realizar desta filosofia educativa não pode, então, confinar-se às grades da 

escola, já que há parceiros educativos para lá das grades e que não podem ser 

subalternizados, ou então estaremos a subverter a própria democracia, ou seja, “a 

participação dos pais e de outros sectores comunitários não representa algo que apenas 

seja adicionável à actual organização escolar, para que melhorando-a ela permaneça, no 

essencial, igual aquilo que tem sido e é” (Lima, 2001: 1). Trata-se de reconhecer o papel 

dos pais e de outros sectores da comunidade envolvidos na escola e de sublinhar a sua 

importância, a sua acção proativa, já que como diz Carbonell “a escola pública não é do 

Estado, nem dos professores, nem dos pais, mas sim da comunidade, que tem o direito de 

participar na escola e de intervir no controlo do serviço público de ensino” (2001: 114), 

facto consagrado pelos normativos legais que asseguram a sua representatividade nos 

órgãos de administração e gestão da escola. 

A escola, enquanto organização educativa, surge assim como espaço 

privilegiado para o ensino e para o exercício da democracia, e da cidadania, para o que 

ela própria terá que testemunhá-las, o que implica a vivência de experiências 

democráticas internas, ou seja, só escolas que valorizam a participação de todos os 

atores educativos podem constituir-se como centros educativos que formam na 

democracia e para a democracia; como diz Lima “organizações e centros educativos 

democráticos são considerados espaços de educação crítica, de participação e de 

cidadania democrática” (2002: 86), a que acrescenta “são forçosamente espaços abertos 

e propiciadores da participação de educadores e educandos, de pais e mães” (2002: 86).  

Esta modalidade de participação, Lima, na esteira de Freire, denomina-a de 

“participação-ingerência” (2002: 86), ou seja, participação no processo de decisão, em 

que a capacidade de decidir se desloca, pelo menos parcialmente, do poder central para 

o interior das organizações educativas, e que é um dos pressupostos da escola 

democrática radical
47

 defendida por Freire. Também nesta concepção de escola a 

liderança é consentida e reconhecida, afirmando Freire que “sem liderança, sem 

disciplina, sem ordem, sem decisão, sem objectivos e sem tarefas a cumprir e contas a 

prestar, não há organização” (2010: 205), recusando-se, contudo, o dirigismo, do 

mesmo modo em que se aceita a autoridade, mas se nega o autoritarismo. Estamos, 

então, como escreve Lima, perante uma organização e lideranças próprias, uma 

                                                           
47

 Democracia radical freireana - democracia entendida como prática da participação no processo de 

decisão, conhecida como participação-ingerência.  
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“organização libertadora” (2000:35) e “lideranças democráticas, colegiais e 

participativas” (2000:35), ou seja, “uma organização e uma liderança pela libertação” 

que “exigem comunhão e co-construção” (2000: 35), o que demonstra que o conceito de 

corresponsabilização é inerente à construção desta escola democrática.   

Exige-se, então, como garantia duma democraticidade efectiva aquilo a que 

Vicente chamou “uma forte e esclarecida liderança (…)” que “(…) permite e promove o 

envolvimento e a participação crítica de toda a comunidade no desenvolvimento do 

projecto educativo da escola” (2004: 143). Só esta liderança permitirá a edificação 

plural duma escola plural.   

Esta incursão pela democracia e cidadania em espaço escolar, permite concluir que 

a realização destes princípios reclama uma escola democrática, que para o ser deve ensinar 

a democracia num contexto democrático, mediante a sua afirmação e atualização 

continuadas; uma escola que, quotidianamente, reforce a democraticidade com base na 

distribuição e redistribuição de poderes, facto que pressupõe o reconhecimento da 

igualdade e o saber trabalhar em projeto e em equipa, o que implica cooperação, respeito 

mútuo e participação coletiva. Esta é a escola que vai ao encontro do espírito da ‘escola 

cidadã’, porque se alimenta do espírito da democraticidade. 

Sob a alçada de alguns autores, em particular de Freire, parece-nos que a escola, a 

educação em geral, tem que nortear-se pela democracia, pois só assim poderá possibilitar 

ao homem, jovem e adulto, a discussão da problemática do seu existir e proporcionar-lhe a 

reflexão sobre os perigos do seu tempo, para que, consciente deles, ganhe a força e o valor 

para lutar, para negar o conformismo, a passividade e a anulação do seu próprio eu. Ou 

seja, o que se pretende é que, frente a uma sociedade dinâmica, não se pratique uma 

educação que conduza o ser humano para posições quietistas, contrárias ao exercício da 

verdadeira cidadania que deve, na sua essência, ser ativa e crítica.   

A nossa experiência profissional e as leituras realizadas, levam-nos a afirmar que a 

situação atual no tocante às políticas educativas não se conforma, em muitos aspectos, 

com o protagonizado por alguns investigadores, nomeadamente Freire, parecendo-nos que 

a escola atual vive um deficit de democracia, fruto das políticas educativas mais recentes. 

Cada vez mais o poder de direção está fora da escola, como afirma Lima “a direcção das 

escolas está, no essencial, fora das próprias escolas - aquilo que há muito designo por 

direcção atópica das escolas - está nos órgãos centrais e desconcentrados do Ministério da 

Educação” (2009: 34), assistindo-se com o D/L 75/2008 a uma recentralização, suportada 

no modelo de gestão unipessoal e numa política de prestação de contas ao Estado, a que se 
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acresce uma autonomia quase fictícia, mais consagrada do que praticada, na medida em 

que quase tudo é definido centralmente, sendo reduzidas as possibilidades de decisão da 

escola.  

Mas pensar a escola duma forma absolutamente determinista, onde não há lugar 

para a intervenção dos atores locais, traduz uma visão reducionista da mesma e 

incompatível com uma imagem de escola que se quer pilar da sociedade, enquanto local 

de formação para a cidadania e para a democracia. A escola tem, assim, que ser 

democrática e, ainda que dentro dos limites decretados, tem que mobilizar a participação 

de todos, tem que envolver a comunidade na construção de Projetos Educativos atentos ao 

local. É ao diretor que cabe a responsabilidade maior pela operacionalização da 

governação democrática das escolas, negando, através da ação, o aparente paradoxo de 

direcção unipessoal e gestão democrática. Para o efeito deve conciliar, na sua governação, 

democracia com burocracia. Deve, sem por em causa a normatividade legitimadora da sua 

função e reguladora do sistema educativo, pautar a sua acção por uma postura dialógica, 

promover a negociação e buscar consensos, implicando desta forma os diferentes 

intervenientes na definição da missão e da visão da escola.  

Porém, esta participação da comunidade nos processos decisórios implica da parte 

do líder não só a competência comunicativa-argumentativa, mas também “uma gestão 

adequada da comunicação” (Lopes et al., 2009: 169), sem a qual “não é possível falar em 

qualidade de decisão” (2009: 169). É que decidir pressupõe ser detentor de informação, e 

esta circula “através dos canais formais e sobretudo dos informais e a probabilidade do 

sucesso da decisão não é dissociável da interpretação que dela é feita” (2009: 169). Daí 

reconhecermos a pertinência do diretor fazer circular a informação pelas vias formais, e 

em primeira mão, contribuindo assim para evitar a multiplicação de interpretações, ou 

seja, interpretações de interpretações, que mais do que episodicamente se contradizem 

umas às outras. 

De realçar que erros comunicacionais dificultam as interações e podem originar 

conflitos entre os elementos da comunidade educativa, particularmente entre os 

professores e entre estes e a direção, conflitos esses que podem ir do ocasional, efémero, a 

permanente, com a consequente quebra de diálogo.  

Se numa escola democrática o diálogo é fundamental, na era da comunicação ele é 

também crucial, sublinhando-se a relevância do “saber descodificar as linguagens próprias 

de cada grupo de actores organizacionais” (Lopes et al., 2009: 168). Assume assim 

particular interesse a interpretação das estratégias discursivas e das narrativas dos 
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diferentes elementos da organização, pois ela permitirá perceber a intencionalidade dos 

locutores e até as relações de poder entre os diversos atores.  

 

 

2. As faces do poder e da autoridade na organização escolar 

Se é verdade que o ser humano é um ser relacional não é menos verdade que o 

desejo de poder, de mandar e dominar, o ensejo de ser reconhecido, é um marco 

fundamental dessas relações, “Freud não passou ao lado deste pressuposto quando 

acreditava que todos, indiscriminadamente, éramos provocados pelo desejo de sermos 

notáveis e poderosos, considerações próximas às de Dewey que atribuía ao desejo de 

sermos importantes o nosso mais poderoso móbil” (Carvalho, 2009a: 442). Logo, a 

prática do poder é imanente ao humano e se para Sartre (1970), estamos condenados à 

liberdade, para Foucault (1995), estamos condenados a exercer e a sofrer o poder.  

No âmbito das lideranças, as problemáticas do poder e da autoridade emergem 

quase que inevitavelmente, pois é mais ou menos consensual a ideia de que o líder tem 

mais poder que os liderados, tendo também uma maior autoridade.  

Não obstante esta premissa, mais ou menos primária, a questão afigura-se-nos 

relativamente complexa. Basta pensarmos no carácter polissémico dos termos e, 

sobretudo, na ideia que as pessoas, maioritariamente, têm de um e de outro conceito, 

substancialmente positiva quando se fala de autoridade e menos positiva quando se fala 

de poder, ainda que este seja almejado por muitos. Esta aceção de poder, vaga e até 

maléfica, que quotidianamente se foi desenvolvendo é, para Lebrun, consequência de 

“deslocamentos conceituais” (1999: 3), que vieram a culminar na ideia, que 

consideramos ficciosa, de que seria “lícito esperar liquidá-lo algum dia” (1999: 3). Com 

propriedade Carvalho sublinha a omnipresença do poder e a sua capacidade 

transformadora. Por isso escreve que  

de todos os aspectos que compreendem a nossa vida, o poder apresenta-se 

como um dos mais inevitáveis e que tudo influencia, transformando-nos no 

seu próprio produto, o que o torna real e significativo. Afirma-se como 

elemento irredutível e natural às relações interpessoais (2009a: 442).   

Certo é que o poder aparece, não raras vezes, associado às ideias de força, de 

dominação, de coerção, de superioridade de uns em relação aos outros, até porque as 

relações que se estabelecem entre aqueles que o detêm e aqueles sobre quem se exerce 

são assimétricas; daqui ser lícito afirmar-se que, apesar da sua inevitabilidade, “o poder 

é mercadoria rara, que só podemos possuir às custas de outra pessoa” (Lebrun, 1999: 7). 
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Já a autoridade tende a ser associada ao mérito, à excelência pessoal e /ou profissional, a 

algo que se conquistou com esforço e que só a alguns é reconhecida; daí considerar-se, 

por exemplo, que Platão é uma autoridade no pensamento filosófico, Picasso uma 

autoridade no campo artístico. Porém, a autoridade assume um sentido negativo sempre 

que significa autoritarismo, vinculando-se aos princípios do dogmatismo, facto que 

durante séculos impediu o desenvolvimento do pensamento e a evolução do 

conhecimento e permitiu que grandes homens, só por serem donos de vozes dissonantes 

e de um pensamento divergente, fossem condenados impiedosamente. Aconteceu assim 

com Giordano Bruno, com Copérnico e com Galileu, entre outros, que ousaram pôr em 

causa teorias defendidas por aqueles que eram tidos como ‘autoridade’, e que, por isso, 

eram apresentadas como verdades absolutas.   

É facto que o poder e a autoridade, apesar da sua indissociabilidade, nem sempre 

andam de mãos dadas. Não obstante, parece-nos que os mesmos são realidades 

complementares susceptíveis, por isso, de convergirem numa mesma pessoa, 

preconizando alguns autores que o poder nunca foi desconsiderado e foi evoluindo em 

paralelismo com o conceito de autoridade.  

Assim, se por um lado há aqueles que sendo detentores de um poder meramente 

formal, poder fundado num decreto e inerente à função para a qual foram empossados, 

não conseguem ver legitimada a sua autoridade, facto que pode ficar a dever-se a um 

poder imposto mas esvaziado de competência ou à não participação na escolha/eleição 

do sujeito do poder, há também outros cujo poder, formal ou informal, é legitimado pelo 

reconhecimento da sua autoridade e não, necessariamente, por um decreto qualquer 

intencionalmente publicado. Donde resulta a distinção entre a autoridade do poder, uma 

autoridade imposta com base num poder formal, a que associamos uma ideia maior de 

coerção, de mando, de dominação e o poder da autoridade, um poder aceite pelo 

reconhecimento da autoridade, fundada na competência do líder e no empowerment dos 

liderados e não num conjunto de prerrogativas regulamentares. Durkheim (1972) 

partilha deste princípio quando considera que a autoridade é uma força que ninguém 

pode manifestar se efectivamente a não possuir.   

Subjacente a qualquer organização está sempre um poder decretado, um poder 

legal-formal, cujo objectivo é a manutenção da ordem através do controlo e da 

obediência dos dominados. Porém, a revisão da literatura permite-nos considerar que os 

decretos não podem tudo, pois uma coisa são os decretos e outra são as interpretações 

que deles se fazem e a consequente operacionalização dos mesmos. É neste contexto 
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que consideramos que ser líder por decreto, e não mais do que isso, ou seja, ser líder 

sem reconhecimento de competências, esvaziado, por isso, duma autoridade 

reconhecida, não é ser um líder efectivo, um líder real.  

 Num breve apontamento distinguimos líder real de líder de facto, através da 

ideia de que o primeiro é reconhecido como tal pelos liderados, combina poder com 

autoridade, o segundo é um líder por decreto, cujo estatuto e poder derivam do 

legalmente previsto nos normativos, mas cuja autoridade de liderança pode não ser 

reconhecida pela equipa, já que a legitimação do poder está na lei, nos regulamentos - o 

poder como regulamentação - mas não, necessariamente, nos liderados. Portanto, se o 

poder é decretável a autoridade não nos parece sê-lo.  

Abrimos um parêntesis para, de acordo com Barroso, distinguirmos 

regulamentação de regulação em contexto educativo, no sentido de clarificar o poder 

regulador do Estado relativamente ao seu estatuto interventivo sobre as políticas 

educativas públicas, tendo em vista a eficiência e eficácia dos resultados, numa 

perspetiva bem mais abrangente do que a atribuída à regulamentação que, por isso, cabe 

na regulação, remetendo para normas, para regulamentos, características do controlo 

burocrático. Neste contexto, escreve     

a diferença entre regulação e regulamentação não tem que ver com a sua 

finalidade (uma e outra visam a definição e cumprimento das regras que 

operacionalizam objectivos), mas com o facto de a regulamentação ser um 

caso particular de regulação, uma vez que as regras estão, neste caso, 

codificadas (fixadas) sob a forma de regulamentos, acabando, muitas vezes 

por terem um valor em si mesmas independente do seu uso (2005: 64).  

Parece-nos, assim, que a regulação tem um caráter mais flexível que a 

regulamentação, visto que é ela que assegura o desenvolvimento e a transformação dos 

próprios sistemas regulados, controlados, definindo-a Barroso na linha de Diebolt como  

(…) o conjunto de mecanismos que asseguram o desenvolvimento dum 

determinado sistema, através de um processo complexo de reprodução e 

transformação. Neste sentido, a regulação postula que a transformação de um 

sistema é a condição indispensável à manutenção da sua existência e 

coerência (2005: 65).   

É ainda neste contexto de poder regulador das políticas de acção educativa que o 

mesmo autor identifica diferentes formas e diferentes fontes de regulação da educação 

que vão da regulação institucional à regulação sociocomunitária, do Estado à 

comunidade em geral e “por isso, mais do que falar em regulação seria melhor falar de 

‘multi-regulação’ já que as acções que garantem o funcionamento do sistema educativo 

são determinadas por um feixe de dispositivos reguladores” (2005: 85).  

Se nos centrarmos agora no lado da autoridade pode dar-se um fenómeno 

inverso ao anteriormente apresentado, já que não são os regulamentos que determinam a 



CAPÍTULO II - NO TRAJETO DA LIDERANÇA DO DIRETOR DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

98 
 

autoridade dos sujeitos, dos líderes. Ao contrário do poder, cuja origem é extrínseca, a 

autoridade é intrínseca, aparecendo intimamente ligada às realizações pessoais, às 

competências do sujeito. Ainda que intrínseca, a autoridade, tal como o poder, acontece 

em inter-relação, só que enquanto o poder é imposto e tem como finalidade o controlo, a 

autoridade não se impõe, sob pena de se converter em autoritarismo; ela emerge da 

vontade colectiva e confere aos que a possuem um ascendente sobre os demais.   

Não será despropositado refletir sobre um problema do presente que se 

circunscreve, por um lado, a este poder decretado, muitas vezes imposto mas não 

reconhecido, que se traduz numa autoridade fragilizada ou, inversamente, num 

autoritarismo cego, e, por outro, no poder da autoridade que, ainda que não esteja 

suportado em normativos, sendo por isso informal, se afigura como legítimo pelo 

reconhecimento que os outros projetam no seu detentor. 

A história, e o próprio presente, mostram que o poder, uma inevitabilidade e 

uma necessidade das sociedades macro e micro, logo das organizações, se assume como 

problemático quando se converte em autoritarismo. Estamos perante uma forma de 

poder, o coercitivo que, alicerçado na força, nas suas múltiplas modalidades, mais 

aberta ou camuflada, procura a adesão e aceitação do outro à luz do princípio de que os 

fins justificam os meios. Mais problemático é ainda o facto das próprias sociedades 

ditas democráticas estarem enfermas desta situação. É que também nelas se assiste a 

uma quase naturalização da autoridade do poder, nem que para isso tenham que se 

produzir decretos, publicar normativos, que nos seus preâmbulos apontam como 

objectivos “o reforço das lideranças”, sob uma lógica de prestação de contas, de 

“assacar responsabilidade” (D/L 75/2008). Contudo, parece-nos que isto não se traduz, 

na prática, em reconhecimento de mais autoridade, pois esta não se decreta, conquista-

se pela competência. A este propósito cabe evocar, novamente, a distinção entre 

autoridade do poder e poder da autoridade. Assim, se no primeiro caso temos uma 

organização cuja autoridade dos líderes é de ordem técnico-instrumental, logo o seu 

substractum é do tipo formal-legal, no segundo temos uma organização em que a 

autoridade é de ordem intersubjectiva, fundada em relações que, apesar de assimétricas, 

pois a autoridade que A tem sobre B não pode ser da mesma natureza da que B tem 

sobre A, não excluem a liberdade e o empoderamento dos colaboradores que acabam 

por ter um papel determinante no reconhecimento da autoridade.   

Mas quando o que está em jogo é o poder e a autoridade, quando se fala de 

competência é na sua acepção plural e não na singular, pois trata-se de combinar 
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competências técnicas, que envolvem o saber fazer, com competências políticas que 

remetem para uma diversidade de saberes complementares, de que se destacam o saber 

estar, o saber ser e o saber comunicar. Desta conjugação de competências advirá uma 

liderança a cujo poder é reconhecida autoridade, estando perante uma autoridade 

legitimada no poder e no saber. Porém, parece-nos que, hoje, no poder, a competência 

técnica tende a suplantar a inteligência política, apesar de esta ser uma característica 

mais humana do que a primeira, o que reflete a supremacia da sociedade tecnocrática 

relativamente à das relações sociopolíticas que durante muito tempo predominou no 

mundo ocidental. Concluímos, na linha de alguns autores estudados, que a autoridade 

reconhecida a nível do conhecimento e da técnica não é garantia de poder da liderança 

se não for complementada com a capacidade argumentativa-comunicativa e a 

assertividade do líder. 

As escolas enquanto organizações micropolíticas complexas, apresentam 

dinâmicas próprias onde as questões do poder e da autoridade têm um lugar cativo, para 

o que concorre o facto de se tratar de espaços onde, quotidianamente, se movimentam 

diversos atores, portadores de interesses manifestos mas também ocultos, e que nem 

sempre são coincidentes, quer nos meios quer nos fins. Acresce a isto o facto das 

escolas públicas portuguesas não gozarem de verdadeira autonomia
48

 e terem a sua 

atividade suportada num conjunto de normas e regulamentos precisos, definidos 

centralmente, enquadrando-se aqui a atual política educativa no referente à direção e à 

liderança em geral, que teorizando em decreto um poder formal acrescido na figura 

central da organização, o diretor, vem contribuir para o incremento de jogos de poder 

pelo, eventual, aparecimento de líderes informais, que reunidas as condições ideais, mas 

por vezes ficciosas, conseguem afirmar, sobretudo entre os pares, o seu poder informal e 

granjear o reconhecimento da autoridade. 

 A sala dos professores, provavelmente, é, na maioria das escolas, um palco onde 

se faz sentir a presença destes líderes informais, que através do ascendente que têm 

sobre outros professores e por meio de eloquentes discursos, quais sábios gregos, 

conseguem provocar a anuência às suas comunicações, pelas representações positivas 

que os outros constroem sobre si. Este poder informal, legitimado no terreno, pode 

                                                           
48

 A autonomia apesar de consignada nos normativos, designadamente no Decreto-Lei n.º 115-A/98 e no 

mais recente 75/2008, é mais retórica do que substantiva, pois a descentralização, enquanto pressuposto 

da autonomia, está longe de se consumar na organização educativa, continuando a observar-se uma 

estrutura piramidal em que quase tudo é ditado do topo para as bases, aparecendo a autonomia mais numa 

lógica de prestação de contas e de responsabilização maior da escola, o que nos parece corresponder a 

uma recentralização maior do poder do estado.     
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mesmo afirmar-se como um contrapoder, dificultando o trabalho do director, fruto do 

assumir de interesses que, mesmo que não legítimos, são tidos como válidos para 

aqueles que têm esse sujeito como referência. Não raras vezes estes focos de 

contrapoder vêm a revelar algum desconhecimento, constatando-se um uso 

manipulatório do poder para se imporem ou defenderem, por interpostas vozes, os seus 

próprios e, muitas vezes, exclusivos interesses. O desencanto com estes líderes 

informais efetiva-se quando se verifica que a realidade apregoada era ficciosa ou 

quando se constata que o contrapoder se esmorece na mesma proporção em que os seus 

objectivos são atingidos.  

Esta visão menos positiva do poder informal e do contrapoder seria, em nosso 

entender, reducionista e falaciosa na medida em que deles depende, em muitas 

circunstâncias, a transformação e consequente evolução das organizações. Mais, é 

próprio das organizações democráticas e das organizações que aprendem aceitar e 

integrar, como uma mais-valia a capacidade crítica e reflexiva destes atores 

inconformados.        

Percebe-se, assim, que a perspetiva micropolítica, que se concentra no “uso 

formal e informal do poder dos indivíduos ou grupos para alcançar as suas metas nas 

organizações” (Blase, 1991: 11), se torna imprescindível para uma melhor compreensão 

das lógicas de ação dos atores e das dinâmicas organizacionais da escola concebida 

como “um sistema construído por indivíduos e grupos em interação, que perseguem 

interesses diferentes […] defendem distintas ideologias através do uso do poder e de 

outros recursos” (González y González, 1994: 50-51).  

A escola é, então, uma organização em que a problemática do poder e da 

autoridade se evidencia a diferentes níveis inter-relacionais, designadamente no interior 

dos diferentes órgãos de administração e gestão ou estruturas de coordenação e 

supervisão educativa, entre esses órgãos, entre estes e o diretor. O D/L 75/2008 reforça 

o poder do Conselho Geral, anterior Assembleia de Escola, fazendo depender dele a 

eleição do próprio diretor; a direção da escola passa a ser assegurada por um órgão 

unipessoal, o Diretor, que vê também reforçado o seu poder, passando a ser, 

obrigatoriamente, o presidente do Conselho Pedagógico.  

Ainda que a escola enquanto organização, equiparável a um “arco-íris de 

metáforas” (Silva, 2003:57), possa ser conceptualizada de múltiplas formas, 

dependendo do modo como cada um se apropria desta ou daquela cor e da combinação 

que delas faz em função do seu gosto pessoal, a nossa opção passa por considerá-la uma 
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organização burocrática-racional e democrática-colegial. Ainda que pudéssemos ter 

optado por outros quadros paradigmáticos para o nosso estudo, decidimos, no 

pressuposto defendido por Lima (1998) de modo de funcionamento díptico, eleger dois 

modelos para matriz da nossa investigação, o burocrático e o democrático. 

 De sublinhar a ideia de Crozier que considera que o estudo do poder em 

contexto organizacional se afigura “um problema difícil [já que] as relações humanas 

que se estabelecem na ocasião dos fenómenos de poder não têm com efeito a 

simplicidade e a previsibilidade dos esquemas behavioristas de tipo estímulos” (1963: 

176).  

Nesta conceptualização de poder como algo que ocorre na praxis organizacional 

é inevitável o confronto com o seu carácter relacional, sem regras naturais de 

equivalência entre dominado e dominador, pois o primeiro não domina o segundo, 

podendo, no entanto dominar um outro, noutro contexto e sob outras formas; ou seja o 

poder pressupõe a diferença entre quem o detém e sobre quem se exerce, apontando na 

direção da perspectiva weberiana em que este surge intimamente ligado aos conceitos 

de autoridade e de dominação. Efetivamente, para Weber ter autoridade é ter poder, 

entendido na sua vertente de poder institucionalizado e oficializado, criticando a 

desvinculação entre autoridade e poder formal quando afirma que “as pessoas com 

poder de decisão, em virtude de sua autoridade (…) pode(m) exercer, mesmo sem 

qualquer poder de mando formal, uma hegemonia considerável, às vezes até despótica” 

(1999: 191). É, então, defendido por Weber (1978) que uma autoridade efetiva 

pressupõe a sua fundamentação num conjunto de normas de conhecimento e aceitação 

obrigatória por todos aqueles sobre que recaem, assumindo as mesmas um caráter legal, 

de que resulta a obediência de todos os subordinados, enquanto membros de uma 

organização, devendo ser distinguida daquela que resulta de formas de poder baseadas 

em situações de interesse, mas transformadas em autoridade, formalmente 

regulamentadas, e que o autor denomina de “heterocefalia” (1999: 191).  

A definição de poder como “a probabilidade de impor a própria vontade numa 

relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa 

probabilidade” (Weber, 1991: 33), deixa evidente o confronto e a sobreposição de 

vontades, donde resulta que o poder implica a imposição da vontade de uma das partes, 

enfatizando o uso da força. Logo, parece-nos, a partir das leituras feitas, que na 

perspectiva weberiana o poder pode ser entendido como dominação, (Herrschaft), o que 

pressupõe a imposição intencional da vontade de uns, os que mandam, sobre outros, os 
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dominados que obedecem, pois se o poder é a possibilidade de impor, a dominação 

exige obediência. Afirma o autor que  

por ‘dominação’ compreenderemos, (…), uma situação de facto em que uma 

vontade manifesta (‘mandado’) do ‘dominador’ ou ‘dominadores’ quer 

influenciar as acções de outras pessoas (do ‘dominado’ ou dos ‘dominados’), 

e de facto as influencia de tal modo que estas acções, num grau socialmente 

relevante, se realizam como se os dominados tivessem feito do próprio 

contendo do mandado a máxima das suas acções (‘obediência’) (1999: 191).  

De sublinhar o facto de Weber (1991) distinguir a dominação por interesses e a 

dominação pela autoridade, sendo que no segundo caso a obediência a uma ordem é 

legitimada na aceitação da sua validade e não nos interesses pessoais daquele que 

obedece. Assim, na dominação pela autoridade “o mandado [é] cumprido por convicção 

de sua conformidade, por um sentimento de obrigação” (Weber, 1999: 191) e na 

dominação por interesses o mesmo é cumprido “por medo, por ‘mero costume’ ou por 

causa de vantagens pessoais” (1999: 191). De uma forma geral Weber (1999) considera 

que as formas de poder tendem, no percurso do seu desenvolvimento, a transformar-se 

em relações de autoridade formalmente regulamentadas, ainda que possam ter por base 

situações de interesse. 

A subsistência de toda a ‘‘dominação” funda-se nos princípios de legitimação da 

dominação (do poder): dominação racional; dominação tradicional e dominação 

carismática” 
49

(Weber, 1999: 197-198). Não obstante esta distinção, Weber (1999) 

deixa claro que não existe o poder único e puro, pois este é sempre contextualizado, 

dependendo da diversidade dos contextos a existência de um ou mais tipos de poder 

influenciador.  

No referente à legitimidade do poder caracteristicamente racional, esta está 

suportada em regras racionais estatuídas (pactuadas ou impostas) no poder dos que 

exercem a dominação na estrutura racional-legal, também denominada de burocrática. 

Neste caso, o portador individual do poder de mando está legitimado por aquele sistema 

de regras racionais, sendo o seu poder legítimo, na medida em que é exercido de acordo 

com aquelas regras (Weber, 1999).  

Obedece-se às regras legais, escritas e, simultaneamente, racionais porque 

coerentes com os objectivos visados, e não às pessoas, já que “na dominação 

                                                           
49 Na dominação tradicional e na dominação carismática o poder está associado às pessoas, à autoridade 

pessoal “que pode encontrar seu fundamento na tradição sagrada, isto é no habitual, no que tem sido 

assim desde sempre, tradição que prescreve obediência diante de determinadas pessoas, ou ao contrário, 

pode basear-se na entrega ao extraordinário; na crença no carisma” (Weber, 1999: 198). 
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burocrática é a norma estatuída que cria a legitimação do detentor concreto do poder 

para dar ordens concretas” (Weber, 1999: 234), pelo que a burocracia é, então, o modo 

mais racional de exercer o poder, um poder caracterizado como formal e impessoal, que 

se diferencia do poder tradicional
50

.  

Esta separação entre o poder tradicional e o poder burocrático remete para o 

facto de que, no âmbito do segundo, a ordem do ‘funcionário burocrático’ só tem 

vigência na medida em que ela se apoia numa competência especial legitimada por uma 

regra. Algo de semelhante se verifica quando confrontamos o poder burocrático com o 

poder carismático
51

, pois também este não se encontra legitimado em regras mas antes 

no carisma do líder, no reconhecimento do seu carácter exemplar, em virtude do que lhe 

é prestada obediência.  

No pressuposto weberiano de que “toda a administração precisa, de alguma 

forma, da dominação, pois, para dirigi-la, é mister que certos poderes de mando se 

encontrem nas mãos de alguém” (1999: 193), o poder organizacional fundamenta-se na 

estrutura hierárquica e pressupõe a sua legitimação  

baseada na crença, na legitimidade das ordens estatuídas e do direito de 

mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer 

a dominação. [...] obedece-se à ordem impessoal, objetiva e legalmente 

estatuída e aos superiores por ela determinados, em virtude da legalidade 

formal de suas disposições e dentro do âmbito de vigência destas (Weber, 

1991: 141). 

 Portanto estas diferentes formas de dominação apoiam-se em diferentes tipos de 

autoridade
52

, de que destacamos a autoridade burocrático-racional, uma autoridade 

racionalmente fundamentada. 

                                                           
50

 O poder tradicional funda-se na crença das tradições e nas pessoas cuja autoridade advém dessas 

mesmas crenças. Na medida em que predominam as características patriarcais e patrimonialistas, 

obedece-se à pessoa, ao senhor, em nome da tradição, pelo que “é a submissão pessoal ao senhor que 

garante a legitimidade das regras por este estatuídas, e somente o fato e os limites de seu poder de mando 

têm, por sua vez, sua origem em ‘normas’, mas em normas não-estatuídas, sagradas pela tradição. Mas 

sempre prevalece na consciência dos submetidos, sobre todas as demais idéias, o fato de que este 

potentado concreto é o ‘senhor’; e na medida em que seu poder não está limitado pela tradição ou por 

poderes concorrentes, ele o exerce de forma ilimitada e arbitrária, e sobretudo: sem compromisso com as 

regras” (1999: 234). 

 
51

 Enquanto o poder burocrático é delimitado por normas externas ao sujeito o poder carismático conhece 

apenas determinações e limites imanentes, pelo que “o carisma pode ser, e naturalmente é, em regra, 

qualitativamente singular, e por isso determina-se por fatores internos, e não por ordens externas, o limite 

qualitativo da missão e do poder de seu portador” (Weber, 1999: 324).    

 
52

 Estes diferentes tipos de autoridade vão de uma autoridade burocrático-racional a uma autoridade não 

racionalmente nem tradicionalmente fundamentada de personalidades concretas, uma autoridade 

carismática, passando por uma autoridade tradicional, tipicamente representada pelo ‘patriarcalismo’ 

(Weber, 1999). 
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À luz da teoria de Weber entendemos que na organização escolar, na qual no 

jogo do poder interatuam interesses diversos e a autoridade, o diretor deve procurar que 

a segunda, sobretudo na perspectiva burocrático-racional do cumprimento das regras 

estatuídas, se sobreponha aos primeiros, pois só assim conseguirá que os elementos da 

comunidade atuem na convicção de que as ordens são legítimas e devem ser cumpridas. 

Assim, na dominação pela autoridade  

uma vontade manifesta (ordem) do dominador ou dos dominadores tem 

influência sobre as acções dos outros (do dominado ou dos dominados), de 

maneira que, um grau socialmente relevante desses atos é realizado como se 

os dominados houvessem adotado por si mesmos e como máxima de sua 

conduta, o conteúdo dessa ordem (obediência)” (Weber, 1999: 191).   

Nesta circunstância aqueles que se submetem fazem-no, segundo Weber, porque 

reconhecem autoridade ao detentor do poder, ao líder, estando a obediência fundada no 

princípio do dever associado à interpretação do dominado da legitimidade da ordem, por 

contraposição a uma obediência por coerção que remete para uma acção condicionada 

por interesses.  

Alguns autores vão mais longe que Weber ao considerarem que o conceito de 

autoridade aparece vinculado a processos interpretativos das relações de poder, nos 

quais a dimensão cognitiva é suplantada pela dimensão afetiva, afirmando mesmo que, 

em sentido geral, a autoridade “é uma tentativa de interpretar as condições de poder, de 

dar sentido às condições de controle e influência, definindo imagens de força. […] Na 

vida cotidiana, a autoridade não é uma coisa. É um processo interpretativo que busca 

para si mesmo a solidez” (Sennett: 1980: 33). Tal traduz-se no facto de, em muitos 

casos, as pessoas considerarem alguém uma autoridade porque construíram dele uma 

imagem muito positiva, atribuindo-lhe qualidades que ele não possui, e que fazem desse 

alguém melhor e mais capaz, por isso, se lhe subordinam e obedecem, logo “o vínculo 

de autoridade constrói-se a partir de imagens de força e fraqueza; é a expressão 

emocional do poder” (Sennett, 1980: 14), pelo que “o ingrediente essencial da 

autoridade [é] alguém que tem a força e a usa para guiar os outros, disciplinando-os e 

modificando o seu modo de agir, através da referencia a um padrão superior” (1980: 

30).  

Porém, a relação de autoridade enquanto relação social e, sobretudo, porque 

baseada na afectividade, é susceptível de sofrer mutações, o que significa que a imagem 

que os subordinados construíram da figura da autoridade pode alterar-se fruto de 

condicionalismos vários, mesmo no referente à sua legitimidade. Acresce ainda dizer 

que hoje, e ao contrário do pressuposto por Weber, as relações de autoridade não 
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pressupõem necessariamente uma autoridade legítima pois, em ocasiões várias, as 

pessoas aceitam como autoridades algumas figuras de poder tidas como ilegítimas, até 

porque “os poderes formalmente legítimos das instituições dominantes inspiram um 

forte sentimento de ilegitimidade entre os que estão submetidos a elas” (Sennett, 1980: 

42), e não obstante submetem-se-lhe e obedecem-lhe.     

Portanto, a teoria weberiana que circunscreve a relação de poder entre os 

diferentes atores a uma relação superior-subordinado, reduzindo o sistema de relações 

ao uso da autoridade legítima, assente em formas legais, não deixando qualquer 

autonomia aos atores organizacionais, carece de ser complementada com conceções que 

rompam com visões reducionistas e mecanicistas do comportamento humano, pelo que 

Crozier critica “o modelo mecanicista do comportamento humano sobre o qual a teoria 

[burocrática]
53

 repousa, [já que] exclui as relações complexas e ambíguas que se 

desenvolvem à volta das relações de poder” (1963: 177).  

Este modelo burocrático de Weber, ao reduzir a análise organizacional a uma 

dimensão legal-formal, deixa de fora a estrutura informal das organizações na qual o 

conceito de poder se afirma e desenvolve, um poder informal sem suporte legal, mas 

que não pode ser desconsiderado, pois como diz Estêvão “a autoridade formal é apenas 

uma das fontes de poder” (1998: 184). Parece-nos que Lima reforça esta ideia quando 

afirma que “uma sociologia das organizações não poderá quedar-se pelo estudo apenas 

da morfologia organizacional, das estruturas formais de poder, [e] terá de considerar 

também a estrutura informal” (1998: 77). Até porque este conceito de poder-dominação 

gera resistências e movimentos de contrapoder, cujo objetivo é passar de dominado a 

dominador. Sendo uma relação social entre as pessoas, as formas de poder variarão na 

mesma medida em que variarem as pessoas e os contextos, ou seja, infinitamente.  

Esta conceptualização de poder põe em evidência o seu caráter multifacetado, 

negando a exclusividade do poder formal, e colocando-o no domínio da ação concreta 

onde se confrontam uma pluralidade de atores, que transportam consigo um qualquer 

tipo de poder. Nesta perspectiva o modelo político, tal como o democrático, baseia-se na 

universalidade
54

 do poder, já que  

Nenhum actor ‘armazena o poder, mesmo que exista nas estruturas. Exerce-o, 

sacando os recursos sempre assimétricos que as estruturas de um contexto de 

                                                           
53

 Acrescento nosso. 

 
54

 Como afirma Friedberg “o poder está em todo o lado, faz parte das coisas que preparamos todos os dias 

e de que somos quotidianamente também o objecto” (1995: 116). 
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acção põem à sua disposição, é ao exercê-lo que lhe dá a sua realidade e a sua 

eficácia, e é só assim que traduz essa assimetria de recursos em acção social 

(Friedberg, 1995: 116). 

A análise do poder centrada no ator remete para uma abordagem da dimensão 

relacional. Vão neste sentido Crozier & Friedberg ao considerarem que o exercício do 

poder “implica sempre a possibilidade de agir para determinados indivíduos ou grupos 

sobre outros indivíduos e grupos” (1977: 65), pelo que o poder é “uma relação e não um 

atributo dos atores” (1977: 65).  

Se é certo que a escola é uma organização burocrática, sendo por isso o poder 

dos seus líderes, em particular do diretor, um poder legal-formal porque baseado em 

regulamentos, esta é também um espaço de ensaio da democracia pela pluralidade de 

atores e pela necessidade de estes estabelecerem consensos, participando de forma ativa 

na sua dinâmica organizativa. Ainda que a direção seja um órgão unipessoal, eleito na 

base de uma democracia representativa, factos geradores de representações pouco 

positivas, tal não significa a negação de procedimentos democráticos. O poder não é 

exclusividade do diretor e se alguma coisa ele pode, certo é que ele não pode tudo. 

Parece-nos até, que o seu poder está limitado interna e externamente, pois se tem contas 

a prestar ao Estado tem também contas a prestar aos elementos da comunidade 

educativa que lidera, em particular ao Conselho Geral.  

Se nos parece ser aceitável a ideia de que o quadro normativo-legal vigente trata 

menos bem as lideranças democráticas, aparecendo o diretor como mero executivo, já 

que o controlo e o poder estão fora da escola, e o que lhe resta são micro-poderes que 

fazem dele o dominado, não deixamos de acreditar na possibilidade de, localmente, e 

dependendo das dinâmicas organizativas da escola, a democratização da ação coincidir, 

de forma mais ou menos pacífica, com a normatividade burocrática.  

A grande competência do diretor está ainda em ser capaz de fazer convergir 

utopia com pragmatismo, ou seja, liderar de forma a que a reflexão, a valorização da 

mudança, do que ainda não é mas é desejo que seja, se entrecruze com o que já é, que 

funciona. Trata-se de combinar reflexão com ação, o possível com o real. 

Tal desiderato requer que o diretor seja mais do que um gestor financeiro, seja 

um líder pedagógico nos princípios e na ação, que recuse o autoritarismo em prol de 

uma autoridade democrática, garantia da ordem necessária e legitimada pelos liderados. 

Freire, um apologista da escola democrática, não deixa de constatar a importância da 

liderança, da ordem e da disciplina, ao mesmo tempo que defende a teoria dialógica, 

que “nega o autoritarismo como nega a licenciosidade. E ao fazê-lo, afirma a autoridade 
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e a liberdade” (2010: 206). Portanto, o autor recusa o autoritarismo, as lideranças que 

praticam a dominação, mas admite a autoridade que faz da liberdade o seu corolário, na 

medida em que estas mantêm entre si uma relação de reciprocidade, afirmando que “se 

não há liberdade sem autoridade, não há também esta sem aquela” (2010: 206). 

A construção da escola como organização democrática depende da forma como 

os seus atores, sobretudo os seus líderes e o diretor em particular, se interrelacionam, do 

modo como nessas interrelações se operacionaliza o poder e a autoridade. Portanto, 

parece-nos que a escola, enquanto organização burocrática alicerçada no cumprimento 

da ordem impessoal e racional dos normativos legais, é compatível com uma escola 

organização democrática, uma escola de ação dialógica, que defende a ordem e a 

autoridade mas não pode ser autoritária. A este propósito Carvalho escreve que “a 

ordem deve ser estabelecida através de um processo de administração com autoridade, 

que seja ela própria uma resistência ao autoritarismo que se afirma pela exclusão da 

liberdade e pela coisificação” (2009a: 424).  

Não sendo a burocracia facilitadora do desenvolvimento de valores tipicamente 

democráticos, como a igualdade, a liberdade e a participação, assumindo-se mesmo 

como repressiva e alienante, sendo alvo de inúmeras críticas, Weber não deixa de ser 

considerado um humanista que procurou com este modelo assegurar os usos legítimos 

dos instrumentos de gestão, nomeadamente o poder e a autoridade, indo ao encontro da 

cidadania. A burocracia assim entendida permitia 

o controlo do poder discricionário de uns sobre os outros, dando espaço à 

noção de obediência a um projecto. […] [e a] protecção contra o erro e a 

sanção, dado que objectiva as regras do jogo, estabelecendo o primado da 

escrita e a possibilidade de superar interpretações dúbias (Lopes & Barrosa, 

2009: 28).  

Perrow (1986)
55

 surge como um defensor da posição weberiana de uma gestão 

baseada em regras. Sendo indiscutível a importância das regras, dado que informam de 

forma objectiva os seus destinatários (dominadores e dominados), impondo limites a um 

poder discricionário é, contudo, opinião de alguns autores que a regulamentação 

excessiva é factor de estagnação, faltando ao modelo burocrático “a fórmula para 

facilitar (e não impedir) a emergência daquilo que hoje designamos por 

                                                           
55

 Afirma Perrow que “Quando atribuímos os males das organizações burocráticas e da nossa sociedade à 

burocratização das organizações, como frequentemente fazemos, podemos apenas estar fazendo a nós 

próprios de bobos. Podemos estar falando de exemplos específicos de má administração, os quais, 

naturalmente, são muitos já que as pessoas são mais ou menos imperfeitas; ou estar falando sobre os usos 

do poder gerado pelas organizações. A presença de hierarquias, regras, divisão do trabalho, estabilidade, 

etc., dificilmente pode ser culpada pela má administração ou pelos abusos do poder social. De fato, o 

modelo burocrático propicia uma maior verificação destes problemas do que alternativas não burocráticas 

ou tradicionais” (1986: 46-47).          
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empreendedorismo” (Lopes & Barrosa, 2009: 29). Este problema torna-se mais 

premente pelo facto de a organização burocrática, fortemente hierarquizada, assentar na 

passividade dos subordinados, dos dominados, o que não impede o desenvolvimento 

informal de poderes extra-hierárquicos, que vão levar a organização a reforçar o 

formalismo das suas estruturas tendo em vista entravar a influência destas relações 

imprevistas e indesejáveis. No entanto “este acréscimo de inflexibilidade opera, por sua 

vez um recurso assistido de poderes paralelos, criando-se um verdadeiro círculo 

vicioso” (Lopes & Barrosa, 2009: 23). 

O momento que se vive nas organizações escolares, fruto da legislação vigente, 

parece não colidir com muitos destes pressupostos do modelo burocrático, 

nomeadamente no que se refere a um sistema hierárquico, à centralização do poder, à 

excessiva regulamentação, permitindo mesmo o aparecimento de atitudes autocráticas, 

já bem visíveis na cúpula do sistema, o MEC. O problema agudizar-se-á na proporção 

em que o diretor da escola, encarnando os princípios da burocracia, adotar uma postura 

antidialógica e inflexível, pautando a sua ação, o exercício do poder, pela positividade e 

objetividade da lei, descurando em absoluto as singularidades dos contextos.  

   Seria abusivo, pensamos, aceitar este dado como uma fatalidade, pois se esta 

possibilidade é hoje mais realizável, no anterior quadro legislativo ela também existia, 

ainda que de forma mais marginal. Se cada escola é uma escola, o mesmo se aplica ao 

diretor, pois como pessoa não será, necessária e inevitavelmente, igual a todos os 

outros. Se entendermos os normativos como quadros conceptuais iguais para todas as 

escolas, a forma como eles são operacionalizados não será, obrigatoriamente a mesma, 

depende de fatores vários entre os quais a personalidade do diretor, a sua forma de estar 

e de ser, bem como a sua própria formação e experiência profissionais, que 

determinarão a especificidade das dinâmicas organizativas. 

 Necessário é mesmo que o diretor seja flexível, capaz de fazer cumprir a lei sem 

ser um ‘legalista cego’ que, com o seu poder legal, silencia as vozes da crítica, dos que 

não se conformam com as regras formais. Saber manter a ordem e a disciplina sem 

anular a inquietação e a dúvida dos inconformados, conviver de forma positiva com a 

agitação do contrapoder, é sinal de uma liderança com autoridade democrática.   

Uma escola verdadeiramente democrática é uma escola que se faz pela 

participação de todos, o que pressupõe um líder que delega, um líder capaz de partilhar 

o poder. No entanto, tal não significa a negação da disciplina, do princípio da 

obediência, pois “uma organização onde ninguém obedecesse jamais poderia subsistir, 
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como se a organização implicasse o acto de organizar, porque a desobediência seria a 

negação da própria ordem, da própria hierarquia” (Carvalho, 2009a: 443).  

É importante nas organizações contemporâneas partilhar a autoridade e a 

responsabilidade, contribuindo desta forma para o aumento de iniciativas e do 

uso/desenvolvimento de competências individuais. Nisto reside a importância da 

delegação. O líder contemporâneo não pode negligenciar o envolvimento dos 

colaboradores, do qual dependerá, em parte, a autoeficácia e o autovalor dos mesmos e, 

consequentemente, a eficácia da própria organização. Na delegação “está contida uma 

das formas mais claras e potencialmente mais eficazes do empowerment dos 

colaboradores organizacionais” (Cunha & Rego: 2009: 128). A delegação é, por um 

lado, uma das formas de atribuir novas responsabilidades aos liderados, acompanhadas 

de uma maior autoridade, e por outro, uma forma de libertar o líder para outras 

atividades, pelo que “o que o líder pode delegar, o líder deve delegar”
56

 (2009: 134).     

Freire não deixa de reconhecer a importância da delegação, quando afirma que 

“a verdadeira autoridade [afirma-se]
57

 na delegação ou na adesão simpática” (2010: 

206), e não na imposição, o que degeneraria em autoritarismo. Parece evidente que um 

director democrático não pode não delegar, terá que desconcentrar a autoridade, que 

mobilizar a participação e liderar negando o desinteresse e a passividade dos outros 

líderes e dos professores em geral. 

A delegação a que nos reportamos está coimplicada na liderança participativa, 

implicando também o empoderamento, o que pressupõe proporcionar poder, informação 

e conhecimento aos colaboradores. Só desta forma haverá garantias para uma 

participação efectiva, que como lembra Lima “só existe verdadeiramente como prática, 

de resto como a democracia” (1998: 194).  

Desta feita, numa organização escolar onde a burocracia não anule a democracia, 

onde as práticas do diretor sejam, dentro dos limites possíveis, mais democráticas do 

que burocráticas, verificando-se a participação dos liderados nas dinâmicas 

organizacionais e uma maior proximidade do líder, o poder do diretor será mais do que 

um poder decretado e a sua autoridade não terá uma mera legitimidade legal, mas 

também uma legitimidade práxica, porque decorre do reconhecimento do saber e do 

fazer que os liderados construíram sobre si, fruto da sua ação.  

                                                           
56

 Hughes, Ginnett  & Curphy (1996). 

 
57

 Adaptado nosso. 
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3. A liderança à luz das perspetivas de análise burocrática e democrática 

O homem faz-se e faz a realidade decidindo, escolhendo de entre as opções 

possíveis aquelas que vão marcar a sua construção e a dos projetos em que se envolve. 

A sua natureza de ser inconcluso faz dele um ser em potência, no qual tudo está em 

aberto até ao momento em que corta a meta do existir. Com propriedade Sartre escreve 

“a existência é uma plenitude que o homem não pode abandonar” (s.d., 168), ao que 

acrescentamos que primeiro que tudo o homem existe no mundo e só depois se define, 

pois ele é aquilo que faz ao fazer as coisas, é o resultado das decisões que toma. Na sua 

obra Freire (2000a) aponta o papel da educação no ato de fazer-se humano, um processo 

contínuo que se desenrola ao longo de toda a vida, pois o homem não pára de educar-se, 

e disto mesmo depende a situação de ser gente, de ser pessoa.  

Esta característica remete para um ser práxico, um ser que se faz na ação e pela 

ação, contributo duma liberdade intrínseca e ontológica (Sartre). Desta feita, “o homem 

está condenado a ser livre” (Sartre, 1970:9), uma vez que só pode ser o que é, 

escolhendo-se. Mas esta liberdade de decisão, de escolha, não é inócua, já que nela está 

implicada a responsabilidade. Ser livre é ser responsável, sobretudo porque ao 

‘escolher-me eu escolho os outros’, até porque se cada um escolhe o melhor para si, esta 

decisão, embora subjectiva, não deixa de ter significado para os outros. Tal faz com que 

cada um seja responsável não só pelas suas escolhas, pelas suas decisões, mas também 

pelas de muitos outros, situação perturbadora e geradora de angústia (Sartre, 1970). Não 

obstante, esta não é impeditiva de ação, pois o ‘homem sartriano’ não está condenado a 

ser o que não quer ser, na medida em que como ser livre que é será o que se fizer, para o 

que terá que decidir, ou seja, como aponta Freire (2000a), os seres humanos são tão 

projetos quanto podem ter projetos para o mundo. Na medida em que existe o homem 

tem o direito e o dever de decidir, e só decidindo se torna autónomo. A consciência do 

nosso inacabamento é condição de possibilidade, de ir mais além, “[reconhecendo] que 

somos condicionados mas não determinados" (Freire, 2000a: 21).  

Na verdade, a decisão não é uma opção é uma inevitabilidade, pois decidir não 

decidir já é decidir. Pode, no entanto, a decisão ser um ato solipsista, uma escolha 

unipessoal e solitária, ainda que fundada em elementos extrínsecos ao sujeito, o que 

pode significar que mesmo no singular a decisão é uma realidade plural, ou pode a 

decisão ser em si mesma um fenómeno colegial, envolvendo múltiplos atores. 

Portanto, ainda que humanamente inevitável, o processo decisório não é tão fácil 

quanto se possa afigurar a um olhar menos atento, sobretudo se o que está em causa é o 
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campo organizacional e a assunção de posições de liderança. Tomar decisões, sobretudo 

a este nível, envolve múltiplas variáveis, umas internas ao sujeito, as competências de 

ordem pessoal e social, de que se destacam as cognitivas, as emotivas, as estratégicas, as 

assertivas, as comunicacionais, e outras externas, nomeadamente de ordem histórico-

política, portanto relativas aos contextos. Independentemente da flutuação destas 

variáveis, o que se pretende, sobretudo na contemporaneidade, é que as decisões se 

traduzam, ao mesmo tempo, em eficácia e eficiência. Com propriedade afirma-se que “a 

essência da liderança reside nas decisões acertadas. A tarefa mais importante de um 

líder é tomar as decisões acertadas” (Tichy & Bennis, 2010: 20). Carvalho parece ir ao 

encontro desta ideia quando afirma que “as decisões são sempre cruciais em menor ou 

maior grau, pelas consequências organizacionais que delas possa resultar” (2009b: 118). 

Efetivamente as decisões tomadas pelos diferentes atores duma organização vão afectar 

o seu modo de funcionamento e a forma como ela é percebida (Carvalho, 2009b) interna 

e externamente.  

      Na prática o território das decisões não é límpido e claro, não é feito de 

racionalidade pura mas de inúmeras incertezas, de múltiplas racionalidades, e muitas 

visões aparentemente brilhantes das lideranças podem ser rapidamente negadas. É que, 

como acreditava Simon (1965), nem sempre é possível ao indivíduo conhecer todas as 

alternativas de que dispõe nem as suas consequências. A teoria da decisão que Simon 

subscreve é, então, a teoria da racionalidade limitada que assenta no princípio de que as 

decisões são satisfatórias mas não ótimas, donde deriva a preocupação “com os limites 

da racionalidade e com a maneira pela qual a organização afeta esses limites no caso do 

indivíduo que vai decidir” (1965: 282). 

É num contexto de decisões possíveis, porque balizadas pelo quadro normativo-

legal vigente ou pela participação dos diferentes atores, que nos propomos analisar as 

lideranças na organização escolar, centrando-nos na figura do diretor, na dupla 

perspetiva da liderança pela burocracia e da liderança pela democracia, no pressuposto 

de que “a liderança é, na sua essência, a crónica das decisões, a biografia de um líder 

(Tichy & Bennis, 2010: 21).   

A teoria de Weber, substractum do modelo burocrático, enfatiza os elementos 

formais e estruturais das organizações, porque responsáveis pelo funcionamento 

previsível da organização. Neste sentido a racionalidade limitada de que fala Simon dá 

lugar a uma racionalidade ótima, porque fundada em normas formais obrigatórias, 

através das quais se busca eliminar as disfunções promovidas pela ausência de uma 
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racionalidade objetiva nas organizações. A revisão da literatura, permite-nos afirmar 

que Weber considera fundamental retirar a arbitrariedade e a irracionalidade do 

funcionamento das organizações, devendo prevalecer o argumento técnico e racional.  

 A burocracia weberiana tem ainda como marco característico a impessoalidade, 

o que significa separar o cargo da pessoa e, nesta medida, o poder e a autoridade são 

atributos não das pessoas mas dos cargos (Weber, 1984), o que impede a interferência 

de fatores pessoais na tomada de decisões, permitindo ainda que os interesses da 

organização sejam a prioridade.  

Desta feita, a atual organização escolar com um sistema hierárquico rígido e um 

dispositivo de regras gerais, orientada pela lógia da accountability, em que a eficácia é 

objetivo decretado (D/L 75/2008), é perfeitamente enquadrável nesta racionalidade 

impessoal/formal, a que também poderemos chamar de instrumental, e se caracteriza 

pela conformidade entre os meios e os fins e onde o que verdadeiramente interessa é, 

pelos meios mais eficazes, atingir os fins; é a obtenção otimizada – eficiente e eficaz - 

dos objetivos ou metas, ainda que externos aos próprios atores. Assistimos a uma 

instrumentalização da própria ação, que é orientada por valores racionais e pragmáticos, 

remetendo para a ideia de que é assim e não podia ser de outra maneira (Weber, 1991), 

o que significa “reconhecer que nos mantemos aprisionados ao enredo da universalidade 

instrumental, [ao considerar]
58

 que o que é racional para um determinado sujeito 

também o é para um outro nas mesmas condições e circunstâncias” (Carvalho, 2009b: 

121). Pode então dizer-se estarmos perante uma “racionalidade meio-fim, orientada por 

regras, regulamentos e normas, que não considera os aspectos pessoais” (Silveira, 2008: 

1119-1120).  

Ora uma racionalidade desta natureza, universal-instrumental, considerada por 

alguns autores, nomeadamente por Simon, como olímpica, mas inatingível por um ser 

mortal e contingente, permitiria excelentes deliberações que se traduziriam em ótimas 

decisões, sem que fosse dada qualquer relevância à legitimidade das mesmas. Ainda que 

liberta de qualquer elemento afetivo, perturbador da objetividade e da positividade 

pretendidas, esta racionalidade do absolutamente previsível não tem contornos de 

humanidade, pelo que as decisões de homens que não deuses, nunca serão ótimas mas 

satisfatórias, resultado de uma racionalidade limitada, mas que não é simplista, antes 

composta, pois há multirracionalidades (Carvalho 2009b).     
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O Diretor, enquanto ‘órgão de administração e gestão da escola’ (D/L 75/2008: 

2347), é o responsável número um pelo cumprimento da normatividade instituída e pela 

melhoria da eficácia da organização, para o que, paradoxalmente, diz o preambulo do 

mesmo D/L, foi reforçada a sua liderança. Ora, pelo menos aparentemente, a 

necessidade de decretar este reforço parece resultar da falta de confiança na 

competência decisória do diretor, na sua capacidade para orientar as ações dos atores 

concretos e conseguir a eficácia da organização relativamente aos objetivos pré-

determinados pela política educativa. Reforça-se a liderança para dentro, se por isso se 

entender mais poder para o diretor a nível micro, mas a autonomia da escola continua 

como estava, em grande medida, uma miragem. Parece-nos que para os responsáveis 

políticos, o diretor pode quase nada e sempre que é chamado para reuniões é para ser 

um recetor passivo, a quem cabe ser o prolongamento do MEC nas escolas, pelo que 

deve obedecer e promover a obediência dos restantes atores. Entendemos, ainda, face às 

leituras realizadas, que o atual regime apesar da insistência normativa no “reforço da 

autonomia das escolas” e no "gradualismo no processo de transferência de competências 

da administração educativa para a escola" (Lima, 2007: 39), leva à prática um processo 

inverso, que se caracteriza por uma política cada vez mais recentralizadora, 

consubstanciada numa direcção ‘fora da escola’ e cada vez mais distante, a confirmar-se 

a anunciada extinção das DRE
59

, numa gestão a cargo de órgãos singulares “mais 

facilmente responsabilizados perante o poder central” (2007: 38), e na constituição, 

forçada e contra a vontade dos atores locais, de (mega)agrupamentos verticais.  

Esta estrutura piramidal, de poder centralizado desconcentrado, é na sua essência 

determinante para muitas tomadas de decisão na organização escolar que, num quadro 

de lógia burocrática valorizadora da previsibilidade, podem ser antes chamadas de 

decisões por antecipação, e cujas exceções carecem de fundamentação. Refira-se a título 

de exemplo o calendário escolar, desajustado para escolas com ensino secundário, e a 

necessidade do diretor solicitar autorização para antecipar o término do ano letivo. É, 

então, num contexto de praxis condicionada, ainda que não determinada, de autonomia 

limitada, que se situa o trabalho dos atores educativos, o que significa que “a burocracia 

arranca aos indivíduos a sua autonomia, comanda o seu trabalho e organiza as suas 

actividades, mas só parcialmente” (Carvalho, 2010:42). 
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O modelo burocrático suporta, efetivamente, as decisões do diretor, pois este não 

pode não cumprir as normas legais e decide, em algumas circunstâncias e com base no 

poder que o cargo lhe confere, de per si, sem o envolvimento e a participação dos 

restantes elementos da comunidade. Ora, se este tipo de decisão unipessoal e a priori é 

aceitável em algumas situações das dinâmicas organizativas da escola, pois o seu 

processamento requer respostas imediatas, não havendo tempo para decisões 

participadas, passa a ser inaceitável se ele se tornar procedimento habitual, jamais se 

promovendo e valorizando o diálogo e a polifonia de vozes dos diversos atores. Até 

porque “somos grandemente afectados por essas decisões mesmo quando não é uma 

atitude própria, mas concretizada por outros que a executam em nosso nome pelo poder 

que lhes é conferido” (Carvalho, 2009b: 118).  

Poderemos ainda considerar, já que o diretor é antes de mais uma pessoa, que se 

algumas das suas decisões são fruto duma racionalidade formal, instrumental, outras 

enraízam-se numa racionalidade substantiva, que leva em conta os contextos dos 

indivíduos, valores sociais e éticos, e que consideramos ser também uma racionalidade 

comunicacional, na linha de Habermas (1997), fundada na necessidade de 

intercompreensão dos indivíduos e na valorização da comunicação, no uso de recursos 

estilísticos como via do consenso. 

O diretor deve, apesar de todas as contingências decorrentes da estrutura do 

sistema educativo, ser um líder democrático, para o que terá que exercer a autoridade 

sem autoritarismo; manter a disciplina pelo diálogo construtivo; promover o 

empoderamento de todos os atores através de uma atitude de abertura e de escuta ativa; 

fazer da educação para todos o bem maior do seu serviço para a comunidade e para o 

país. 

A escola enquanto organização, ainda que burocrática, deve ser democrática 

pois, enquanto espaço de aprendizagem, a ela cabe formar para a democracia e, como 

sabiamente defende Freire (2000a), é pela ação que esta se realiza e pelo exemplo que 

ela se aprende. É que a democracia é essencialmente praxis e o que se pretende é que o 

seu aprendizado se traduza em homens e mulheres fazendo-se e fazendo projectos, 

fazendo o mundo, com liberdade responsável.  

Se podemos considerar a Grécia o ‘berço da democracia’, podemos, por seu 

turno, defender uma visão de escola e de educação como local do seu ensinamento e do 

seu treinamento, e como consequência causa da sua proliferação. Estamos em crer que 

se a escola não for democrática a sociedade dificilmente o será. 
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A escola democrática tem, no nosso país, uma história de quase quatro décadas, 

feita de avanços e recuos, mas que terá tido, no dizer de alguns autores, na sua fase 

inicial o momento áureo da sua existência, pois representou o vivenciar de novas formas 

de organização e de gestão das escolas, traduzidas em experiências informais e de 

‘contrapoder’, tendo por base uma democracia directa, ao que Lima chamou “ensaio 

autogestionário”
60

. Um dos factos mais destacados por Lima, relativo ao período 

subsequente à revolução de abril, foi a mudança ocorrida na gestão da escola,   

Não só pelo seu significado político e pelas repercussões em termos de poder 

relativamente à administração central, mas também pelo facto de terem mais 

facilmente permitido a expressão e a intervenção dos actores educativos 

periféricos em relação a outras matérias. Com efeito, a auto-organização da 

gestão escolar representou o facto mais saliente e o cumprimento de um pré 

requisito (embora não o único) para outras possíveis formas de intervenção, 

de contornos autogestionários, nos domínios pedagógicos. (1998: 235). 

Segue-se a esta fase uma outra, que vai permitir ao poder central assumir o 

controlo, e que consistiu na institucionalização da gestão democrática nas escolas 

através da promulgação do D/L nº 221/74, diploma com apenas cinco artigos, no qual 

fica expresso o comprometimento do Governo com o “estabelecimento de órgãos de 

gestão que sejam verdadeiramente representativos de toda a comunidade escolar” (D/L 

221/74). 

Os normativos legais que se seguem, nomeadamente os actuais, não negam este 

comprometimento. Porém, não obstante a abertura da escola ao meio, a possibilidade de 

uma maior participação dos pais e da comunidade em algumas decisões relativas ao seu 

funcionamento, contribuindo, por exemplo, para a elaboração do Regulamento Interno e 

dos Planos Anuais e Plurianuais de Atividades, certo é que a participação dos pais 

continua a não atingir os níveis desejados e a não se traduzir, em alguns casos, em mais 

do que uma participação fictícia (Lima, 1998). Parece existir de facto uma discrepância 

entre as narrativas do poder central, que produz normativos que apelam à participação 

dos diferentes atores na vida da escola, designadamente pais e professores, e as formas 

de operacionalizar essa participação que a reduz a níveis inferiores aos desejáveis. 

Falamos, por um lado, na (não)participação dos professores na eleição dos seus líderes, 

por outro, nos lugares de participação que os normativos atribuem aos pais, que, em 

parte, comprometem e limitam essa mesma participação. O mesmo se verifica se 

passarmos para as narrativas a nível da própria escola, pois com frequência os 

professores/diretores de turma querem que os alunos e/ou os pais participem mas, em 

                                                           
60 Expressão utilizada por Lima (1998) para se referir ao período que decorre, aproximadamente, entre 

1974 e 1976, altura em que se entra no período da chamada “normalização”. 
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muitos casos, veem essa participação como abusiva e invasora, não reconhecendo a sua 

legitimidade. Talvez isto decorra, como aponta Sá (2003), da interpretação das 

representações simbólicas, muitas vezes traduzidas em visões altamente dicotomizadas, 

que os vários atores, sobretudo pais e professores, têm uns sobre os outros. 

Freire defende uma democracia radical, marcada pela participação autêntica e 

assente na prática decisória. Apresentando-se como defensor da escola cidadã, da 

“educação libertadora”, rejeita a “educação bancária” (2010: 67), que considera 

responsável pela manutenção da situação de dominação, pois estando ao serviço do 

“aparelho ideológico do estado” (Giroux, 1999: 17), é responsável pela manutenção da 

subserviência e do controlo dos opressores sobre os oprimidos. Ora, esta escola “ao não 

propiciar atitudes de reflexão, de problematização e de participação não pode ser 

entendida como um espaço de debate, de discussão e, concomitantemente, de 

‘conscientização’” (Carvalho, 2009a: 444).  

A escola burocrática, assente na ideia de dominação e de racionalidade 

instrumental, serve as finalidades da ‘educação bancária’, o que leva Lima a afirmar que 

o pensamento freireano se constitui como “um dos mais violentos e eloquentes ataques 

à organização burocrática e à racionalidade técnico-instrumental em educação” (2000: 

34), ao defender a ‘educação problematizadora e libertadora’, uma educação para a 

dialogicidade e para a consciência crítica e transformadora, portanto uma educação “que 

já não estaria a serviço da desumanização. A serviço da opressão, mas a serviço da 

libertação” (Freire, 2010: 71).  

A liberdade é condição de humanização, pois os homens oprimidos são ‘seres de 

adaptação’, conformados e silenciosos, e não seres de transformação, inconformados e 

inquietos, críticos e interventivos, ou seja, ‘Sujeitos’ transformadores (Freire, 2010). 

Cabe à escola primordial papel na realização do humano, através de dinâmicas 

organizativas que contribuam para que em cada um se atualize “a sua vocação de 

construtor do mundo” (Carvalho, 2009a: 446). 

Uma escola é democrática e está ao serviço da democracia na medida em que o 

seu líder, o diretor, reconhece a todos os professores o direito de falar, de se fazerem 

ouvir, de criticarem, de intervirem, dando-lhes, simultaneamente, as condições para o 

fazerem. Indo ao encontro do afirmado, escreve Freire 

ninguém vive plenamente a democracia nem tampouco a ajuda a crescer, 

primeiro, se é interdito no seu direito de falar, de ter voz, de fazer o seu 

discurso crítico, segundo, se não se engaja, de uma ou de outra forma, na 

briga em defesa desse direito, que no fundo é o direito de atuar” (1997: 88). 
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O diretor tem um papel crucial na atualização dos princípios da democracia na 

organização escolar, promovendo a participação dos professores nas tomadas de decisão 

e dando primazia a processos interrelacionais em que a horizontalidade prevaleça sobre 

a verticalidade, exercendo uma “liderança com ressonância”, uma liderança que “apela 

a valores compartilhados” (Goleman et.al, 2002). Mas a construção da democracia na 

escola depende também dos liderados, dos professores, do seu querer intervir, do seu 

interesse em participar, pois uma participação imposta e não desejada não passará de 

uma pseudo participação. Na verdade “a organização democrática não nos pode ser 

dada por quem nos governa, depende da incansável procura no quotidiano de quem é 

governado, é um fazer-se, é um constante exercício prático que nos liberta da 

passividade” (Carvalho, 2009a: 447). Ainda que entendamos que quem governa, quem 

dirige a organização, pode fazer a diferença entre ter uma organização democrática ou 

não democrática, concordamos com a atribuição de uma dose de responsabilidade aos 

governados, aos liderados, pois é facto que a crítica, antítese da passividade, é um 

‘imperativo democrático’ (Carvalho, 2009a). 

Nos modelos democráticos, que neste trabalho são conceptualizados como 

aqueles onde o líder, mais do que uma racionalidade estratégica, utiliza uma 

racionalidade substantiva, preocupando-se com o bem-estar dos que com ele 

compartilham o quotidiano, as decisões são tomadas em grupo, são colegiais, não 

significando isto que na sua origem não estivessem posições divergentes, opiniões não 

coincidentes. Daqui decorre que a força dialógica é um instrumento ao serviço de 

decisões concertadas, de consensos sem os quais não é possível a coexistência 

responsável. A tomada de decisão grupal reclama um líder capaz de 

liderar o grupo de maneira flexível, com uma atitude sistemática de escuta 

ativa; [um líder]
61

 que sabe persuadir, fazer ver e fazer aceitar as análises e  

pontos de vista mais bem fundamentados; [para o que ele]
62

 tem que ser 

perspicaz e utilizar o paradoxo e a intervenção provocativa (…); tem de saber 

usar o poder da sua posição de liderança para fechar o processo de análise e 

passar à decisão (Parreira, 2010: 142).     

Na organização escolar o diretor deve ser capaz de operacionalizar este processo 

decisório, sendo o Conselho Pedagógico, enquanto órgão a que ele preside e no qual 

estão representadas todas as estruturas de orientação e supervisão pedagógica, bem 

como os pais e os alunos, um espaço onde pode evidenciar as suas competências 
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democráticas. Cabe-lhe auscultar os elementos desse órgão, em conformidade com a lei, 

ou, se tal não for requerido pela mesma, determinado pela sua própria vontade de ouvir 

os interessados na decisão a tomar, colocando-os em situação de experiência decisória, 

consequência da análise reflexiva e da discussão provocada, “ [comprometendo todos os 

envolvidos]
63

 em termos de sujeitos de decisão” (Carvalho, 2009a: 447). Destaca-se 

neste processo a não separação entre pensamento e ação, sendo antes tratados como 

realidades complementares.  

Em linha com o pensamento freireano, parece-nos ser confiável a ideia de que o 

líder democrático, o diretor, não pode ser um narrador do tipo do ‘educador bancário’, 

devendo antes ser um libertador, que exorta os elementos da sua comunidade a serem, 

simultaneamente, sujeitos críticos e sujeitos decisores. Na medida em que “ninguém 

nasce a saber decidir, (…), aprende-se a decidir decidindo” (Carvalho, 2009a: 447-448), 

é de extrema importância para uma organização escolar democrática que o diretor 

implemente dinâmicas organizativas favorecedoras da experiência decisória, devendo 

esta experiência incluir não só a vertente da execução mas também a da produção, em 

concordância com a ideia de que  

se não podemos ignorar que na escola temos homens e mulheres que não 

podemos deixar de considerar como executores também não podemos deixar 

de os considerar como autores de decisões. Assim, a uma escola como locus 

de execução de decisões, existe, de forma paralela, uma escola como locus de 

produção de decisões. (Carvalho, 2010: 45). 

Freire apresenta na sua obra, resultado das suas perceções e reflexões sobre o 

mundo, a sua convicção na radicalidade da condição humana de transformar o mundo e 

a própria vida. A posição do homem no mundo assume um sentido, uma razão de ser 

que vai muito para além de relações alienantes e opressoras, pois o homem é muito mais 

do que um executor subordinado, ele é, acima de tudo, um ser livre e produtor, que se 

constrói a si e à realidade circundante na ação, na decisão. Os oprimidos, fruto da 

educação a que estiveram sujeitos, a ‘educação bancária’, precisam de afirmar a sua 

vocação ontológica de ‘ser mais’, de ‘humanizar-se’, para o que Freire (2000a, 2000b, 

2010) formula uma proposta fundada no diálogo problematizador e libertador.  

Organizações que impeçam a realização desta vocação do ser humano, que 

ponham em causa o seu direito à liberdade, a sua capacidade para decidir sobre a sua 

vida e para intervir na vida da organização, jamais poderão ser consideradas 

democráticas. A escola terá que ir além deste tipo de organização, sob pena de não ser 

mais do que uma organização burocrática, que “limita a ação dos atores a simples 
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cumpridores de regras, manipulados e submissos às relações de poder dominantes, 

vendo-se impedidos de participar verdadeiramente na construção da sociedade” 

(Carvalho, 2009a: 448).        

Sem lideranças democráticas não há organizações democráticas, o ser das 

segundas depende do fazer das primeiras. As lideranças democráticas são libertadoras e 

emancipadoras, reconhecendo aos sujeitos o seu poder decisório e a sua importância 

para a organização. Desta feita atualizam-se na organização as condições profícuas à 

humanização, pois  

é recusando [ao sujeito]
64

 a condição de alienado, de espectador, de 

diminuído e de dirigido pelo poder dos mitos que lhe são impostos que o 

sujeito se transformará em força de mudança, que surgirá convertido em 

homem ou mulher sujeito que se vê liberto de uma das maiores tragédias da 

atualidade, a expulsão da órbita das decisões (Carvalho, 2009a: 449)   

 A escola, espelho da democracia da sociedade na perspectiva de Dewey (1959), 

tem que promover processos organizacionais democráticos, pelo que terá que incluir e 

comprometer todos os atores no fenómeno educativo. O comprometimento de todos os 

sujeitos emerge duma participação livre, consciente e responsável nas tomadas de 

decisão. Só um contexto educativo onde todos os professores assumem o poder da 

palavra poderá educar para a emancipação, e tornar-se instrumento de mudança da 

sociedade e da própria escola.  

Portanto, a construção duma escola mais democrática pressupõe a “co-

governação entre o Estado, a comunidade local e os actores escolares” (Lima, 2007: 43), 

ou seja, uma escola que sem deixar de ser estatal será mais autónoma e deliberativa. Um 

dos obstáculos à concretização deste modelo de escola reside  

no governo heterónomo destas [escolas], levado a cabo por uma direcção 

escolar atópica, isto é, deslocada, ou fora do lugar, que seria normalmente 

cada organização escolar concreta, e não um complexo aparelho político-

administrativo supraorganizacionalmente situado (Lima, 2007: 43). 

Temos, segundo o autor, “escolas (hetero)governadas e não escolas governantes” (2007: 

43), na medida em que o governo da escola está fora dela, no poder central, sendo  a 

direção que o operacionaliza “atópica”, porque em si mesma deslocada, ou seja, para lá 

da organização escolar concreta. Este tipo de direção parece-nos mais coadunante com 

uma administração de tipo burocrático, para o controlo mais do que para a participação 

coletiva. É então imperativo para que a escola seja democrática reconhecer e valorizar 

as decisões locais, de educadores e professores, pois a ação educativa tem que ser 

contextualizada. É neste terreno feito de ambiguidades que o diretor terá que atuar, 
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servindo o estado mas, acima de tudo, servindo a educação democrática, da liberdade e 

da responsabilidade, “exigindo (…) dos professores não apenas decisões pedagógico-

didácticas em sentido restrito mas também opções de política educativa” (Lima, 2007: 

45). Fazer com que os processos decisórios tenham a participação de sujeitos 

conscientes, livres e responsáveis, através da sua “ingerência legítima (e não apenas da 

sua participação na gerência de outros) ” (2007: 47), é próprio do diretor que promove 

na escola práticas organizativas de cariz democrático.    

Parece-nos que apesar da organização escolar ser na sua essência burocrática, 

pois é certo que não pode funcionar sem regras, sem ordem, sem autoridade, ela não 

pode deixar de ser democrática, pois também não pode funcionar sem a participação 

dialógica, sem a crítica reflexiva, até porque o seu fim será sempre o bem educativo, 

cabendo-nos a nós, professoras e professores, fazer com que assim seja. Não aceitar 

passivamente regras ministeriais impostas como se de verdades absolutas se tratasse, 

sempre que o nosso estatuto de agentes educativos nos permite ver o seu não-valor; 

defender, quer a nível da teoria normativa quer a nível da ação concreta, o primado da 

racionalidade substantiva relativamente à racionalidade ótima; ser pró-ativos e 

participar na vida da escola, emitindo opiniões, participando nas discussões e na 

construção do seu Projecto Educativo; não permitir que a autoridade do poder político e 

dos seus representantes locais, os líderes da organização, se transforme em 

autoritarismo silenciador; fazer da ação pessoal um exercício de análise reflexiva de que 

possa resultar a mudança e a evolução da escola e da educação pública portuguesa; 

participar nas decisões internas e externas, preferencialmente de forma direta ou então 

indireta, não nos coibindo de manifestar as nossas opiniões, mesmo que em 

desconformidade com o que é habitual, que é norma, pois só desta forma estará 

garantida a transformação organizacional; promover, enquanto educadores formais, o 

desenvolvimento deste espírito crítico e reflexivo nos educandos, futuras gerações 

adultas, responsáveis por não ‘deixar cair’ os valores da democracia – este será o nosso 

desígnio maior, através duma educação da e para a reflexão, da e para a ação; servir o 

nosso país, o presente e o futuro, para o que não podemos abster-nos de participar nas 

decisões educativas. Esta duplicidade, burocracia e democracia, coabita na organização 

escolar, ainda que com o predomínio de uma ou de outra, dependendo dos contextos.     

Estas foram premissas determinantes para a escolha do quadro teórico do nosso 

estudo. A natureza complexa da realidade organizacional, nomeadamente a educativa, 

impede a adoção de abordagens singulares, já que, como diz Sá (2003), evocando 
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Estêvão e Lima, a “natureza caleidoscópica” da realidade implica a mobilização de uma 

pluralidade de paradigmas, de modelos e métodos de análise.  

A preocupação dos investigadores dos estudos organizacionais em encontrar o 

“super modelo”, o modelo ideal para a interpretação da realidade organizacional levou à 

busca de “modelos compósitos”, pelo que ao díptico teórico proposto por Lima se 

seguiram outros autores propondo trípticos e até mesmo polípticos (Sá, 2003). 

Utilizando a metáfora do supermercado em que o investigador, qual consumidor 

desenfreado que busca os ingredientes para ‘confeccionar’ o dito “modelo ideal”, Sá 

(2003) critica esta postura, considerando que a riqueza do modelo não está dependente 

da soma de vários ‘ingredientes’ (modelos), mas antes da sua consistência e adequação 

aos objectivos do estudo
65

.  

De sublinhar, então, a importância do investigador alinhar a escolha do(s) 

modelo(s) de análise com os objectivos e as finalidades do seu projecto de investigação, 

o que significa que um determinado modelo serve para explicar uma dada realidade e 

outro permite explicar/interpretar outra realidade, ou seja, “o modelo é consequência 

tanto da problemática, quanto dos pressupostos de investigação perfilhados pelo 

investigador.” (Lima & Pacheco, 2006: 19). Percebe-se, assim, que a opção por um ou 

outro modelo interpretativo não é aleatória; as organizações, em concreto as educativas, 

são plurifacetadas e, consequentemente, podem ser analisadas/estudadas de modo 

plurifacetado, à luz de vários modelos.  

A nossa opção, partindo do ‘modo de funcionamento díptico da escola’ (Lima), 

recaiu nos modelos burocrático e democrático, pelo facto de considerarmos, de acordo 

com o nosso foco de análise, que a organização apresenta caraterísticas cujo 

enquadramento não pode ser feito à margem dos modelos supra citados mas, ao mesmo 

tempo, não exclui a possibilidade de na sua dinâmica reconhecermos a presença de 

outros modos de liderança que outros modelos teóricos de análise explicam. Assim, este 

quadro conceptual é de grande utilidade para a análise que queremos encetar, já que os 

modelos enunciados são os dois extremos de um continuum que vão balizar a nossa 

leitura da escola, designadamente o fenómeno da liderança, ao mesmo tempo que nos 

permite uma pluralidade de leituras possíveis dadas as várias lógicas de funcionamento 

que a caracterizam enquanto realidade múltipla, deixando-nos em aberto outros 

constructos. 
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Do mesmo modo que tentámos não utilizar um único modelo, para evitar uma 

análise redutora, também nos acautelámos no sentido não seguir a orientação inversa, a 

adoção de um esquema multiparadigmático, traduzido num “super modelo” (Sá, 2003).  

 

 

3.1. O modelo burocrático  

A teoria burocrática de Weber tem como objectivo primacial a eficiência da 

organização. Na linha de Taylor, Weber enfatiza a estrutura formal e hierárquica da 

organização, defendendo uma autoridade racional-legal, cuja origem é o cargo e não o 

saber profissional, e ainda regras e procedimentos bem definidos, na base duma lógica 

de precisão, como garantia da previsibilidade. Neste contexto, Lima escreve que 

o modelo burocrático, quando aplicado ao estudo das escolas, acentua a 

importância das normas abstractas e das estruturas formais, os processos de 

planeamento e de tomada de decisões, a consistência dos objectivos e das 

tecnologias, a estabilidade, o consenso e o carácter preditivo das acções 

organizacionais (1998: 66). 
À organização escolar aplicam-se, no dizer de Formosinho, algumas das 

características da burocracia weberiana, como “legalismo, uniformidade, 

impessoalidade, formalismo, centralismo e hierarquia” (1989: 8), ao que Costa 

acrescenta “a obsessão pelos documentos escritos, actuação rotineira com base no 

cumprimento de normas escritas e estáveis e pedagogia uniforme” (2003: 39). A 

filosofia do legalismo, ou seja, a importância e uniformidade das leis marcadas pelo 

formalismo, uma vez que se apresentam sob a forma escrita, nomeadamente as normas 

próprias de cada escola, consubstanciada no facto de tudo ser previsto com 

antecedência, acrescido da hierarquia do poder, fazem da escola uma organização 

mecanicista (Morgan, 1986) de tipo burocrático. 

A burocracia é considerada um modelo que, através da centralização do poder e 

da autoridade, com cadeias de comando entre os diferentes níveis hierárquicos, 

sublinhando Weber que “a organização dos cargos obedece ao princípio da hierarquia” 

(1978: 17), tem como finalidade a eficiência das organizações.  

Para esta eficiência assume especial relevância o líder e o tipo de liderança 

praticada nas organizações. Um dos marcos dessa liderança reside na impessoalidade 

nas relações, estando a mesma em conformidade com a racionalidade que lhe subjaz. Na 

perspetiva de alguns autores esta mesma racionalidade, cujo objectivo é a dominação e 

se traduz numa crescente alienação do comportamento humano, reduziria esse 

comportamento ao de um robot, o que mostra a desumanização da burocracia, podendo 
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assistir-se à prevalência nos liderados do tipo ator apático, consequência de lealdades 

forçadas, mas também, em parte, consentidas pelos próprios liderados. Em consentâneo 

com esta ideia, Lima afirma que o modelo de Weber é “teoricamente centralizado, 

impessoal, alheio a influências e a sentimentos” (1998: 125). Estamos perante uma 

liderança em que a lógica dos valores das relações é relegada para um nível inferior em 

prol de uma liderança racional centralizada, movida pelos valores da lógica da 

accountability.   

Ora a atual política educativa também se pauta por estes mesmos princípios de 

racionalidade e de competitividade, da eficiência e da eficácia para o que se pretende 

que a direção das escolas seja assumida por líderes fortes, capazes de cumprirem o 

superiormente decretado, de ‘tomarem a decisão certa’. O D/L 75/2008 valoriza então 

“boas e fortes lideranças”, para o que se decreta a unipessoalidade da liderança. Uma 

visão racionalista e legalista leva à imposição da unipessoalidade como forma de 

garantir a generalização de “lideranças eficazes”. Assistimos, assim, a lideranças mais 

dependentes da tutela, continuando a verificar-se um universalismo normativo, factos 

que, em parte, não se conformam com uma gestão das escolas mais democrática e mais 

autónoma.  

As escolas são, então, organizações marcadas por um certo centralismo fundado 

num sistema hierárquico, numa organização vertical do sistema educativo, sendo que 

verdadeiramente o núcleo decisório está mais fora da escola do que no seu interior, pois 

é o MEC o principal responsável pela normatividade instituída que, no essencial, se 

carateriza por uma ordem invariável, de cima para baixo, ou seja, do topo para a base, 

restando ao diretor executar a política governamental, ou, nas palavras de alguns 

autores, fazer das escolas um prolongamento do MEC. 

 Assistimos, assim, à liderança de uma direção escolar “atópica” (Lima, 1998), 

na medida em que o poder é partilhado com o Estado, estando as lideranças mais 

remetidas para o plano da execução local das políticas educativas centrais, pese embora 

a existência de uma autonomia decretada pouco praticada. Podemos ainda atentar no 

centralismo local destas lideranças que se pode constituir, por exemplo, na centralização 

das decisões no diretor com a consequente subalternização dos outros órgãos, 

particularmente do Conselho Pedagógico, assistindo-se à prática de uma liderança 

fechada que poderá culminar numa dinâmica de escola tradutora duma visão unívoca, a 

do diretor, já que as metas, objetivos, prioridades e estratégias são definidas pelo 

líder/diretor. Logo o PEE em vez de ser da escola será o do diretor, na medida em que 
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ele espelha a sua visão, sendo que, de alguma forma, ela já estaria plasmada no seu 

Projeto de Intervenção que foi subscrito por quem o elegeu e que, pelo menos em teoria, 

representa toda a comunidade educativa. 

Na perspetiva duma liderança burocrática, o diretor, enquanto responsável de 

topo pela vida da organização, exerce uma regulação de controlo através de uma 

liderança não partilhada, entendida mesmo como autocrática ou antagonista e associada 

a uma orientação da escola para a reprodução pela adesão ao status quo. Este líder 

burocrático não caminha ao lado dos seus liderados, é fechado e conservador, fazendo 

da distância a força da sua liderança, o que nos permite dizer, em consentâneo com 

autores estudados, que ele exerce o poder sobre, (power over). Esta caraterística de 

líder/diretor fechado é também evidente na forma como, no interior da organização, 

circula a informação, pois esta flui pelas estruturas, não chegando a todos de igual 

modo, o que em nada contribui para o desenvolvimento e emancipação dos liderados. 

Mas nada obriga a que esse desenvolvimento seja desejado, pois o líder burocrático é 

conservador, não investindo estas lideranças das organizações educativas na formação, 

o que nos leva a pensar que nesta conceptualização de escola o professor é entendido 

como um simples funcionário e mero reprodutor de conhecimento. Está assim 

inviabilizado, ou pelo menos dificultado, pensamos nós, o desenvolvimento, a mudança 

das organizações educativas e, consequentemente, do universo social. 

Com efeito, o que se pretende nas organizações burocráticas não são lideranças 

abertas, voltadas para a mudança, o que, em parte, justifica a rigidez das leis e a 

centralização do poder nos lugares cimeiros da hierarquia. Assim, a liderança está 

sustentada, essencialmente, sobre regras impessoais, escritas e por uma estrutura 

hierarquizada. Temos, assim, uma liderança formal a que corresponde um líder formal, 

estatuário, um líder por decreto, estando o seu poder fundado na natureza do cargo, 

estando por isso regulamentado, prescrito. Este poder legal diferencia-se do poder  cujo 

suporte são as competências do líder, podendo, pelo facto, não ser legitimado pelos 

liderados, não vendo desta forma reconhecida a sua autoridade, uma autoridade que, no 

entanto, ele impõe, dado que esta é centralizada, está concentrada na sua pessoa. 

Efetivamente, o líder é reconhecido como tal interna e externamente, reconhecimento 

este fundado no exercício do cargo, não carecendo por isso de legitimação na 

competência. Certo é que um líder cujo poder advenha exclusivamente da força da lei 

não será, assim o entendemos, um verdadeiro líder e a sua liderança apenas vigorará na 

medida em que é imposta, estando dependente da passividade dos liderados. Na 
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verdade, a existência destas lideranças formais não impede o aparecimento de lideranças 

não formais, ou informais, ainda que seja um forte entrave, mas pode concorrer para que 

o descontentamento e a insatisfação dos liderados funcionem como um móbil de 

desestabilização. Um líder que quer manter o estabelecido não poderá alhear-se desta 

possibilidade. 

Certo é que o líder burocrático, o diretor, enquanto autoridade máxima da 

organização educativa é o cerne do processo decisório, na medida em que as decisões 

são individuais, não sendo consideradas as opiniões dos liderados. Este líder atua na 

base de uma racionalidade legal, formal, na qual se suporta a possibilidade de decisões a 

priori, até porque aquilo que o move é a ideia de eficiência e eficácia da organização, 

estando a própria racionalidade baseada na relação meio-fim, pois o que se procura é 

através dos meios mais eficientes alcançar os resultados desejados para a organização. 

Nesta medida, e ainda que os interesses que movem o líder sejam os organizacionais, 

parece-nos estarmos em presença de uma liderança autoritária ou diretiva, na medida 

em que o líder impõe, na base dum poder legal, a sua vontade, desconsiderando os 

contributos dos ‘subordinados’. 

Não obstante a crítica que se possa fazer a este centralismo decisório, 

consideramos não ser de menosprezar o seu caráter racional-legal que não só limita a 

ambiguidade como aumenta a precisão e a rapidez na tomada de decisões, evitando o 

arrastar de problemas e a consequente ineficácia da organização. A meta é, então, 

atingir os objetivos definidos para aquela realidade, para o que contribuirá uma relação 

assimétrica líder-liderados, pois o líder tem o poder de mando, uma dominação legal-

racional (Weber, 1999), porque baseada em normas legais racionalmente definidas e 

cujo caráter impessoal implica que todos têm que lhe obedecer, logo o poder está 

legitimado em regras racionais estatuídas. Por isso, consideramos ser possível afirmar-

se que se obedece à lei e não ao superior.  

Sob a alçada destas premissas, parece-nos ser possível concluir que a liderança 

burocrática pode também ser considerada prática e pragmática, e que esta capacidade 

decisória e o poder do líder não são aleatórios, pois estão suportados em regras, em 

normas bem definidas, ficando desta forma salvaguardada a eventual arbitrariedade do 

líder/diretor, o que os defensores da burocracia acentuam como aspeto muito positivo. 

A dominação dos subordinados pelos superiores hierárquicos, fruto dum poder 

formalmente decretado, bem como a existência de regulamentos específicos, que se 

pretende univocamente interpretados, e de procedimentos rotineiros, contribuem, então, 
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para a precisão almejada e ainda para uma eventual redução de conflitos no interior da 

organização, até porque as relações entre as pessoas são, quase exclusivamente, de 

âmbito profissional, voltadas para a produção. Neste sentido Weber afirma que 

a precisão, a rapidez, a não ambiguidade, o manejo de documentos, a 

continuidade, a discrição, a unidade, a subordinação estrita, a eliminação de 

conflitos, as despesas de pessoal e material, […] foi francamente melhorado 

na administração burocrática (1976: 45). 

Diríamos, então, apesar do actual quadro de “participação decretada” (Lima, 

1998), que a adopção de uma lente burocrática permitirá, certamente, encontrar rotinas e 

estabilidade nas actividades diárias das escolas e confirmar, empiricamente em menor 

ou maior grau, a existência na organização escolar de algumas especificidades 

burocráticas.  

De facto, a escola pública portuguesa orienta-se por um normativismo legal que 

goza do postulado da universalidade, dado que as leis gerais são as mesmas para todas 

as escolas, embora sejam observáveis alguns procedimentos não uniformes, dependendo 

dos contextos específicos de cada escola e, em particular, dos seus líderes, sobretudo do 

diretor. Não obstante, ainda que na organização escolar sejam visíveis muitas 

características do modelo burocrático, esta não o encarna na sua plenitude, admitindo-se 

alguma variação na interpretação da lei e dando-se a possibilidade de as escolas 

integrarem essas especificidades nos seus Projectos Educativos, apesar da estrutura do 

nosso sistema educativo continuar bastante rígida, formalizada e normativa. 

 

 

3.2. O modelo democrático  

Este modelo coloca a ênfase na colegialidade da decisão, e a sua utilização é 

considerada, por alguns autores, particularmente relevante em organizações que 

integrem uma pluralidade de profissionais. A defini-lo está também o predomínio da 

autoridade profissional sobre a autoridade formal, e ainda “ [o] pressuposto de que os 

membros da organização partilham um conjunto de valores, o que permite que as 

decisões possam ser colectivamente tomadas na base do consenso” (Sá, 1997: 73). 

A grande diferença deste modelo relativamente aos formais, nomeadamente ao 

burocrático, reside, segundo alguns autores, no processo decisório. É que o modelo 

democrático coloca a tónica na horizontalidade, no empoderamento dos diferentes 

atores, na partilha de responsabilidades, na relevância dada à participação de todos e na 

busca de consensos. Reconhece-se “a existência de uma organização informal cujas 
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linhas não coincidem necessariamente com as da organização formal” (Sá, 1997: 73), e 

que, de forma mais ou menos clara, tenta, muitas vezes, por em causa a autoridade 

formal. Na medida em que valoriza a cooperação de todos, o envolvimento dos 

detentores dum poder informal, pode servir os interesses da própria organização formal, 

já que a participação nas decisões sobre o funcionamento da organização vai aumentar o 

grau de responsabilização dessas vozes discordantes.  

Dewey, um defensor do princípio democrático, considera que a escola deve ser o 

espelho da sociedade, referindo que 

devemos criar nas escolas uma projecção do tipo de sociedade que 

desejaríamos realizar; e, formando os espíritos de acordo com este tipo, 

modificar gradualmente os principais e mais recalcitrantes aspectos da 

sociedade adulta (1959: 349-350). 

 À semelhança de Freire, o autor defende a educação democrática e uma escola 

voltada para o exercício da cidadania. Cabe à escola ser um laboratório da cidadania 

democrática, ensinando a democracia pela experiência de vivências verdadeiramente 

democráticas. O caminho seria, então, da democracia na escola para a democracia na 

sociedade; democratizar a escola para democratizar a sociedade. Só que, em sociedades 

não-democráticas é difícil a realização de escolas democráticas, pelo que consideramos 

que a relação é de coimplicação, sendo ambas, escola e sociedade, o espelho e o reflexo 

uma da outra. Desta feita, escolas democráticas contribuem para sociedades 

democráticas, e inversamente.  

À escola cabe formar na cidadania democrática e para a cidadania democrática, 

ensaiar novas formas de intervenção social e comprometer-se com a promoção dos 

direitos humanos e a criação de sociedades mais justas. Estamos face a uma conceção 

de escola ao serviço da verdadeira educação, da educação libertadora (Freire, 2000b), e, 

por inerência, da educação para a responsabilidade.   

As organizações existem tanto para responder a objectivos formais como para 

servir as necessidades das pessoas. É neste enquadramento que consideramos ser 

possível perspetivar a escola pois se tem que responder a objectivos de política 

educativa, centralmente definidos, não pode esquecer os interesses e as necessidades 

daqueles que nela interagem, educadores e educandos, o que no limite se pode traduzir 

na ideia de que servir o estado não pode significar não servir as pessoas, pois não há 

este sem aquelas.    

O modelo democrático valoriza menos a dimensão formal, a autoridade 

burocrático-formal, do que a autoridade profissional. Esta segunda traduz-se numa 
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participação alargada na tomada de decisões escolares e, em contraste com a autoridade 

do cargo, apoia-se na partilha, por todos os elementos da comunidade, de um conjunto 

de valores e de crenças construídos com base na socialização profissional (Costa, 2003). 

À luz do modelo democrático, a função das lideranças consiste na criação de 

condições favorecedoras da participação alargada dos elementos que constituem a 

organização. O líder deve ter a competência para fazer coincidir na organização, sem 

grandes sobressaltos, a organização informal com a organização formal (Sá, 1997) de 

modo que a primeira, em vez de funcionar com um fator de bloqueio da segunda, 

impedindo-a de alcançar os objectivos organizacionais, funcione, sobretudo, como um 

fator de mudança, de transformação. Tal desiderato pressupõe um líder 

transformacional, um líder do presente com os olhos postos no futuro, capaz de 

caminhar ao lado dos liderados, e de fazer com que os mesmos caminhem com ele e não 

contra ele, sendo admissíveis opiniões diferentes, mas que em vez de se autoexcluírem 

possam ser complementares, o que requer o estabelecimento de consensos. Este líder 

pratica uma ‘gestão centrada nas pessoas’, uma ‘gestão participada’, por isso anti-

autocrática, ou antes, democrática. Com propriedade podemos dizer que este líder terá 

que possuir competências interrelacionais e comunicacionais, pois não só as decisões 

são o resultado duma procura conjunta, feita de diálogo e de deliberações colegiais, 

como carecem de ser partilhadas, difundidas a toda a organização, em particular aos 

liderados que não participaram diretamente no processo decisório. 

 Não decorre daqui que o líder deixe de ter poder e autoridade, significa antes 

que a legitimidade do mesmo está, não meramente na lei, fruto do cargo que exerce, 

mas esta é-lhe dada pelos liderados, resultante do reconhecimento do seu saber. Trata-

se, então, de um líder que exerce o poder com, (power with), os liderados, na base da 

dialogicidade e não da imposição. Efetivamente é nos liderados que ele procura a 

legitimidade da sua autoridade, e fá-lo no reconhecimento da importância daqueles que 

com ele trabalham, pela prática duma gestão colegial. É que numa organização cujos 

membros se reclamam de profissionais, qualquer tentativa de controlo hierárquico é 

percebida como ilegítima. Como afirma Bush, "Where professionals specialize, as in 

secondary schools and colleges, the ability of leaders to direct the actions of 

subordinates may be questionable" (1986: 43). 

Na organização escolar, líder e liderados, diretor e professores, todos são 

profissionais, prevalecendo o que os aproxima em relação ao que os diferencia, para o 

que contribui, em grande medida, a falta de formação específica, em administração e 
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gestão escolar, de muitos diretores. Terão que ser os pares, e não o poder do cargo, a 

legitimarem a sua autoridade, pois sendo todos profissionais as decisões do diretor, 

sobretudo se forem unipessoais e impostas, estão sujeitas a questionação. Para além de 

que, o diretor, tendo ‘contas a prestar’, precisa, indubitavelmente, do envolvimento, da 

colaboração de todos, que devem partilhar uma visão comum para a escola a que 

pertencem.  

Um líder/diretor democrático delega, distribui o poder pelos liderados em 

particular pelos que na organização educativa são responsáveis pela liderança de outros 

órgãos ou estruturas educativas. Temos assim uma liderança facilitadora ou 

emancipadora, aberta à inovação, à mudança, que valoriza a capacidade interventiva dos 

liderados, o seu empowerment na vida da organização, revelando-se estes capazes de 

colaborar com o líder na procura das melhores soluções para a organização. 

Assiste-se a uma relação líder-liderados onde a horizontalidade nas relações 

prevalece sobre a verticalidade, e onde o primeiro considera os segundos atores ativos, 

donos de vozes que devem mobilizar na crítica argumentativa e na defesa do bem 

comum. O líder/diretor considera o professor um intelectual que produz conhecimento, 

pelo que aposta na formação, na autoformação, participando, muitas vezes, nessa 

formação como mais um colega entre os pares. Estamos face a lideranças preocupadas 

com o desenvolvimento dos profissionais, quer no trabalho individual quer no trabalho 

de grupo/equipa (Conselhos de Turma, Departamentos, entre outros), pois assumem 

esse desenvolvimento como um instrumento de mudança, de evolução. Estas lideranças 

são fundamentais para que as escolas sejam centros de formação para a cidadania e para 

a democracia. 

Desta feita, na escola de hoje a direção unipessoal a cargo dum líder formal, não 

pode assumir-se como condição suficiente para o desaparecimento, ausência, da 

colegialidade decisória, da democracia na liderança. A afirmação da democracia nas 

escolas só pode concretizar-se se os atores educativos estiverem impregnados do 

espírito da cidadania ativa e crítica transformando-os em homens e mulheres 

interventivos com responsabilidade no destino da sociedade do futuro.  

Vale reiterar que as lentes que escolhemos nos vão permitir olhar a escola sob 

dois ângulos que se cruzam na mesma realidade. É com este olhar que partimos para o 

nosso estudo empírico. Trata-se de um estudo de caso, centrado numa escola secundária 

pública, acerca de uma problemática específica, a liderança do diretor, assumindo o 
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mesmo uma natureza qualitativa. É sobre esse processo de busca, de desocultamento do 

nosso problema de investigação que incidirá a II Parte do nosso trabalho. 
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Este capítulo serve para apresentar o referencial paradigmático da investigação, 

pela identificação dos pressupostos de natureza ontológica, epistemológica e 

metodológica que lhe serviram de ancoragem. Trata-se, então, de enunciar e justificar as 

nossas opções nos vários contextos em que ocorrem, nomeadamente a selecção do 

tema-problema, as lentes escolhidas e a metodologia seguida. 

 

 

1. Natureza do estudo – fundamentação epistemológica e metodológica 

A opção por um referencial paradigmático de investigação deve ser feita tendo 

em conta o próprio processo investigativo que se pretende desenvolver, nomeadamente 

as questões de investigação, o tipo de conhecimento que se pretende ver produzido bem 

como o protagonismo que o investigador possa ter no decorrer da investigação. Na 

esteira de Kuhn (1970), defende-se a ideia de paradigma como teoria que consubstancia, 

não apenas uma explicação possível da realidade mas também um conjunto de 

instruções para olhar a realidade.   

Este é um estudo da realidade a partir de dentro, não na perspectiva meramente 

investigativa, ou seja, no sentido da opção por um paradigma de inspiração etnográfica, 

mas num duplo sentido, na medida em que nós pertencemos ao contexto focalizado no 

estudo. Desta feita, este é um projeto em que o investigador e o objecto investigado são 

de dentro, é, assim, um estudo de dentro a partir de dentro, o que desde logo afasta a 

possibilidade do seu enquadramento no paradigma positivista, pela proximidade do 

sujeito que observa em relação à realidade observada, não se pretendendo com isto 

justificar qualquer conclusão fruto duma leitura meramente emotiva, ou mais do que 

isso, que, de forma propositada e intencional, distorça os dados fornecidos pelo 

cruzamento das várias estratégias de que nos servimos. Fica, no entanto, acautelada a 

ideia de que não partimos para esta investigação com pretensões de resultados de teor 

positivista, onde a objectividade e a positividade, fruto duma racionalidade pura e 

neutra, são princípios consagrados. 

 Ora, não só nos demarcamos do paradigma positivista como inscrevemos o 

nosso estudo num paradigma de inspiração construtivista, pois temos como premissas 

que o conhecimento é uma construção, é uma interpretação do real, na qual interferem 

variáveis de natureza diversa, umas relativas ao objecto outras relativas ao sujeito; por 

outro lado o nosso estudo, não tendo como pretensão a universalidade, é apenas a nossa 

leitura, entre muitas outras possíveis, a esta data, do fenómeno em análise, pelo que 
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ficam condicionadas eventuais intenções de extrapolar para outros contextos os 

resultados alcançados, generalizando o que assumimos como particular.  

Este estudo afasta-se dum paradigma que sobrevaloriza a dimensão racionalista 

e quantitativa do conhecimento e que defende a ideia de natureza/realidade estática, 

única, dada e objectiva, inserindo-se num outro que aponta para a ideia de realidade 

construída, reflexo de construtores situados. A nossa leitura do fenómeno em estudo não 

cabe numa concepção determinista, racionalista e de univocidade, de visão mecânica do 

mundo, que vigorou durante quase três séculos, mas que as descobertas da própria 

ciência foram deixando cair, indo, antes, ao encontro do conceito de pensamento 

complexo de Morin (2002, 2002a), que assenta, por um lado, na ideia de complexidade 

da própria realidade e da dificuldade/impossibilidade de explicar muitos fenómenos, e, 

por outro, no facto de que o mundo enquanto sistema/ecossistema complexo, pressupõe 

um estudo integrado das suas partes, a compreensão do todo em que figuram. Mas 

captar e explicar de maneira lógica este sistema de relações e de inter-relações entre o 

todo e as suas partes e vice-versa, afigura-se uma tarefa difícil para os investigadores. 

Daqui resulta a ideia de pensamento complexo de Morin (2002, 2002a), pois parece não 

haver uma lógica para estas relações aparentemente sistémicas, ao que ele se refere 

como ‘ordem dentro da desordem’ ou a ‘certeza da incerteza’, de que deriva a ideia de 

complexidade. Temos assim um paradigma que diz não ao ser humano mecânico, 

reconhecendo que este também vive de incertezas e de desordem e que também o 

mundo funciona por meio de um conglomerado caótico (Prigogine, 2002), não podendo 

a mente humana percebê-lo com exactidão, pois as suas estruturas podem não ser fixas, 

mas mutantes, imprevisíveis e auto-organizáveis, ou seja, num sistema aparentemente 

caótico, o mundo auto-regula-se e auto-organiza-se (Morin, 2002a). Portanto, se o 

objetivo principal do paradigma positivista é predizer, explicar e controlar os 

fenómenos, se nele não há lugar para proximidades entre investigador e investigado, 

defendendo, por isso, uma neutralidade e independência entre ambos, bem como a ideia 

de que o investigador não se deixa influenciar por valores
66

, em contraposição, o 

paradigma construtivista, partindo duma conceção de realidade que se demarca da do 

positivismo
67

, tem como objetivo compreender e interpretar essa realidade, perceber os 

significados das pessoas, as suas perceções, expetativas, intenções e acções, defendendo 

                                                           
66

 A objetividade e o rigor do método são o garante dessa neutralidade. 

 
67

 O construtivismo vê a realidade como múltipla, construída, holística e dinâmica. 



CAPÍTULO III - DISPOSITIVO METODOLÓGICO 

 

137 
 

que na relação investigador/investigado existe dependência e inter-relação e, 

consequentemente, há um conjunto de valores implícitos e/ou explícitos que 

influenciam a investigação. O construtivismo centrando-se, particularmente, no ‘como’ 

do processo do conhecimento, concebe cada forma de cognição, perceção, e 

conhecimento como uma construção ativa de um observador sobre uma realidade 

observada e não como uma reprodução passiva. De sublinhar o facto de nesta conceção 

o observador ser entendido como um ser total, um ser de razão mas também de 

sentimentos e de emoções, por oposição à visão reducionista de Descartes, (Damásio, 

1996), caracterizando-se o processo investigativo pela interação entre este observador 

complexo e a realidade observada, também ela complexa.   

A nossa escolha recai na perspetiva construtivista, já que não partimos para o 

nosso estudo subjugados ao preconceito da neutralidade e da racionalidade objetiva; 

consideramos, antes, que aquilo que pode ser um obstáculo a uma investigação mais 

objetiva, a nossa imersão no contexto em estudo e a nossa proximidade do problema em 

análise, pode também ser um factor potenciador de um estudo mais intensivo e 

aprofundado, pelo conhecimento dos documentos da escola, dos normativos legais e dos 

próprios atores; assumimos, como pressuposto ético do nosso trabalho, o princípio da 

isenção, da imparcialidade, não deixando de lado as vozes daqueles que o conhecimento 

do contexto nos permite considerar como menos conformadas, como mais críticas, 

apostando no cruzamento dos dados recolhidos, com o intuito de que a nossa 

interpretação de interpretações, não deixando de ser a nossa, seja consistente, apostando 

na qualidade e na diversidade das fontes de recolha de informação.  

A filosofia do construtivismo pode ser reduzida a uma frase: "tudo o que é dito é 

dito por um observador" (Maturana, 1998: 25), e não obstante defender a existência da 

realidade externa, nega, contudo, que este mundo externo possa ser percepcionado da 

maneira como realmente ele é (Pörksen, 2001). Decorrente desta afirmação é 

indubitável que a nossa opção paradigmática
68

 se traduz num conjunto de consequências 

a nível ontológico e epistemológico (Sá, 2003), mas que assumimos de forma 

intencional.  

                                                           
68

 Guba & Lincoln (1994), fazem uma clara oposição entre paradigmas, que se traduz nos seguintes 

princípios/características – para o positivismo: existe uma única realidade, que é apreensível apenas com 

recurso a métodos que previnam da “contaminação” humana (ontologia); o sujeito e o objecto de 

investigação são independentes entre si (epistemologia); factos e valores são independentes, não existindo 

a interferência do investigador (axiologia); para o construtivismo: a realidade é múltipla e construída 

(ontologia); o sujeito e o objecto de investigação são inseparáveis (epistemologia); factos e valores estão 

intrinsecamente ligados (axiologia). 
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Posicionamo-nos num relativismo ontológico já que, sem negar o ente/ser, dado 

que não é o homem que o ‘põe’, consideramos, no entanto, que é o homem o ‘lugar’ da 

mostração
69

 do ser, pois é a ele, enquanto Ser aí (Heidegger), que cabe a tarefa do 

desocultamento. Mas, na medida em que o homem é um ser situado e ‘dono’ duma 

razão cujos poderes cognoscitivos não gozam de valor absoluto, fica inviabilizado o 

acesso ao ser na perspetiva apregoada pelo positivismo, ou seja, o homem conhece a 

realidade, o ser, mas este conhecimento é sempre limitado; o acesso ao “ser” da 

realidade é sempre relativo, mediado pelo sujeito que conhece, não sendo possível a sua 

captação no sentido absoluto, ou dito doutra forma, o acesso a um conhecimento da 

realidade ‘tal como ela é em si mesma’, exterior ao sujeito que conhece, não é possível, 

afastando-nos, deste modo, da crença do positivismo. Decorre deste pressuposto a ideia 

de que a “realidade” é sempre uma construção social, ou antes psicossocial, reflectindo 

a natureza situada dos seus construtores (Sá, 2003); significa isto dizer que o ser das 

coisas, o ser da realidade é sempre influenciado pelo sujeito, é uma construção 

contextualizada, na qual interferem um conjunto de condicionalismos vários, uns de 

ordem externa e outros de ordem interna ao próprio sujeito cognoscente. Estamos, 

assim, perante uma visão da realidade que, não negando essa mesma realidade, admite 

que dela apenas temos acesso a uma parte, situando-se aí a dimensão do nosso 

conhecimento que é, ainda e sempre, determinado pelas “determinações” do próprio 

sujeito, a que se alude quando se fala no homem como um todo onde se combinam 

personalidade e historicidade. 

O assumir desta perspectiva de relativismo ontológico conduz-nos a uma 

posição de subjetivismo epistemológico, que assenta na ideia da natureza subjetiva do 

conhecimento e na defesa de que sujeito e objeto só artificialmente são separáveis. A 

conceção de conhecimento como uma construção dialética que implica que um sujeito e 

um objeto entrem em relação, remete para a conclusão de que o conhecimento objetivo 

e absoluto é inatingível, isto porque cada sujeito é um sujeito, um ser situado, tal como 

o objeto é o que é num dado contexto, ou seja, também situado, pelo que o 

conhecimento que resultará do “encontro”
70

 do sujeito com o objecto será marcado 

                                                           
69

 Veja-se Heidegger e o papel que atribui ao Dasein ou Ser aí no projecto de revelação do Ser em geral. 

Consulte-se a obra Ser e tempo, (1988). 

 
70

 A perspetiva fenomenológica do conhecimento desenvolve esta abordagem do conhecimento como 

resultado do encontro do sujeito cognoscente com o objeto cognoscível, e da apropriação do segundo pelo 

primeiro mas no seu aspeto fenoménico (para um maior conhecimento veja-se: Hartman, N. (1945) ou 

Husserl, E. (2001). 
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pelos contextos, ou seja, situado e construído. Quer isto dizer, que o conhecimento na 

aceção positivista de objetividade é aqui tido como problemático. Recusamos a ideia de 

um conhecimento que perfilha os cânones da positividade e da objetividade, fruto duma 

razão pura e neutra, tidos como critérios de validação do conhecimento, sobretudo na 

segunda metade do século XIX e começos do século XX, até porque duvidamos desta 

objetividade e desta racionalidade, pois em linha com o pensamento bachelardiano 

consideramos que a neutralidade absoluta é um mito, parecendo-nos não ser de todo 

possível ao investigador, no decorrer de uma investigação, despir-se de todo e qualquer 

elemento de ordem não científica, circunstância que Bachelard considera como um 

obstáculo epistemológico (2005), um entrave ao desenvolvimento do ‘verdadeiro 

espírito científico’. É neste contexto de conhecimento ‘impuro’, porque carente de 

objectividade, já que o conhecimento é uma actividade de (re)construção para a qual o 

sujeito nunca parte do zero, que ganha forma a necessidade do mesmo se sujeitar a uma 

catarse libertadora
71

.  

À sombra destas considerações epistemológicas, adotamos a conceção subjetiva 

do conhecimento e a impossibilidade de um conhecimento absolutamente neutro, 

atendendo, em particular, à natureza humana do sujeito que conhece - finita, contingente 

e ético-moral -, que se distancia, por isso, simultaneamente dos deuses e das máquinas. 

Entendemos, portanto, o nosso projeto como um instrumento de captação de algumas 

representações e práticas que hoje se experienciam numa escola pública no âmbito da 

liderança do diretor. A objectividade não foi o referente deste estudo, não descurando, 

contudo, questões de isenção intelectual e de ética investigativa, mas a nossa 

preocupação central consiste em compreender, pela prática discursiva e operativa, ou 

seja pelos discursos dos atores e pela ação concreta, que tipo de liderança é percetível na 

escola em estudo.  

Recusamos, assim, uma conceção dominante na ciência moderna de sujeição ao 

jugo positivista, segundo a qual “o que não é quantificável é cientificamente 

irrelevante” (Santos, 2000: 63). Partilhamos, ainda, da opinião do autor de que este rigor 

científico-matemático “ (...) ao quantificar, desqualifica (...), ao objetivar os fenómenos, 

os objetualiza e os degrada, e, ao caracterizar os fenómenos, os caricaturiza. (...) Desta 

forma, o conhecimento ganha em rigor o que perde em riqueza” (2000: 73). 

                                                           
71 Para um conhecimento mais aprofundado das concepções no âmbito da epistemologia de Bachelard, 

veja-se, entre outros, “A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do 

conhecimento”.  
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Desvalorizamos esta visão positivista para cujos seguidores o papel supremo do 

conhecimento é dar-nos os factos e nada mais que os factos; até porque os factos da 

ciência implicam sempre um elemento teórico e, como tal, simbólico e 

predominantemente hipotético. É que partilhamos da opinião dos autores que 

consideram não haver factos puros, ciência pura, para o que basta centrarmos a nossa 

narrativa no autor da própria ciência, no construtor desses factos, o homem, que, 

subscrevendo Cassirer, mais do que um ‘animal racional’ é um ‘animal simbólico’ 

(1995: 32). 

 Em articulado com tudo isto, defendemos a ideia de que “[...] os fenómenos 

sociais são historicamente condicionados e culturalmente determinados” (Santos, 1987: 

20), pelo que para o estudo dos mesmos consideramos importante a adoção de métodos 

qualitativos, pois deles dependerá a obtenção de um conhecimento com enfâse na 

intersubjetividade, por oposição a uma pretensa objetividade, não fazendo, contudo, 

apologia da abolição dos métodos quantitativos, parecendo-nos mesmo que, em função 

da natureza dos fenómenos a investigar, estes podem ser utilizados de forma 

complementar. 

Neste enquadramento ganha forma a nossa opção metodológica, enquanto 

conjunto de quadros teóricos, métodos e estratégias de investigação, utilizados para 

captar e interpretar o fenómeno em estudo, bem como o posicionamento que assumimos 

enquanto investigador. 

Desta feita, a metodologia escolhida afasta-se duma orientação nomotética, mais 

consentânea com investigações em que se procura uma relação de tipo causal, 

justificando-se a aplicação do denominado método científico, e enquadra-se numa 

orientação ideográfica
72

, já que ao invés da preocupação com a descoberta de leis o que 

nos interessa é a análise exploratória de um caso individual, o fenómeno da liderança do 

director, num contexto específico, neste caso, uma escola secundária pública. Ganha, 

assim, particular relevância nesta metodologia o uso de técnicas hermenêuticas e 

dialéticas, já que o objetivo deste estudo é compreender, interpretar, construir, 

desconstruir e reconstruir as representações e as ações concretas dos atores, para o que 

utilizaremos diversas estratégias (Sá, 2003: 18). Decorre daqui a natureza qualitativa 

desta investigação, já que o que importa não é medir, quantificar, mas 

                                                           
72 Ver a distinção entre abordagem nomotética e abordagem ideográfica feita por Burrel & Morgan, in 

"Sociological Paradigms and Organizational Analysis". 
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interpretar/desconstruir vozes e ações, privilegiando-se, desta feita, para a compreensão 

do fenómeno em estudo, a perspetiva dos atores, que participam na análise direta e/ou 

indiretamente, através da conversa, da entrevista ou, simplesmente, da observação; 

importa ainda ao nosso estudo, perceber que tipo de relação existe entre as orientações 

para a ação e a ação em si mesma, no que se refere à liderança do director.   

É também de enfatizar o papel do investigador neste enquadramento 

paradigmático; é que mais do que procurar o conhecimento objetivo, a ‘verdade’ acerca 

do fenómeno em estudo, e aceite o postulado do conhecimento construído e da 

subjetividade, cabe-lhe ser um indagador inquieto e inquietador, examinando e 

provocando a examinação/o auto-exame sobre a realidade vivida, obrigando alguns a 

sair do seu lugar de conforto, para se assumirem como sujeitos reflexivos e críticos. 

Cabe, assim, ao investigador um papel crucial na investigação pela criação dum clima 

propício à participação dos atores, não devendo atribuir-se a si próprio um 

protagonismo central, devendo assistir-se mesmo, nas palavras de Sá, à “desqualificação 

do investigador como expert e à sua requalificação como facilitador da expressão 

espontânea das ‘histórias’ dos inquiridos” (2003: 18). Daí que o investigador tem que 

criar empatia e proximidade com o ‘objeto observado’ e com os demais participantes no 

processo de investigação, procurando ‘compreender a partir de dentro’. Logo, este 

posicionamento afasta-se da perspectiva de investigador ‘neutral’, objetivo, como é 

apologia da visão positivista, aparecendo o investigador como uma espécie de 

“bricoleur” que, “biograficamente situado”, conta “histórias” que resultam da colagem 

de fragmentos dos vários mundos, sendo ele próprio um personagem da trama (Sá, 

2003: 18). Da Matta faz uma análise na perspectiva da hermenêutica, da relação 

sujeito/objeto, afirmando que temos que considerar a “interação complexa entre o 

investigador e o sujeito investigado (…) [que compartilham] de um mesmo universo de 

experiências humanas” (1991:23). É nesta possibilidade de interação, de diálogo, 

própria das ciências sociais, que reside a principal diferença com as ciências naturais e o 

seu objeto; é que o objeto das primeiras é “transparente e opaco” (1991: 27), em si 

mesmo complexo e, eticamente, não manipulável, mostrando-se ao mesmo tempo que 

se esconde, nas narrativas que traduzem as suas leituras dos fenómenos e que partilha 

com o investigador, decorrendo, muitas vezes, da revelação das interpretações pelo 

investigado, o equacionamento das interpretações do próprio investigador. Apesar da 

sua desqualificação como expert é consensual entre os pesquisadores qualitativos, a 
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valorização do pesquisador, na medida em que ele é o principal ‘instrumento’ de 

observação, seleção e interpretação.  

Em sintonia com o que foi dito, no nosso estudo privilegiamos uma metodologia 

de natureza qualitativa
73

, priorizando-se o ‘contexto da descoberta’
74

 em detrimento do 

‘contexto da justificação’ ou ‘da verificação’, até porque do que se trata não é de 

‘justificar’, não é de ‘verificar’ experimentalmente conclusões não generalizáveis e sem 

estatuto de lei, mas sim de ‘descobrir’ as interpretações dos atores sobre um fenómeno 

concreto, a partir das suas vivências, expetativas e quadros conceptuais de referência. 

Este processo de descoberta será complementado, mas não acabado, pois nada é 

definitivo, com a nossa (re)interpretação, para o que entraremos em linha de conta com 

toda a informação recolhida no período compreendido entre setembro de 2010 e outubro 

de 2011, cruzando os dados obtidos. Partilhamos da ideia de que “o conhecimento não é 

algo acabado, mas uma construção que se faz e refaz constantemente. Assim sendo, o 

pesquisador estará sempre buscando novas respostas e novas indagações no 

desenvolvimento do seu trabalho” (Ludke & André, 1986: 18). 

Na medida em que aquilo de que se trata neste estudo é captar as 

perceções/representações que os atores/professores e o próprio diretor têm da liderança 

deste último, e perceber a forma como, num contexto concreto, são operacionalizadas as 

orientações para a ação, apostas em normativos uniformizados, iguais para todas as 

escolas, optamos pelo estudo de caso
75

, realizado a partir duma única
76

 escola, visto que 

aquilo que se procura no estudo de caso é “[…] retratar a realidade de forma completa e 

profunda” (Bogdan & Biklen, 1994: 89). A preferência pelo estudo de caso justifica-se 

                                                           
73

 A investigação qualitativa tem na sua essência, segundo Bogdan & Biklen (1994), cinco características: 

(1) a fonte directa dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal agente na recolha desses 

mesmos dados; (2) os dados que o investigador recolhe são essencialmente de carácter descritivo; (3) os 

investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo processo em si do que 

propriamente pelos resultados; (4) a análise dos dados é feita de forma indutiva; e (5) o investigador 

interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o significado que os participantes atribuem às suas 

experiências. 

 
74

 Strong (1991), por exemplo, aponta para o facto de que o trabalho científico engloba tanto o contexto 

da prova, da verificação, quanto o contexto da descoberta, mas que, apesar disso, o contexto da 

descoberta tem recebido, tradicionalmente, pouca atenção. 

 
75

 O Método do Estudo de Caso " ... não é uma técnica especifica. É um meio de organizar dados sociais 

preservando o caráter unitário do objeto social estudado" (Goode & Hatt, 1969: 422). 

 
76

 Diferentes autores aludem à divisão básica entre estudo de caso único e estudo de caso múltiplo ou 

comparativo ou multicasos. Veja-se a propósito autores como: Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994; 

Yin, 2001; Bogdan & Bilken, 1994. 
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ainda, e de acordo com Yin (2001), quando está em causa o estudo de fenómenos 

contemporâneos, em situações onde os comportamentos relevantes não podem ser 

manipulados, mas onde é possível fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas. 

Acrescenta o autor que “como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma 

inigualável, para a compreensão que temos dos fenómenos individuais, organizacionais, 

sociais e políticos” (2001: 21). Este método caracteriza-se pela "[...] capacidade de lidar 

com uma completa variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e 

observações" (2001: 27).  

A não utilização de múltiplas fontes de evidências ou de recolha de informações, 

pode propiciar alguns erros, frequentemente apontados pelos críticos, e que vão para 

além da impossibilidade da generalização, sendo o caso mais problemático a não 

validação dos construtos
77

. Esta questão de validade enfaticamente discutida acerca da 

pesquisa qualitativa
78

 é resultante, sobretudo, da submissão e da valorização do 

cientificismo positivista que, assente no ‘princípio da verificação’, é capaz de obter, por 

meio de generalizações, leis científicas. Mas se as leis valem pelo rigor que lhes está 

imanente, certo é que elas não valem para sempre, ou então estaríamos face a um 

conhecimento dogmático; também elas estão sujeitas a crises (Kuhn, 1970), passam 

pelo crivo da falsificabilidade (Popper, 1982), podendo, a todo o tempo, ser substituídas 

por outras.  

No desenvolvimento da pesquisa qualitativa o trabalho de campo assume grande 

relevância, considerando Minayo (1994), que este tipo de pesquisa nem sequer seria 

possível sem o trabalho de campo, ou seja considera que a primeira está dependente da 

realização do segundo. Por campo entende-se o recorte espacial que contém em termos 

empíricos a abrangência do recorte teórico a que corresponde o nosso projeto de 

investigação, daí a proximidade entre trabalho de campo e estudo de caso, sendo que o 

pressuposto é a existência de interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados, o 

que se traduz num confronto entre o corpo teórico da pesquisa e a realidade concreta. A 

escola secundária pública por nós escolhida para a realização do estudo empírico 
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 Yin (2001) considera que, dentre as várias táticas para aumentar a validade do construto, as principais 

resumem-se à utilização de várias fontes de evidências – de modo a encontrar linhas convergentes de 

investigação – e ao estabelecimento do encadeamento de evidências.  

 
78

 Este tipo de pesquisa, tem vindo, na perspetiva de autores como Guba & Lincoln (1994), Morgan 

(1998) e Reichardt & Rallis (1994), ou ainda para Leininger (1994), a ganhar relevância no âmbito da 

investigação desenvolvida nas Ciências Sociais e Humanas, permitindo, no que concerne às Ciências da 

educação, compreender e explorar os processos e as dinâmicas da praxis da administração educacional. 
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corresponde, então, ao campo onde o nosso projeto de investigação, através de métodos 

hermenêuticos e dialéticos, será desenvolvido. Trata-se, assim, duma análise do 

problema a partir de dentro, ou seja, nos contextos específicos, no ‘campo’ enquanto 

‘ambiente natural’ onde ele se desenrola, afirmando Yin que “o estudo de caso permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos eventos da 

vida real - tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos 

(…)” (2001: 21). 

Porque aquilo que nos interessava era o estudo dum processo organizacional, 

consideramos o estudo de caso o método mais apropriado para este projeto, até porque 

nele a recolha e análise de dados ocorre, praticamente, em simultâneo, o que torna o 

processo mais dinâmico. Este método permite-nos, então, caracterizar e analisar a 

situação específica de uma escola secundária pública, observando e registando o que se 

verifica na prática organizativa e captando e analisando as perspetivas dos 

intervenientes, sobre as lideranças da escola, sobretudo a do diretor, pois como escreve 

Sousa  

o estudo de caso visa essencialmente a compreensão do comportamento de 

um sujeito, de um dado acontecimento, ou de um grupo de sujeitos ou de uma 

instituição, considerados como entidade única, diferente de qualquer outra, 

numa dada situação específica, que é o seu ambiente natural” (2005: 137-

138)  

De sublinhar, então, no que concerne ao nosso estudo, de natureza qualitativa e 

baseado no estudo de caso
79

, que fica afastada a possibilidade de extrapolar os 

resultados obtidos para outros contextos, ficando negada a generalização, no relativo ao 

seu conceito abstratamente entendido, mas admitindo-se uma generalização restritiva
80

, 

fundada na semelhança entre histórias, e reportando-se ao confronto entre as 

experiências pessoais do leitor e as interpretações que aqui fazemos das interpretações 

dos atores (Sá, 2003). Alguns autores denominam esta generalização de naturalista, já 

que ela apenas ocorrerá se sustentada na comparação que outros poderão fazer 

relativamente aos seus contextos, às suas situações concretas, portanto em tudo 

diferente da generalização típica do cientificismo positivista. Consideram, contudo, 

nomeadamente Santos (1987), que é preciso romper com este espírito da generalização 

e da quantificação que imperou no pensamento científico, e procurar experiências 

exemplares que possam ser multiplicadas. Acrescentando Martins que  

                                                           
79

 O estudo de caso pretende analisar e compreender aquilo que o objecto de estudo tem de único, de 

particular e singular. 

 
80

 Sá, convocando Lima, refere-se a este aspeto como um fenómeno mais de transferibilidade do que de 

generalização (2003: 20, nota 29).    
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não cabe, (…),  no uso da metodologia qualitativa, a preocupação com a 

generalização, pois o que a caracteriza é o estudo em amplitude e em 

profundidade, visando a elaboração de uma explicação válida para o caso (ou 

casos) em estudo, reconhecendo que o resultado das observações são sempre 

parciais (2004: 295). 

Isto não significa negar a validade e a importância destes estudos, já que como escreve 

Laperrière “o rigor [destes estudos]
81

 vem, então, da solidez dos laços estabelecidos 

entre nossas interpretações teóricas e nossos dados empíricos”( 1997:  375). 

A escolha da escola a que pertencemos, sobre a qual mantemos o anonimato por 

questões de ética profissional, e que aqui denominamos de Escola Secundária do 

Ágora
82

, pode por um lado ser considerada uma limitação do estudo, estando em causa a 

neutralidade do investigador
83

, a sua proximidade em relação ao ‘objeto’ investigado, 

mas pode também ser uma oportunidade, uma mais valia, na medida em que um estudo 

desta natureza requer a aceitação por parte dos atores envolvidos no projecto de 

investigação, pois como refere Martins “a coleta de informações (…) depende da 

confiança estabelecida entre pesquisador e pesquisado” (2004: 295). Efetivamente a 

finalidade das escolas é formar, é educar, elas não existem, necessariamente, para serem 

campo ou palco de investigação, do que resulta alguma dificuldade, sobretudo em 

tempos de incerteza e de intranquilidade, para se conseguir consensos dos diversos 

atores relativamente à presença de ‘intrusos’, bem como para se conseguir uma 

liberdade de movimentos que permita ao investigador a mobilização de todas as técnicas 

de recolha de dados por si definidas para a realização do estudo, ficando-lhe reservado o 

acesso a algumas fontes. Percebe-se, então, que a selecção do locus de ação não foi 

aleatória, pautou-se por critérios de aceitação da nossa presença e de facilitação do 

processo investigativo, uma vez que nesta escola a nossa presença nas reuniões é aceite 

com naturalidade, não influenciando os comportamentos/participação dos elementos dos 
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 Acrescento nosso. 

 
82

 A Ágora era na Grécia Antiga o coração da cidade, o espaço da fala e da liberdade da Polis ateniense; 

era o local onde Sócrates passava a maioria do seu tempo, discursando com quem o quisesse ouvir. Aí 

aconteciam as assembleias, onde se podia decidir sobre temas ligados à justiça, às leis, à cultura, etc.. Era 

um espaço público de debates para os cidadãos gregos. Também a escola é o coração do fenómeno 

educativo, da formação para a cidadania ativa, pelo que deve ser um espaço do cultivo e da prática da 

democracia; um espaço no qual os líderes devem fomentar o desenvolvimento da consciência reflexiva, o 

exercício do diálogo e valorizar o pensamento plural. 

 
83

 Na medida em que a neutralidade absoluta do investigador é um mito, importante mesmo é ter 

consciência de que a nossa visão dos fenómenos pode ser influenciada pela proximidade que deles temos, 

para assim, e dentro dos limites das nossas possibilidades, conseguirmos a objetividade possível, mas 

nunca a objetividade absoluta, pois ainda que investidos do papel de investigador não deixamos de ser 

pessoas. Como diz Lima & Pacheco “a interferência do investigador está, assim, presente em qualquer 

paradigma, sistema, estratégia, método e técnica de recolha de dados, na medida em que não existe a 

investigação conceptual e metodologicamente neutra” (2006: 22).  
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órgãos em causa; não são colocadas limitações/entraves à nossa investigação, para além 

das de ordem ética - a obrigatoriedade do sigilo; o conhecimento dos atores permite que 

a selecção dos entrevistados seja feita de forma mais criteriosa; o mais fácil acesso aos 

documentos orientadores da escola, pois trata-se de um espaço que conhecemos, logo 

sabemos onde procurar. De reforçar, então, o lado pragmático da escolha, sobretudo 

pelo facto de não perdermos tempo em deslocações, aspeto considerado importante por 

autores como Bogdan & Biklen,
84

 ganhando ainda na medida em que a investigação 

ocorre sem necessidade de interromper a nossa atividade profissional.  

Desenvolvemos a nossa investigação na base duma relação de abertura, de 

confiança, de igualdade e de neutralidade possível, procurando aceder às racionalidades 

dos atores envolvidos na investigação e descobrir as suas interpretações relativamente 

ao que entendem ser o “plano das orientações para a ação” (Lima, 1998)
85

 no referente à 

liderança do director e o “plano da ação organizacional” (Lima, 1998), da liderança 

efectiva. A nossa abordagem do problema, assente em processos de reflexividade de 

ação comunicacional, assume-se, por isso mesmo, como qualitativa. Este nosso 

‘estatuto’ de professor-pesquisador dá-nos mais liberdade para estudar a práxis 

quotidiana de forma descomprometida, sem pretensões ao rigor da cientificidade, 

(re)inventando permanentemente o próprio ato de pesquisar, caminhando 

paulatinamente no processo da descoberta, sendo recorrente o uso da intuição e da 

imaginação ao serviço da reflexão. 

As metodologias qualitativas realizam um exame intensivo dos dados, quer em 

amplitude quer em profundidade, considerando o fenómeno investigado como um 

desafio que é preciso ‘pôr a falar’. Portanto, a maior preocupação do pesquisador é a 

aproximação aos dados, abrindo-se à realidade para melhor poder investigá-la e 

compreendê-la, para o que a característica da flexibilidade é fundamental, em particular 

no relativo à escolha de meios técnicos de recolha de dados, que devem ser ajustados à 

natureza do problema e às finalidades da investigação (Martins, 2004). Este tipo de 
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 Estes autores referem que “ (…) antes de iniciar um projecto pode não se considerar muito importante o 

facto de ser obrigado a atravessar a cidade para chegar a uma escola, ou de se deslocar a outra cidade para 

consultar documentos oficiais ou entrevistar professores. Mas, à medida que avança no seu trabalho, a 

necessidade de viajar torna-se difícil de suportar. Poderá prolongar, desnecessariamente, o trabalho, 

dificultar-lhe o acesso e, consequentemente, diminuir o seu empenho” (1994: 86). 

 
85

 Decorrente deste facto é necessário segundo o autor adotar, no estudo dos fenómenos, uma tripla 

focalização "uma focalização normativa (estruturas e regras formais), uma focalização interpretativa 

(estruturas ocultas e regras não formais e informais) e uma focalização descritiva (estruturas manifestas e 

regras efectivamente actualizadas) " (1998: 164).    
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pesquisa reclama um conceito de homem que não o cartesiano, mas um homem total, 

sujeito de uma ‘mente corporalizada’, que incorpora a relação entre emoção e razão 

(Damásio, 1996). É que se o pesquisador qualitativo não pode menosprezar a razão, 

semelhantemente também não deve marginalizar a emoção, fundamental sobretudo 

aquando do confronto com os atores do estudo, para o que deve prestar atenção não 

apenas ao discurso verbal mas também ao corporal, (gestos, expressões, hesitações), e 

tê-lo em conta aquando da (re)interpretação das interpretações colhidas, e também aí a 

razão não jogará sozinha, pois a capacidade analítica e reflexiva do investigador exige 

uma capacidade intuitiva e uma imaginação criadora. No entanto a ingerência da 

intuição e da imaginação aquando da recolha de informações deve ser delimitada e 

controlada, procurando captar as discursividades dos atores e dos documentos 

consultados minimizando interferências pessoais de que possam resultar distorções de 

conteúdo. O que não significa que para sermos aceite pelos envolvidos na pesquisa, e 

para que eles falem sobre si próprios e sobre os outros, sobretudo se esses outros 

estiverem numa posição hierárquica superior, não tenhamos que encetar uma 

aproximação baseada em sentimentos como simpatia, amizade, afeto, empatia, 

confiança, entre outros.  

Sendo a nossa investigação de natureza qualitativa, ela reclama a utilização de 

procedimentos específicos destinados a captar as perspetivas dos participantes 

relativamente às interações sociais em questão. Para o efeito recorremos a 

técnicas/estratégias orientadas para a recolha de dados que reflitam o posicionamento 

dos atores relativamente ao problema em análise e que, de algum modo, os afeta. A 

técnica de recolha de dados, entendida como "o conjunto de processos e instrumentos 

elaborados para garantir o registo das informações, o controle e a análise dos dados" 

(Moresi, 2003: 64), é entre outros fatores, um dos critérios para a validação duma 

pesquisa qualitativa. Portanto, a diversidade de técnicas/instrumentos de recolha de 

dados e a respectiva adequabilidade ao problema em estudo, são imprescindíveis para 

uma investigação bem-sucedida. No nosso estudo utilizamos a entrevista 

semiestruturada, a observação não participante, a análise de vários documentos, uns 

produzidos na escola, outros normativos legais, a análise de conteúdo e, com uma 

frequência reduzida, conversas informais.   

A nossa opção pela entrevista semiestruturada ficou a dever-se ao facto desta 

conferir maior liberdade de resposta ao entrevistado. Selecionamos 15 elementos, 

recrutados em função dos cargos ocupados bem como da disponibilidade demonstrada 
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em colaborar, tendo aplicado as mesmas questões a todos os inquiridos a fim de 

estabelecer alguns paralelismos.  

Servimo-nos, ainda, da observação não participante e da análise documental. 

Relativamente à primeira estivemos presentes em várias reuniões de diferentes órgãos 

(observação não participante), e participamos em reuniões entre a directora e os 

representantes de pais e encarregados de educação, os representantes dos alunos e os 

coordenadores de grupo/departamento. A partir destas observações foram retiradas 

notas e produzidos comentários/interpretações pessoais a serem cruzadas com os dados 

recolhidos através das outras técnicas.  

Quanto à análise documental, esta consistiu na análise de documentos vários, 

tais como Projecto Educativo, Regulamento Interno, Projeto de Intervenção do Diretor, 

Relatório de Atividades apresentado pelo Diretor ao Conselho Geral, Planos Anual e 

Plurianual de Actividades respetivo Relatório de Avaliação, atas de reuniões, Relatórios 

da IGE, normativos legais, sendo de sublinhar que todos eles se revelaram de extrema 

importância, ainda que a frequência com que os utilizamos possa não ter sido a mesma, 

para a realização empírica do nosso estudo. 

A análise de conteúdo foi também tida como importante, pois permitiu-nos a 

captação de sentidos, a leitura ativa procurando desocultar mensagens menos claras e, 

ainda, construir significações pela ‘colagem’ dos fragmentos recolhidos nas 

discursividades escritas ou faladas.   

Ainda que consideremos importantes as recolhas informais, o facto de 

pertencermos ao contexto fez com que fossemos continuamente interpelados quando 

nos deslocávamos quer à sala de professores, quer pelos próprios corredores, situação 

que não nos deixou grande espaço de manobra para recorrer, com a frequência desejada, 

a esta técnica. Não obstante sempre que possível e, sobretudo, através da escuta de 

conversas paralelas e da observação direta em contextos vários, recolhemos notas tidas 

como importantes. 

A informação recolhida, com o recurso às várias técnicas, foi tratada através do 

cruzamento de dados, permitindo-nos interpretar as narrativas dos respondentes e 

perceber a relação entre as representações e as dinâmicas organizacionais do contexto 

da pesquisa e entre estas últimas e o quadro normativo de referência; a mesma 

informação possibilitou-nos, ainda, corroborar o quadro conceptual que previamente 

elaboramos.  
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2. Formulação do problema, objectivos e hipóteses 

 

2.1. A Pergunta de partida  

O problema da liderança das escolas não sendo novo, ganhou nova dimensão 

fruto da alteração legislativa, nomeadamente a publicação do D/L 75/2008. Este 

normativo, assente num paradigma de centralização e hierarquização, instituiu a 

obrigatoriedade da unipessoalidade no órgão de administração e gestão da escola 

pública. Temos assim decretada a rutura com um modelo de colegialidade que vigorou 

durante décadas, sem que tal constituísse a vontade de pelo menos uma grande parte dos 

atores no terreno, os professores, já que a opção por esta possibilidade estava prevista na 

anterior legislação de referência e foram poucas as escolas onde ela se veio a 

concretizar. Se este facto, por si só, já poderia ser determinante para a definição do 

nosso problema, outro aspeto foi ainda decisivo. Falamos do conteúdo do preâmbulo do 

D/L 75/2008, em que se apresenta como um dos objectivos da alteração introduzida 

“reforçar as lideranças das escolas, o que constitui reconhecidamente uma das mais 

necessárias medidas de reorganização do regime de administração escolar”, 

acrescentando que “este objectivo concretiza-se no presente decreto -lei pela criação do 

cargo de director” (2008: 2342). Estão aqui as premissas tidas como o suporte do nosso 

problema, a ‘criação do cargo do diretor’ e o ‘reforço das lideranças das escolas’, a que 

somamos a relação de implicação entre a primeira e a segunda.   

Já que, como defendem alguns autores, nomeadamente Bachelard, o 

conhecimento produzido é sempre resposta a uma questão, a qual vai orientar o trabalho 

do investigador, sobretudo o empírico, assume, então, particular relevância a criação de 

uma pergunta de partida que, sem ser fechada, nos permita prosseguir.  

O pressuposto em que assenta a nossa pergunta traduz-se na ideia de que não 

existe uma correspondência absoluta entre o ‘reforço das lideranças’, previsto no 

Decreto-Lei 75/2008, e as práticas observadas na escola. Pensamos que é aplicável à 

liderança das escolas públicas a ideia segundo a qual uma coisa são as “orientações para 

a acção organizacional” e outra é a “acção organizacional” (Lima, 1998) concreta, ou 

seja, entre o decretado e o praticado existe um hiato, que resulta das múltiplas 

apropriações que os sujeitos fazem desses mesmos decretos bem como do que 

pretendem, dentro do que legalmente lhes é possível, fazer com eles. Assumimos, 

assim, como pergunta de partida para este Projeto de Investigação: 

  - Será que as dinâmicas organizativas da escola refletem o ‘reforço das 
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lideranças’, preconizado no Decreto-Lei 75/2008?  

Com a mesma finalidade de orientação do trabalho de pesquisa formulamos 

outras perguntas orientadoras, sub-questões ou questões-chave que decorrem da 

pergunta de partida, na qual estão, de alguma forma, incluídas, pelo que “devem-se 

especificar claramente quais as questões-chave a responder com o estudo” (Barañano, 

2008: 40).  

Podemos dizer que estas questões de investigação aparecem como os alicerces a 

partir do qual vai ser erigido o nosso processo investigativo, de cujo desenvolvimento 

dependerão os resultados da investigação. Desta feita, estas questões assumem-se, em 

nosso entender, como o núcleo, o cerne da pesquisa, já que nelas está implicado o 

resultado a alcançar, como defende Talbot citado por Fortin (2003). A sua importância 

percebe-se facilmente se nos concentrarmos nesta relação de implicação. Assim, 

decorrentes da primeira pergunta aparecem-nos outras a que atribuímos particular 

relevância e que também serão alvo de incidência deste trabalho, sendo por isso 

norteadoras da nossa pesquisa. Aqui se incluem as seguintes: 

 O que pensam os atores educativos (professores) sobre o novo modelo de 

administração e gestão das escolas?    

 A existência formal de um órgão de administração e gestão unipessoal é 

condição determinante da emergência de ‘lideranças fortes’? 

 Em que se traduz, na prática organizativa da escola, o reforço da liderança do 

diretor?  

 Quais as interpretações que os professores fazem da liderança do diretor? 

 Até que ponto as representações e as práticas dos atores educativos vão ao 

encontro do legalmente estabelecido no relativo ao ‘reforço da 

liderança’/reconhecimento de maior poder/autoridade ao diretor?   

 Será que o facto de os líderes das estruturas intermédias serem designados pelo 

diretor é condição determinante do ‘reforço’ da liderança desses docentes e do 

seu reconhecimento pelos pares?  

 Pode ou não o Conselho Geral condicionar a liderança do diretor?  

 O que mudou a nível da liderança na escola com a introdução do D/L 75/2008? 

 Que tipo de líder (diretor) e de liderança é observável na escola?  

 Quais as motivações do diretor para o exercício da liderança?   

 Estão as práticas do diretor, no actual contexto de ‘lideranças fortes’, em 

concordância com os princípios da democraticidade e da participação?  
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2.2. Os objectivos e as hipóteses de trabalho  

Para a nossa investigação definimos como objeto “o estudo da liderança do 

diretor, na perspetiva analítico-reflexiva do ‘reforço’ dessa liderança, numa escola 

secundária pública”. Na tentativa duma compreensão holística do problema da 

liderança, traçamos um conjunto de objetivos que orientaram não só o nosso estudo 

empírico mas também o nosso quadro conceptual de referência, a fundamentação 

teórica do nosso trabalho, pois como referem Lima & Pacheco, o “processo de 

investigação tem (…) como referente a formulação de objectivos, que orientam o 

investigador na prossecução dos percursos inicialmente inventariados” (2006: 16). 

Apesar de alguns dos objetivos que apresentamos serem mais gerais do que 

outros, entendemos não ser importante a separação entre objetivos gerais e específicos, 

nem sequer apresentá-los hierarquizados segundo esse critério. Assim sendo, são 

objetivos do nosso projecto: 

 compreender os múltiplos estilos de liderança/ líder; 

 refletir sobre a relação entre estilos de liderança e paradigmas organizacionais 

de escola; 

 perceber se existe um reforço efetivo das lideranças da escola, como preconiza 

o D/L 75/2008;  

 analisar os reflexos do referido D/L na liderança do diretor duma escola 

secundária pública; 

 captar as representações que os professores têm sobre este órgão de 

administração e gestão unipessoal; 

 perceber se as representações e as práticas dos atores educativos estão em 

concordância com o ‘reforço teórico’ das lideranças, nomeadamente no que se 

refere à liderança do diretor da escola; 

 problematizar a relação entre liderança unipessoal e democraticidade e 

participação a nível da organização educativa; 

 problematizar o exercício da liderança do diretor, na tentativa de determinar se 

existe um tipo de liderança dominante; 

 captar eventuais correlações entre “clima de escola” e tipo de liderança 

praticada pelo diretor.   

Com a finalidade de responder aos objetivos estabelecidos, formulamos algumas 

hipóteses de investigação, também elas orientadoras do nosso trabalho, particularmente 
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da investigação empírica, levada a cabo na escola secundária do Ágora, no concelho de 

Vila Real. De sublinhar, desde já, o carácter específico destas hipóteses, na medida em 

que elas não se destinam a ser submetidas a testes de verificação 

experimental/laboratorial, nem têm como finalidade a obtenção de conclusões gerais, de 

leis científicas, ou então estaríamos a afastar-nos do caráter qualitativo da metodologia 

que elegemos para realizar o nosso projeto investigativo. Estas hipóteses serão apenas 

referentes, guiões para a nossa pesquisa, mas não a determinarão em absoluto, pois 

entendemos esta investigação como um processo aberto que pode, à medida que se 

desenrola a nossa prática discursiva e operativa, particularmente a segunda, na vertente 

empírica do estudo, estar sujeita a pequenos desvios. Isto mesmo se justifica pelo facto 

de considerarmos que o conhecimento não é linear, não se faz em linha reta mas, 

maioritariamente, é produto de ‘ziguezagues’, de muitas investidas por parte do 

investigador; é que a ‘verdade’
86

  das coisas gosta de se esconder e por isso o caminho a 

percorrer é longo e inacabado. O nosso percurso foi então orientado mas não 

determinado e factos houve que nos fizeram reorientá-lo.  

O conhecimento que tínhamos do contexto, da problemática objeto do estudo, 

das dinâmicas do contexto e dos atores, facilitaram a construção de algumas hipóteses 

de trabalho. Portanto, foi a partir da problemática da investigação, da matriz teórica em 

que a fundamentamos, do conhecimento do locus da ação e como forma de evitarmos 

andar ao sabor do vento, embora não nos sentíssemos perdidos, que definimos as 

hipóteses que a seguir se apresentam. Estabelecemos como hipótese mais geral: 

 A emergência de ‘lideranças fortes’ nas escolas não depende da constituição 

do órgão de gestão (unipessoal ou colegial) mas antes da capacidade dos 

líderes formais para envolverem os diversos atores na dinâmica 

organizacional. 

Desta primeira derivamos outras que, de forma mais ou menos explícita, estão 

nela contidas.  

 O Decreto-Lei 75/2008 veio reforçar na teoria as lideranças na organização 

educativa mas nas dinâmicas da prática organizativa isto não se assume 

                                                           
86

 A verdade é aqui percebida num sentido que não o absoluto, pois entendemos, na linha de outros 

autores, que a Verdade na sua dimensão de saber certo e definitivo não existe, é inacessível a um homem 

finito e limitado espácio-temporalmente, dotado, no entanto, da capacidade de ir encontrando/construindo 

verdades. Não obstante o aspeto paradoxal da afirmação de que ‘a Verdade absoluta não existe’, ou isto 

mesmo é falso, o que pretendemos deixar claro é a ideia de que o conhecimento é uma construção 

contínua e mutável, jamais definitiva e acabada, não só pela complexidade da realidade mas também pela 

condição da própria natureza humana. 
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como um dado absoluto. 

 Ainda que as representações dos atores educativos, traduzam um 

reconhecimento do ‘reforço’ teórico da liderança do diretor, tal não se 

traduziu em alteração das suas práticas efetivas.  

 A possibilidade conferida ao diretor para designar docentes para o exercício 

de cargos de coordenação educativa e de supervisão pedagógica constitui-se 

um mecanismo de ‘reforço da liderança’.   

 O ‘decretado’ reforço das lideranças não inviabiliza práticas de democracia 

e participação por parte dos líderes formais, em particular do diretor.    

 Não há diferenças significativas entre o líder/liderança do diretor e o 

líder/liderança do presidente do Conselho Executivo.   

 

 

3. As técnicas de recolha e tratamento da informação 

Tendo nós optado pelo estudo de caso e pela utilização de um único caso, 

pretendíamos ganhar em profundidade aquilo que perdíamos em termos de possíveis 

comparações. Um aspeto importante do estudo de caso, que alguns consideram não ser 

um método mas um ‘guarda chuva’
87

 que abriga uma família de métodos, diz respeito 

ao recurso a uma variedade de fontes de informação, referindo Costa que o estudo de 

caso “ (…) não se pode socorrer duma única técnica, mas duma pluralidade delas, 

accionadas alternadamente e simultaneamente pelo investigador” (1986: 140). 

Tal fez com que na nossa investigação mobilizássemos uma diversidade de 

técnicas
88

, como entrevista, observação não participante, análise documental, conversas 

informais/observação, análise de conteúdo, desvinculados da crença de que a cada uma 

correspondia um maior ou menor valor heurístico, pois todas foram decisivas e 

importantes para o desenvolvimento do nosso processo, não obstante o facto de umas 

poderem ter sido utilizadas com mais frequência do que outras. Desta feita, procuramos 

por em prática a ideia de que 

colocando-se numa atitude de observação e de escuta activa, o avaliador deve 

combinar instrumentos estruturados (...) com abordagens mais informais e 

                                                           
87 Segundo a definição adoptada pela Conferência de Cambridge, em 1976, "case study is a umbrella term 

for a family of research methods having in common the decision to focus an inquiry round an instance"- 

Adelman & Kemmis (1984: 94). 

 
88

 Esclarece-se que neste trabalho utilizaremos de forma indiferenciada o termo técnica e estratégia, para 

nos referimos à recolha de informação. 
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conviviais (encontros e discussões individuais ou de grupo, por exemplo); 

estas últimas permitem-lhe controlar os dados fornecidos pelas técnicas 

formalizadas e obter outras informações relevantes” (Castro-Almeida, Boterf 

& Nóvoa 1992: 115). 

 

 

3.1. A observação não participante 

A literatura aponta para vários modos de observar a que correspondem diferentes 

tipos de observação, que não importa aqui analisar, cabendo ao investigador, face aos 

objetivos do estudo e perante as vantagens e desvantagens de cada tipo, decidir por qual 

enveredar. No nosso estudo optamos pela observação não participante, que consiste 

numa “ (…) técnica de recolha de dados particularmente útil e fidedigna, na medida em 

que a informação obtida não se encontra condicionada pelas opiniões e pontos de vista 

dos sujeitos, como acontece nas entrevistas e nos questionários” (Afonso, 2005: 91). 

Não obstante esta nossa opção e na medida em que fazemos parte do contexto, 

nem sempre operacionalizamos eficazmente, e de forma ‘pura’, esta técnica, pois apesar 

do nosso esforço com vista à auto-imposição do silêncio nas reuniões em que 

participávamos na qualidade de observador não participante, nem sempre o 

conseguimos, sendo mesmo, algumas vezes, convocados a intervir por parte dos outros 

elementos. Logo, subscrevemos a afirmação de Lima, segundo a qual 

o investigador é sempre participante, na medida em que a sua presença, 

mesmo silenciosa,[o que nem sempre aconteceu],
89

 interfere no contexto 

social analisado, e na medida, ainda, em que ao familiarizar-se com o 

contexto e com as pessoas, ao estabelecer relações sociais e ao interactuar 

com muitos actores, vai-se aproximando, por vezes do ponto de vista afectivo 

e emocional, daqueles que a investigação convencional tende a reduzir ao 

estatuto de “objectos” de pesquisa . Aceitámo-lo e, na medida das nossas 

possibilidades, procurámos distinguir os planos, controlar e relativizar as 

interferências que sempre admitimos e que, em certos casos, pudemos 

comprovar (1998: 31-32). 

A nossa pesquisa envolveu um conjunto diverso e heterogéneo de participantes, 

pois estivemos presente em reuniões de órgãos e estruturas diferentes, Conselho Geral e 

Conselho Pedagógico, Conselho de Diretores de Turma, Departamento Curricular e 

ainda em reuniões com Representantes dos Alunos e da Associação de Estudantes, com 

Representantes dos Pais e Encarregados de Educação e com alguns Coordenadores de 

Grupo/Departamento; à exceção das do Conselho Geral, Conselho de Diretores de 

Turma e de Departamento, as restantes foram convocadas e presididas pelo diretor. Esta 

estratégia revelou-se muito enriquecedora e muito útil para o nosso trabalho, pois 

permitiu-nos observar a forma como os diferentes atores interagiam, as diferentes 

                                                           
89

 Informação nossa. 
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interpretações dos assuntos e a forma como eles eram discutidos, bem como as 

démarches envolvidas no processo de tomada de decisão.  

A aplicação desta técnica obedeceu a algumas decisões pessoais, subjacente às 

quais estavam os objetivos da nossa investigação, nomeadamente no referente às 

reuniões em que queríamos participar, sem que estivesse definido um número
90

 mínimo 

ou máximo, procurando, no entanto, estar sempre que possível, o que se veio a traduzir 

num número bastante significativo; decidimos, também, que a nossa observação estaria 

próxima da não estruturada (Afonso, 2005), não significando que não sabíamos o 

porquê e o para quê da nossa presença, pois tínhamos como ponto de partida as próprias 

questões da pesquisa investigativa. Porém, não nos tínhamos imposto uma matriz de 

observação a ser aplicável a todas as reuniões, registando sim todas as notas que 

considerávamos úteis para a nossa investigação, fazendo interpretações de discursos 

verbais ou não verbais, mas sem nos preocuparmos em fazer uma descrição detalhada 

dos acontecimentos, concentrando-nos, sobretudo, no líder, procurando perceber, entre 

outras coisas, que tipo de liderança era praticada, se havia participação e envolvimento 

de todos no tratamento dos assuntos em análise. Parece ser possível afirmar que 

seguimos as orientações de Bogdan & Biklen que dizem 

(…) registe insights importantes que vai tendo durante a recolha de dados 

para não os perder. Sempre que considerar que um acontecimento a que 

assistiu ou um diálogo em que se envolveu é relevante, anote as imagens que 

estes lhe despoletam. (…). Sempre que palavras, acontecimentos ou 

circunstâncias sejam recorrentes, mencione-os nos comentários do 

observador e especule sobre o seu significado. Se achar que se fez luz na 

compreensão de alguma coisa que previamente não estava clara para si, 

registe este facto. Se se der conta que há sujeitos que têm algo em comum, 

saliente estas semelhanças nos comentários do observador. O objectivo é o de 

estimular o pensamento crítico sobre aquilo que observa e o de se tornar em 

algo mais que uma mera máquina de registo (1994: 211). 

Enquanto observador não participante estivemos presente num total de 20 

reuniões, assim distribuídas: 6 do Conselho Pedagógico; 3 do Conselho Geral; 2 do 

Conselho de Diretores de Turma; 2 do Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 2 

com os Representantes dos Alunos e da Associação de Estudantes da escola; 2 com os 

Representantes dos Pais e Encarregados de Educação; 3 com Coordenadores de 

Grupo/Departamento. A realização da observação não participante teve início a 27 de 

janeiro, reunião do Conselho Pedagógico, e terminou a 20 de setembro, reunião do 

Conselho Geral.  

                                                           
90 Eisner (1991), Patton (1985, 1990), entre outros, referem que cabe ao investigador decidir, de acordo 

com a natureza e objectivos do estudo, o número de observações a realizar, não havendo na literatura 

consenso quanto a esse número. 
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No relativo à minha presença nas reuniões de órgãos/estruturas de coordenação 

específicos, a mesma foi precedida dum pedido informal, meramente verbal aos 

presidentes das respectivas reuniões; de acrescentar que a realização da investigação na 

escola já estava autorizada pelo diretor
91

. Na primeira reunião de cada órgão/estrutura 

de coordenação, o presidente da mesma informava os restantes elementos sobre o 

porquê da minha presença, tendo sido natural e unanimemente aceite.  

Os dados recolhidos nestas reuniões, traduzidos na forma de excertos 

significativos, de descrições de factos tidos como pertinentes, ou de interpretações 

pessoais despoletadas por palavras, acontecimentos, etc., serão mobilizados para 

cruzamento com os que resultaram da aplicação de outras técnicas, de modo a permitir a 

aferição das informações recolhidas.  

 

 

3.2. As conversas informais 

Mais do que conversas informais aquilo que nós fizemos foi uma outra forma de 

observação, a observação direta, que consistiu num prestar atenção, num ‘estar à escuta’ 

de conversas que decorriam ao nosso lado, na tentativa de registar notas (notas de 

campo) sem que os falantes soubessem que estavam a ser observados, o que num 

contexto que não o da investigação poria em causa valores ético-morais, mas que, neste 

caso e pelo facto dos sujeitos observados estarem mais à vontade, se constituiu numa 

fonte de informações importante. Recorde-se, no entanto, que o nosso estatuto de 

‘investigadora’ foi dado a conhecer à comunidade, via diretor/conselho pedagógico, 

numa fase bastante inicial do nosso trabalho, para além do que havia o compromisso 

assumido pela mesma via de que o anonimato seria mantido em todas as circunstâncias 

da investigação, estando em causa a dimensão ética da investigação. Sublinhe-se que, 

apesar de dilemas éticos que eventualmente possam ter acontecido ao longo do 

percurso, procuramos sempre que a nossa investigação fosse eticamente responsável, até 

porque estava em causa a confiança e o respeito dos nossos pares, daqueles com quem 

convivemos diariamente. 

Conseguimos, pela atenção especial que prestávamos ao que ia acontecendo à 

nossa volta, ver coisas que, muitas vezes, nem os próprios sabiam que estavam a 

                                                           
91

 Utilizamos o substantivo diretor, em ruptura com o seu sentido gramatical, e tratamo-lo como um 

substantivo uniforme, invariável em função do género, para mais facilmente cumprirmos o critério do 

anonimato. 
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discutir, ler sinais que nos davam informações relevantes. Falo por exemplo da 

aproximação cordial e numa postura de interesse e de diálogo, com que alguns atores 

tidos como ‘líderes informais’ e identificados como ‘fontes de ruído’, se dirigiam ao 

diretor, sendo de registar a naturalidade e o à vontade com que o faziam. Daí 

concordarmos com a opinião de Eisner (1991), segundo a qual um bom observador terá 

de ter a capacidade de monitorizar as deixas verbais e não verbais, assim como o uso 

corrente, ambíguo e descritivo da linguagem, para o que terá que mobilizar as 

competências da atenção e da significação, da análise hermenêutica aplicada às 

diferentes discursividades (verbal e não verbal).  

Nesta estratégia, que consideramos mais de observação, privilegiamos a 

informalidade, na perspetiva de “obter respostas sem fazer perguntas” (Costa, 1986: 

138). Assim foi-nos possível registar observações do diretor, dando conta de que ‘o 

professor x chegou atrasado à aula, sem que apresentasse justificação para o facto’, ‘o 

professor y desconhece o regulamento interno’, ou em situações de maior stress e face a 

alguns comportamentos injustificados face à lei e ao RI, desabafa ‘não percebo porque 

agiu daquela maneira, a escola não está em auto-gestão’ ou quando após ter conversado, 

em particular, com o professor em causa, diz com ar desapontado “como é possível não 

cumprir o que foi decidido em grupo, aprovado pelo Conselho Pedagógico, e fazê-lo 

convicto de que não há mal algum nisso”. Estes dados cruzados com alguns dos 

colhidos através da entrevista, permitiram-nos uma conclusão prévia, merecedora de 

aprofundamento, pois vai ao encontro duma das hipóteses que colocamos, que consiste 

no facto dos atores educativos considerarem que houve um reforço da autoridade do 

diretor, um acréscimo dos seus poderes, mas que o nosso registo nos permite constatar 

que tal não se traduziu na alteração das suas práticas efetivas.  

Esta estratégia possibilitou-nos, via conversas informais entre duas docentes, 

colher elementos acerca da liderança do diretor, “muito democrático; só em casos 

extremos e muito pontuais, deixa de sê-lo”, faz-se alusão ao quanto custou a tomada de 

decisão sobre uma não recondução para o desempenho dum cargo; ainda a propósito da 

liderança “é mais de fazer do que de burocracias”, fazendo-se a comparação com outro 

diretor considerado muito burocrático, ou ainda “procura sempre a opinião dos outros, 

mesmo quando podia ter decidido sozinho, não o fez sem me consultar” (afirmação 

proferida por um elemento não docente e com funções específicas na escola). Foi-me 

ainda dado registar a propósito do funcionamento do Conselho Pedagógico “há muita 

discussão…”. Com frequência, foi possível escutar, proferidas por parte de elementos, 
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docentes e não docentes, novos na escola e depois de nela se instalarem e trabalharem 

algum tempo/anos, que traziam do exterior, fornecidas por pessoas que não pertenciam 

ao contexto, representações menos positivos sobre a liderança aí exercida mas que o 

confronto com as práticas não veio a confirmar, bem pelo contrário, afirmações do 

género: “o que eu digo a essas pessoas é que não trocava esta escola por nenhuma outra, 

e que o que dizem é fruto de desconhecimento”, “essas opiniões, quando muito, só 

podem vir de quem não quer trabalhar ou não é cumpridor”.  

Traduz ainda o tipo de líder, e a apropriação que faz da escola como escola de 

todos, uma observação que o diretor nos dirigiu quando, num determinado contexto 

referimos “tenho na escola…”, apressando-se a corrigir-nos “não digas tenho na escola, 

mas temos, pois a escola não é tua nem minha, nem da direcção, é dos professores, dos 

alunos, do pessoal não docente, da comunidade…”.    

Assim, ainda que a busca de ‘informantes privilegiados’ não tenha sido o 

princípio mais seguido, conseguimos, imersos no contexto global da escola, que não só 

a sala dos professores, observar e registar dados de atores privilegiados ou pelo cargo 

que desempenhavam, que lhes permitia falar com substância, com conhecimento 

oriundo da experiência/observação direta e não do ouvir dizer, ou pela sua postura mais 

inconformada, que se traduzia, nalguns casos, em discursos verbais ou não verbais mas 

susceptíveis de leitura, e noutros casos, em ‘monólogos em círculos fechados, na sala de 

professores’, onde só falava para fora o discurso não verbal. Esta última situação era 

observável, sobretudo em momentos em que na ‘ordem do dia’ estava a avaliação do 

pessoal docente, o fenómeno, na nossa opinião, mais problemático no decorrer desta 

investigação, já que decorria o segundo e último ano do segundo ciclo avaliativo. 

 

 

3.3. A análise documental 

Foi com alguma facilidade que operacionalizamos esta técnica, para o que muito 

contribuiu ‘sermos de dentro’, pois sabemos onde se encontram, disponíveis para toda a 

comunidade, um grande número dos documentos de que precisávamos para a 

concretização da nossa investigação empírica. Relativamente a outros, aparentemente 

menos acessíveis, também não se nos colocou dificuldade de qualquer ordem, nem 

exterior, do lado da escola, nem interior, pois sabíamos o que pretendíamos, não 

procurávamos sem rumo, mesmo quando o que estava em causa era a legislação de 

suporte mais recente.      
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A análise documental revelou-se de extrema utilidade, pois permitiu-nos, 

relativamente aos documentos internos debruçar, de forma mais atenta e reflexiva, sobre 

os documentos que definem a política educativa da própria escola; fazer uma 

apropriação mais substantiva, porque com uma finalidade específica, da visão traçada 

para esta escola através, nomeadamente, da consulta do Projeto de Intervenção, 

apresentado pelo diretor aquando da sua candidatura, e que o Conselho Geral 

subscreveu quando o elegeu para o cargo, bem como sedimentar a ideia de que estamos 

perante uma escola inclusiva, pela observação de documentos que deixam perceber a 

aposta na diversificação da sua oferta formativa; interpretar a dinâmica cultural da 

escola e dos seus atores, pela consulta dos seus Planos Anual e Plurianual de 

Atividades, encontrando entre as atividades constantes nestes documentos as que 

marcam a identidade e singularidade da escola, sob o ponto de vista cultural mas 

também estratégico; compreender à luz do Regulamento Interno, e de outros 

documentos, se a valorização da participação dos diversos atores aparece de forma 

explícita; registar os pontos fortes e fracos da escola, identificados pelo seu líder bem 

como a perspectivação que faz do futuro, pela análise do Relatório de Atividades 

apresentado no final do ano letivo ao Conselho Geral, enquanto documento de prestação 

de contas do diretor; por outro lado, a consulta de documentos externos, persegue, entre 

outras, uma finalidade, essencialmente, comparativa, tratando-se de perceber como são 

operacionalizadas a nível interno os normativos externos, no que concerne, em 

particular, à liderança do diretor, ao decretado reforço, às nomeações para o 

desempenho dos cargos; a consulta dos Relatórios da IGE, em particular o da avaliação 

externa da escola, serve também uma abordagem comparativa, centrando-nos em 

particular no item relativo à avaliação da liderança. 

Percebe-se, assim, a importância da análise documental numa investigação 

qualitativa, Merriam (1988), sendo uma fonte de recolha de informação muito relevante 

a nível do estudo de caso, que a autora sublinha ao escrever que a documentação 

existente “pode ajudar o investigador a descobrir significados, a desenvolver 

compreensão, e a descobrir ideias relevantes para o problema a investigar” (1988: 118).  

Tendo presente a afirmação de Bogdan & Biklen, de que “as escolas e outras 

organizações burocráticas têm a reputação de produzir uma profusão de comunicações 

escritas e ficheiros” (1994: 189), foi facilmente entendível a utilidade dos documentos, 

que podem ser classificados de oficiais, tanto internos como externos, pelo que, para o 
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nosso estudo serão tidos como referenciais de consulta e recolha de informação os 

seguintes: 

- PEE; 

- Plano Anual e Plurianual de Actividades;  

- Projeto de Intervenção do Diretor; 

- RI; 

- Relatório Anual/Final de Actividades; 

- Atas de CP e de CG; 

- Materiais de divulgação da oferta formativa; 

- Relatório de Avaliação Externa da IGE; 

- Decreto-Lei n.º 75/2008; 

- Decreto-Lei n.º 115-A/98;  

- Decreto-Lei n.º 172/91;   

- Decreto-Lei n.º 769-A/76. 

Perante um tão vasto leque de documentos era essencial destacar o essencial do 

supérfluo, não nos dispersarmos concentrando a nossa análise, sobretudo, nos aspetos 

relacionados com o nosso problema de investigação. Foi imprescindível a realização 

duma viagem hermenêutica, assumindo-nos como intérprete das discursividades, 

nalgumas das quais tínhamos, no entanto, participado, mas a realização do trabalho 

fazia com que muitas coisas parecessem novas, como se as víssemos pela primeira vez, 

pois a lente que agora utilizávamos não era a de professor produtor, mas a de 

pesquisador intérprete, que busca e constrói significados. É que, como escreve 

Gadamer, “o texto traz um tema à fala, mas quem o consegue é, em última análise, o 

desempenho do intérprete” (1998: 565). No entanto, a compreensão de um documento 

não pode resultar no pretensiosismo do leitor de tudo ter compreendido, e de que a sua 

leitura vale para sempre e para todos, deve antes pensar que 

embora se tenha de compreendê-lo em cada caso de uma maneira diferente, 

continua sendo o mesmo texto que, cada vez, se nos apresenta de modo 

diferente. (...) Assim, a compreensão não se satisfaz no virtuosismo técnico 

de um ‘compreender’ tudo o que está escrito (Gadamer, 1998: 579-706).  
 

 

3.4. A entrevista 

A entrevista é uma estratégia muito útil, fundamental para a recolha de dados, 

sobretudo em investigações de natureza qualitativa (Bogdan & Biklen, 1994), daí muito 
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utilizada. Esta requer do investigador a mobilização de competências de vária ordem, na 

medida em que ele tem que dominar o problema em estudo, tem que ter conhecimento 

do contexto, resultante, de preferência, não só das informações teóricas recolhidas pela 

análise documental mas também da vivência desse mesmo contexto, o que lhe permitirá 

definir o que quer perguntar e a quem quer perguntar, tendo que ter também cuidado 

sobre o como perguntar. A revisão da literatura permite-nos afirmar que o investigador 

deve ter claro que tipo de informação é desejado bem como que questões são as mais 

apropriadas para a obtenção dessa informação. Portanto, para lá das competências 

cognitivas, do conhecimento da problemática a investigar na perspetiva global e 

particular, o investigador deverá também possuir competências linguísticas que lhe 

permitam formular as perguntas mais certas para a obtenção dos resultados desejados, 

bem como competências comunicacionais e relacionais, permitindo as primeiras, 

sempre que necessário, desmontar as perguntas escritas, com vista à sua simplificação, 

pois o discurso oral e numa relação de frente a frente tem maior flexibilidade que o 

escrito, permitindo a adaptação da pergunta ao entrevistado e a sua melhor orientação 

no sentido pretendido pelo investigador. Considera Afonso (2005) que a entrevista 

consiste numa interacção verbal entre o entrevistador e o respondente, situação de face a 

face, constituindo uma das técnicas de recolha de dados mais frequentes. Outros autores 

como, Bogdan & Biklen definem a entrevista como uma “ (…) conversa intencional, 

geralmente entre duas pessoas” e “ (…) com o objectivo de obter informações sobre a 

outra” (1994: 134). Por sua vez, as competências relacionais podem ser a chave do 

sucesso da entrevista, pois se não houver empatia, confiança, se não for criado pelo 

entrevistado um clima de à vontade e de liberdade, se o entrevistador se apresentar num 

patamar de superioridade, aquilo que obterá do entrevistado será de pouca relevância 

para o estudo. Uma eventual arrogância intelectual do entrevistador é, na nossa opinião, 

a melhor via para levar o entrevistado ao silêncio, não no sentido da não resposta, mas 

no sentido da não verdade, da resposta rápida e desinteressada. De facto, não podemos 

pretender que o outro se preocupe connosco se nós lhe damos a entender que não o 

temos em boa conta, que somos melhores do que ele. Daí que a humildade intelectual, 

combinada com valores ético-morais de reconhecimento do valor do outro, por isso o 

escolhemos, de respeito por si como pessoa e como profissional, seja essencial para que 

o outro fale, porque percebe que a sua opinião vale; então a sua disposição para dizer a 

verdade será maior, ainda que seja a sua verdade, a sua interpretação dos factos e das 

pessoas, traduzindo, algumas vezes, um misto de realidade com fantasia.  



CAPÍTULO III - DISPOSITIVO METODOLÓGICO 

 

162 
 

Se o que interessa ao investigador é estudar o assunto em profundidade, ouvir os 

atores, levá-los a reflectir sobre o problema, que muitas vezes, ainda que estando 

latente, não foi objeto de auto-análise, fazer com que ponham a descoberto e partilhem 

as suas interpretações, então uma boa técnica ao serviço deste intento é a entrevista, pois 

segundo Quivy & Campenhoudt permite conhecer o  

(…) sentido que os actores dão às suas práticas e aos acontecimentos com os 

quais se vêem confrontados: os seus sistemas de valores, as suas referências 

normativas, as suas interpretações de situações conflituosas ou não, as 

leituras que fazem das próprias experiências, etc (1998: 194).  

Os autores consultados são de opinião que a entrevista pode assumir vários 

formas, na linha do que Patton (1985, 1990) refere existirem três tipos de entrevista: 

informal, estruturada ou padronizada e semiestruturada, sendo também usuais outras 

designações como livres, estruturadas, semiestruturadas, ou  semidiretivas, segundo 

Quivy & Campenhoudt (1998). Se nas primeiras, informais ou livres, o respondente 

discorre como bem entender, sem qualquer orientação, sobre o assunto posto à 

discussão pelo investigador, nas segundas, estruturadas, todas as perguntas são 

estabelecidas a priori; também a respectiva formulação e a sequência respeitam um 

padrão rígido que não deixa liberdade quer ao entrevistador quer ao entrevistado, visto 

que, numa posição extrema, este apenas terá que seleccionar as respostas; por último, 

nas semiestruturadas ou semidiretivas, não obstante a existência de algumas perguntas 

previamente estabelecidas, o entrevistador não está limitado por elas, sendo livre para  

incluir outras, face às respostas dadas pelo entrevistado, clarificando as primeiras, e 

orientando o entrevistado, fazendo-o regressar ao caminho quando dele se afasta, pois é 

possível no decorrer duma conversa/entrevista que exista esse desvio, sem que se 

consiga obter a resposta à pergunta, ficando comprometidos os objetivos da  

investigação. Quivy & Campenhoudt (1998) definem esta modalidade de entrevistas 

como não sendo inteiramente aberta nem encaminhada por um grande número de 

perguntas precisas.  

Cabe ao investigador decidir pela adoção da que melhor se adequa à natureza e 

objetivos do seu estudo. No nosso caso optamos pela entrevista semiestruturada, pois 

pretendíamos manter com os nossos pares uma conversação que não sendo formatada, 

contudo guiada, nos permitisse, com liberdade relativa, por em cima da mesa opiniões 

sobre o actual momento da política educativa, sem nos desviarmos do problema da 

liderança, e sobretudo analisar em profundidade a representação dos interlocutores 

sobre a prática da liderança do diretor, captando as suas vivências e expetativas em 
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relação ao diretor e à própria escola. Traçamos como objetivo fazer deste momento, que 

em muitos casos ultrapassou os 60 minutos, um tempo de reflexão introspetiva, um 

revisitar de imagens, umas mais presentes do que outras, sobre o que tinha sido a 

liderança do presidente do Conselho Executivo e sobre o que era a liderança do diretor, 

já que se tratava duma mesma pessoa. Colocamos algumas expetativas nesta estratégia 

de conversação, que nos fazia descentrar de nós para ir ao encontro do outro e para 

pensar sobre um outro. Tivemos então subjacentes as palavras de Gadamer, que nos diz 

que numa conversação é primacial 

Atender realmente o outro, deixar valer os seus pontos de vista e pôr-se em 

seu lugar, e talvez não no sentido de que se queira entendê-lo como esta 

individualidade, mas sim no de que se procura entender o que diz (1998: 

561); 

ao que acrescenta a necessidade de cumplicidade e de aproximação entre os que se 

envolvem num ato discursivo presencial, deixando perceber que é fundamental que   

os interlocutores não passem ao largo um do outro (...) É por isso (...) que a 

primeira condição da arte da conversação é nos assegurarmos de que o 

interlocutor nos acompanhe no mesmo passo, já que (...) aquele que fala é, 

sempre ele mesmo, aquele que se põe a falar até que apareça por fim a 

verdade daquilo de que se fala (1998: 541).   
Também Minayo (1994) considera que a entrevista privilegia, para a obtenção 

de informações, a fala individual, a qual desoculta sistemas de valores, crenças, normas, 

símbolos e representações, que correspondem ao pensamento coletivo do grupo/grupos 

com que se identifica o entrevistado, e do qual ele acaba por ser, inconsciente ou 

conscientemente, o porta-voz. A entrevista semiestruturada é a que melhor permite ao 

sujeito falante, entrevistado, discorrer sobre as suas experiências, as suas visões, a partir 

da pergunta aberta colocada pelo entrevistador, que este pode ir modelando, ou seja, 

este tipo de entrevista dá maior liberdade ao entrevistado e ao entrevistador, pois não só 

possibilita ao primeiro repostas livres e espontâneas como valoriza a intervenção do 

segundo. 

Tendo subjacente a ideia de que esta técnica permite a aproximação do 

concreto/real ao vivido, sem que a correspondência nem sempre se traduza num 

esquema de igualdade, o que nós pretendíamos era captar as representações, baseadas 

no vivido, que os entrevistados tinham da liderança na sua escola, da liderança do 

diretor, confrontando essa liderança, por um lado, com os normativos que ditam o seu 

‘reforço’, e por outro, com um regresso ao passado, à liderança do presidente do 

Conselho Executivo. Como não era possível ouvir todos os professores no tempo que 

tínhamos disponível, nem desejável segundo alguns autores, que consideram que a 

repetição e a falta de integração de dados novos, é muito frequente, devendo o 
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entrevistador saber que quando tal acontece é altura de parar, tivemos que seleccionar 

um grupo de interlocutores. Cabe referir que a escolha da população a entrevistar, ainda 

que aleatória no relativo aos informantes concretos, obedeceu a alguns critérios, 

designadamente a inclusão de professores pertencentes ao Conselho Pedagógico, “ 

órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa (…)”, presidido 

pelo diretor e onde são tomadas decisões importantes para a dinâmica da escola, 

constituído por elementos, que na sua maioria, também desempenham funções de 

liderança; de professores pertencentes ao Conselho Geral, incluindo o seu presidente, 

órgão a que cabe, entre outras coisas, “aprovar o projecto educativo e acompanhar e 

avaliar a sua execução; aprovar o regulamento interno (…) da escola (…); aprovar os 

planos anual e plurianual de actividades; apreciar os relatórios periódicos e aprovar o 

relatório final de execução do plano anual de actividades; definir as linhas orientadoras 

para a elaboração do orçamento; definir as linhas orientadoras do planeamento e 

execução, pelo director, das actividades no domínio da acção social escolar; aprovar o 

relatório de contas de gerência (…)” (D/L 75/2008: 2345- 2349), aparecendo com um 

papel que consideramos  próximo do ‘legislador’, para além de que lhe reconhecemos 

implícito o papel de ‘fiscalizador’ do trabalho desenvolvido na escola, sobretudo o do 

próprio diretor. Definimos, ainda, um outro critério, tendo em conta os objetivos da 

nossa investigação, que consistia em perceber até que ponto na ação concreta do diretor 

da escola, anterior presidente do Conselho Executivo, era percebido, fruto das suas 

práticas efetivas, o ‘reforço’ da liderança. Na sequência do que estabelecemos que os 

entrevistados teriam que ter um mínimo de tempo de serviço na escola correspondente a 

5 anos lectivos, sendo de sublinhar que nestes 5 anos tinha que estar reunida a condição 

de neles ter sido presenciada a forma de aplicação dos dois últimos normativos relativos 

à administração e gestão da escola, na base dos quais estão filosofias de escola 

diferentes, sendo que a pessoa líder da escola se manteve a mesma, tendo sido, fruto de 

eleições diretas, presidente do Conselho Diretivo, presidente do Conselho Executivo e 

hoje diretor, na sequência da sua eleição pelo Conselho Geral. 

Na sequência deste critério cabe referir que dum total de 71 docentes (tendo sido 

retirados aqueles que tinham horário reduzido e que acumulavam noutra escola), 

reuniam estas condições 48 (incluindo neles o diretor mas não nos incluindo a nós 

próprios). Apenas um dos docentes entrevistados se encontrava no limite aqui 

estabelecido, ultrapassando a maioria (11 dos entrevistados) os 10 anos de serviço na 

escola, e chegando a um máximo de 24 anos. Fazendo a média de anos na escola dos 
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docentes entrevistados, esta traduz-se em 14, e o número de anos total de serviço situa-

se entre 17-37.  

Tivemos, ainda, subjacente à nossa escolha um princípio, que consistia em ter 

um número de interlocutores privilegiados que incluísse as consideradas ‘vozes 

críticas’, geradoras de algum ruído, e algumas das quais se enquadram no perfil do líder 

informal, descurando o critério da amizade e da simpatia pela pessoa do diretor. 

Pretendíamos, desta forma, obter resultados cuja fiabilidade e validade, não pudesse ser 

objetada pela parcialidade reconhecida aos entrevistados.  

De entre os 48 docentes que reuniam as condições pré-estabelecidas, foram 

entrevistados 15, incluindo neles o diretor, sendo esta população avaliada por nós como 

suficiente, facto para que releva o terem sido ultrapassadas as vinte horas de 

conversação. Todas as entrevistas foram gravadas, tendo sido precedidas duma 

explicação sobre os objetivos da pesquisa, e da entrega de um guião ao entrevistado, 

para que ele se pudesse localizar sempre que o ato de conversar o levasse a uma 

encruzilhada de caminhos, e a um descentramento da pergunta em foco. Tivemos, ainda, 

o cuidado de estabelecer, no momento prévio à entrevista, uma espécie de protocolo, 

traduzido na forma de compromisso verbal, no qual assegurávamos o anonimato, até 

porque ninguém se identificava na entrevista, e a confidencialidade das informações 

registadas, às quais apenas nós teríamos acesso, e das quais se reproduziram apenas 

excertos susceptíveis de enquadramento na narrativa da pesquisa empírica.  

No pressuposto de que não se pode reduzir a realidade às representações que os 

homens dela constroem, mas que são os homens que, pelas suas interpretações dão cor e 

sabor à própria realidade, sem o que ela seria amorfa e sem significado, os dados 

recolhidos com base na entrevista foram cruzados com os resultantes da utilização de 

outras técnicas, servindo a entrevista, sobretudo, para complementar e fazer o 

contraponto com a observação das práticas efetivas, realizada ao longo do período 

assinalado.  

 

 

3.5. A análise de conteúdo 

A nossa pesquisa empírica perderia sentido se nos ficássemos pela recolha de 

dados. A variedade de material recolhido, em particular, pelas entrevistas e pela análise 

documental, carece de ser submetida a uma outra análise com vista à atribuição de 

sentido aos dados brutos e ainda para estabelecer as respetivas correlações. É neste 
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contexto que fica mais evidente o nosso trabalho de bricoleur (Lévi-Strauss, 1970), pois 

temos que interpretar e ligar os vários ‘fragmentos’ recolhidos no decurso da 

investigação empírica por forma a chegarmos a conclusões susceptíveis de serem 

entendidas como dados representativos do fenómeno em estudo, ou seja, temos que 

desenvolver uma análise que, partindo de abordagens múltiplas, mas singulares, porque 

individuais, nos leve à descoberta de representações partilhadas. Esta é, então, como 

apontam Bogdan & Biklen, uma abordagem que “procede de ‘baixo para cima’ (em vez 

de ‘cima para baixo’, com base em muitas peças individuais de informação recolhida 

que são inter-relacionadas” (1994: 50).  

Impunha-se, portanto, para a análise dos documentos e das entrevistas o recurso 

à análise de conteúdo que pode considerar-se como um conjunto de procedimentos que 

têm como objectivo a produção de um texto analítico sobre os dados (Calado & 

Ferreira, 2004). Esta técnica permite-nos “lidar com comunicações frequentemente 

numerosas e extensas para delas extrair um conhecimento que a simples leitura ou 

audição cumulativa não permitiria formar” (Esteves, 2006: 107). Desta feita, o 

investigador descreve os dados mas também faz inferências que podem ser contestadas 

ou corroboradas por outros procedimentos de recolha e tratamento de dados, daquela ou 

de investigações futuras (Esteves, 2006). 

Tendo em conta o enquadramento deste estudo no paradigma construtivista, 

então o conhecimento será o resultado de uma construção ativa do investigador sobre a 

realidade observada. Enfatiza-se, por esse facto, uma análise de caráter indutivo através 

da qual os dados recolhidos vão ganhando sentido, o que não significa que eles próprios 

não sejam portadores de um sentido, tradutores de uma atitude analítico-interpretativa
92

. 

Trata-se, então, por exemplo, de pegar nos dados ‘soltos’ das representações e através 

da colagem dos mesmos, fruto da nossa interpretação primeira, dotá-los de uma 

significação de âmbito mais global. Impunha-se, posteriormente, uma construção de 

sentido integral das representações dos atores, pelo encadeamento e cruzamento das 

informações recolhidas pelos diferentes instrumentos de investigação que utilizamos no 

estudo, e que a mesma análise e tratamento de dados requeria fosse feita.  

Fazer análise de conteúdo pressupõe, então, leitores ativos, pois a leitura a 

concretizar pelo sujeito do estudo é intencional, consciente e orientada para a inferência 

                                                           
92

 Acerca dos dados recolhidos Tuckman deixa perceber que eles são tanto descritivos, como 

interpretativos ou analíticos, referindo que os mesmos “relatam não apenas o que aconteceu mas, muitas 

vezes, o porquê e também os motivos, podem ainda incluir as conclusões, com base nas descrições e 

reflexões” (2000: 528) 
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de dados significativos, para a desocultação do sentido que escapa ao olhar do leitor 

comum. Logo, o objetivo da análise de conteúdo consiste na captação de um saber que 

está por detrás da superfície textual, discursiva, assumindo-se o pesquisador como uma 

espécie de ‘espião’ determinado a desvendar o sentido simbólico, nem sempre 

manifesto, e não necessariamente único mas diverso, sentido esse que vai também estar 

dependente da perspetiva do próprio leitor. De sublinhar o facto desta estratégia se 

aplicar no decurso da própria investigação empírica, até porque as pesquisas qualitativas 

geram um enorme volume de dados que precisam de ser compreendidos e organizados 

ao mesmo tempo que vão sendo recolhidos, o que justifica que esta organização se 

inicie logo na fase exploratória. Este processo de organização é complexo, contínuo, 

mas não é linear, na medida em que o investigador precisa de ir identificando 

categorias, temas e relações, construindo e (re)construindo interpretações, que o vão 

levar à construção de novas questões e/ou ao aperfeiçoamento das anteriores.   

A importância desta técnica acompanhar o processo investigativo prende-se, 

ainda, com o facto dos dados brutos que chegam ao pesquisador por diferentes vias, 

designadamente documentos escritos, como atas, relatórios, entrevistas, onde os 

discursos são simultaneamente verbais, gestuais, mas muitas vezes carregados de uma 

grande componente emocional, necessitarem de ser tratados. Ora, o investigador ‘não 

positivista’ terá que entender esses dados em termos do seu significado subjectivo, para 

o que terá que processá-los, transformá-los. Assim, para além de tal instrumento nos 

permitir agrupar os dados tratados em categorias, permite-nos ainda perceber o sistema 

de valores, as aspirações, sentimentos e ideologias dos nossos interlocutores, aspeto a 

ter em conta nas representações que os mesmos trazem até nós.  

A análise de conteúdo foi por nós utilizada sob a orientação dos objetivos e das 

hipóteses com que partimos para o estudo empírico, procurando através da análise de 

discursos escritos e/ou orais encontrar elementos que nos conduzissem a conclusões 

sobre as perguntas que colocamos, traduzindo-se, nesta medida, num instrumento útil 

para a consecução dos nossos objetivos.  
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4. Tratamento dos dados 

 

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

daí que posterior leitura desta não possa prescindir 

da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente.”.  

(Freire, A Importância do Ato de Ler)93 

A realidade aparece diante de nós como um grande livro que nos impressiona e 

impulsiona para a sua leitura. O primeiro ato de leitura do ser humano é, na linha de 

Freire, a do mundo e só depois entramos no mundo das palavras, pois, também a criança 

se impressiona com o colorido das flores ou com o azul do mar, e atribui-lhes um 

significado, à sua medida, mas que não deixa de ser uma leitura, entre muitas outras 

possíveis.  

Os fenómenos do real provocam-nos, não nos deixam indiferentes, e reclamam 

de nós uma atitude empreendedora, propositiva e transformadora. Só o homem tem esta 

capacidade de procurar o sentido das coisas e de o partilhar com os outros através da 

palavra, podendo, através da reflexão criadora, provocar a mudança e a transformação 

da própria realidade. Partimos para a nossa investigação imbuídos deste espírito de 

busca, de fazer a nossa leitura do fenómeno em análise e de conhecer e (re)ler as leituras 

de outros, sendo nosso objetivo final criar conhecimento e partilhá-lo com outros e, se 

possível, talvez esse seja o desígnio mais difícil, contribuir para eventuais mudanças. 

Os dados recolhidos, eles próprios objeto de uma primeira interpretação, serão 

novamente matéria de reflexão, de pensamento crítico, de olhar cruzado, a partir do qual 

se aprofundarão as perguntas que nos colocamos ou outras se colocarão, com vista à 

apropriação dos múltiplos sentidos atribuídos pelos sujeitos ao objeto pesquisado, e à 

compreensão pessoal e integrada desse mesmo objeto, ou seja, estamos face a 

procedimentos do domínio da análise de conteúdo. Portanto, estes sentidos que 

traduzem leituras, serão também submetidos à nossa leitura, do que resulta um universo 

semiótico, posto pela palavra, e condensado no nosso texto, mas gerado no universo 

temático, no contexto. Daí, na linha de Freire, afirmarmos que entre a palavra e o 

contexto, entre a linguagem e a realidade há um jogo dialético, uma relação que os 

prende.  

Face às informações recolhidas há que tomar decisões, sobre como trabalhá-las, 

como ‘descobrir’ nelas a(s) resposta(s) para a(s) questões de que partimos. Serão 
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 Freire, 1989: 9 
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também elas e nelas que estará contido a validade do nosso construto. A fase da 

discussão dos resultados é uma fase empreendedora, criativa, transformadora, se não se 

limitar a uma abordagem descritiva e transpositiva das informações colhidas. É então o 

investigador que, nesta fase, assume primazia decisória, pois será ele a determinar o  

que vai fazer e como vai fazer, com o que resultou da abordagem metodológica que fez 

ao fenómeno, não podendo passar ao lado dos objetivos do seu estudo.  

Neste contexto de tratamento dos dados num estudo de caso, Merriam aponta 

três níveis de análise, que corresponderão a três diferentes formas do estudo de caso: (1) 

descritiva; (2) categorial; (3) conceptual (developing theory). A grande diferença entre 

eles está, essencialmente, no facto dos dois primeiros se ficarem apenas pela descrição, 

enquanto “o terceiro nível implica fazer inferências e desenvolvimento teórico” (1998: 

140). Trata-se, então, de um nível em que o investigador tem que ser propositivo, tem 

que ultrapassar o que lhe é dado da forma mais imediata, via interpretação dos 

locutores, via objeto de estudo e a sua própria observação e ir mais além, buscar por 

detrás disso, o que consiste, como referem Miles & Huberman, em transpor 

[as] trincheiras empíricas para uma maior cobertura conceptual da paisagem: 

não nos ficarmos apenas pela negociação com o observável mas também com 

o inobservável, e ligarmos estes dois campos com sucessivas camadas de cola 

inferencial (1984: 228). 

 

Em consentâneo com o referido e em linha com alguns autores, parece-nos que a 

descrição e a categorização não esgotam a análise de dados, cabendo ao investigador ir 

mais adiante, acrescentando algo ao já conhecido, usando da sua reflexão analítico-

crítica para inovar, para aumentar o conhecimento acerca do problema pesquisado, 

ainda que aumentar possa não significar em quantidade mas antes em qualidade, em 

profundidade, a partir do caso estudado, pois acreditamos que cada caso é um manancial 

inesgotável de conhecimentos múltiplos e que quantos mais forem os casos e os 

investigadores maior será o conhecimento sobre a temática, ainda que sempre 

incompleto e susceptível de ‘leituras outras’. 

A análise qualitativa dos dados requer, no dizer de autores como Patton (1990), 

criatividade para descobrir sentido no amontoado de dados em bruto, capacidade de ver 

para lá das palavras e do observável, de ler gestos, expressões, textos e contextos, de 

forma holística, não descurando os pormenores significativos. Esta fase é, 

provavelmente, aquela que mais exige do investigador, pois para lá do trabalho de 

significação, já que “os dados nunca falam por si próprios” (Bogdan & Biklen, 1994: 

298), é preciso pô-los a falar, ele terá ainda a seu cargo o trabalho da comunicação, na 
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medida em que a investigação destina-se a ser narrada, a ser contada aos outros, para o 

que terá que pensar no destinatário do seu discurso e preocupar-se em encontrar a 

melhor forma de lhe comunicar a sua interpretação do fenómeno. Parece-nos ser de 

relevar aquando da apresentação dos resultados a caracterização do contexto onde se 

realizou o estudo, desocultando o espaço e em menor grau os participantes, tendo 

sempre subjacente o princípio da reserva do anonimato. 

A nossa pesquisa permitiu-nos colher informações relativas às representações 

que os entrevistados têm sobre o novo modelo de administração e gestão e respectivas 

alterações na dinâmica da escola; a relação entre composição do órgão de gestão e 

‘lideranças fortes’; a liderança e o processo de tomada de decisão na escola, com 

enfoque na atuação do diretor; o tipo de líder/liderança do diretor da escola. A 

abordagem de cada um destes quatro tópicos, através da técnica da entrevista, entre 

outras, era ainda orientada de modo a permitir-nos concluir sobre eventuais diferenças 

e/ou semelhanças entre a atual liderança do diretor e a do presidente do Conselho 

Executivo, no caso a mesma pessoa. Procuramos captar as representações sobre o poder 

do diretor neste novo modelo e a forma como ele era operacionalizado pelo diretor da 

escola e ainda perceber que tipo de autoridade lhe era reconhecido. A nossa 

investigação, centrada na liderança do diretor, resultou então numa coleta de dados, a 

que fomos dando sentido à medida que ela se ia realizando, uma característica da 

pesquisa qualitativa, e que no final, depois de completa, foi alvo de uma 

(re)interpretação fruto do cruzamento das várias fontes, traduzindo-se em conhecimento 

partilhável, que carecerá sempre de ser lido como uma leitura de outrem acerca de um 

contexto específico. 
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1. Contextualização do estudo 

A contextualização do estudo assume particular relevância qualquer que seja o 

objeto de incidência e de forma mais premente quando este são organizações escolares 

que se caracterizam pela singularidade, não obstante a existência de uma política 

educativa comum, centralmente definida, que as aproxima. Porém, somos de opinião 

que cada organização escolar, enquanto palco de atores múltiplos que pensam, agem e 

interagem de acordo com quadros de referência próprios, assimila essa política 

educativa comum não pela via de uma acomodação pura, mas adaptando-a à sua 

realidade peculiar, ou seja, adapta-se e adapta à sua especificidade o formalmente 

decretado. É neste quadro que se justifica, em cada organização, a existência de um 

Projeto Educativo e de um Projeto Curricular de Escola, bem como de um Regulamento 

Interno e de Planos Anuais e Plurianuais de Atividades próprios, enquanto documentos 

que marcam a identidade de cada instituição educativa. Só na base deste pressuposto, 

faz sentido o nosso estudo, que enforma representações e práticas de liderança no 

paradigma educativo vigente numa escola secundária, sem pretensões de universalidade 

e de generalização das conclusões apresentadas, pois ele será, tão somente, o resultado 

da apropriação que fizemos do objeto em estudo e das lentes escolhidas para o 

‘enformar’. Portanto, para lá da unicidade de cada organização escolar há a considerar a 

multiplicidade de leituras que delas podem ser feitas, dado que elas são em si mesmas 

policromáticas colocando-se, por isso mesmo, aos leitores uma gama de possibilidades, 

já que se podem concentrar num ou noutro cambiante deste espetro colorido. 

Entendemos as organizações escolares como organizações complexas que são 

avaliadas interna e externamente, tendo que a todo o momento apresentar resultados, em 

consentâneo com o espírito da eficiência e da eficácia que regula a nossa era nos 

diferentes domínios da ação humana, sendo, pelo menos aparentemente, relegado por 

muitos, inclusive pela tutela ministerial e pela própria sociedade, para um plano 

secundário a importância dos contextos, pois pede-se o mesmo a todos. O culminar 

desta política uniforme está, para lá dos currículos estandardizados, na prática 

recentemente adotada de rankings de exames nacionais, nos quais o diferente é tratado 

como igual. Isto é, em nossa opinião, o auge do paradoxo já que o Ministério quer, na 

letra dos normativos, uma escola para todos e depois assume práticas conducentes ao 

elitismo, pois poderemos confrontar-nos com escolas públicas que, à semelhança das 

privadas, optam por escolher os seus alunos, marginalizando, por vezes, os tidos como 

potenciais fontes de insucesso; a isto acresce ainda a escolha da escola pelos pais, um 
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direito legítimo mas que converte as escolas em espaços desiguais, o que de alguma 

forma e em última instância contribuirá, em nossa opinião, para a promoção e 

manutenção das desigualdades sociais.  

Se a massificação do ensino, presente na política de democratização da educação 

e vinda já da reforma de Veiga Simão que visava a universalização do acesso à 

educação
94

, se coloca hoje com mais acuidade dado o alargamento da escolaridade 

obrigatória até ao décimo segundo ano e dezoito anos de idade, urge que a política 

educativa do governo se oriente para a integração de públicos diferentes e para a 

anulação de procedimentos conducentes à marginalização de pessoas e instituições. 

Nesta linha é fundamental a clarificação do terreno ambíguo em que se movimentam os 

atores escolares no relativo à heterogeneidade do ensino, em particular no nível 

secundário, e ao lugar que nele ocupa o ensino profissional, considerado um irmão 

inferior do ensino científico-humanístico, o que faz com que o estigma e os preconceitos 

em relação a esta opção formativa continuem a afirmar-se. É imperativo, por isso, que 

as escolas, a nível interno, os professores em particular, adotem procedimentos 

diversificados de ensino, tratando com equidade aquilo que é diferente, questionando a 

política do ‘currículo pronto-a-vestir tamanho único’ (Formosinho, 1987); que o 

trabalho em equipa, o trabalho colectivo, se sobreponha ao individualismo que durante 

muito tempo, e ainda hoje, foi prática quase generalizada entre os docentes, 

constituindo-se como um alongamento do trabalho solipsista da sala de aula; e mais 

importante ainda, que a escola prepare não só para o saber mas também para a vida, 

promovendo a exercitação do espírito crítico e colaborativo, do trabalho em equipa, que 

se constituem exigências do nosso tempo. Ora, esta última condição do ato de educar 

está em estreita dependência da anterior, pois quem não é capaz de trabalhar em equipa 

terá grandes dificuldades na implementação e na promoção desta estratégia. 

Assim, se a escola não pode ser descontextualizada do seu tempo, o tempo da 

globalização, onde as mudanças atingem a sociedade a todos os níveis e a ritmos 

acelerados, e se ela tem que educar todos e o todo inclui o diferente, pois ela é, ou devia 

ser, o espaço por excelência de formação para a vida, cabe-lhe, então, assumir a 

mudança, incorporá-la nas suas práticas e, acima de tudo, preparar para a mudança, já 

que à escola compete viver o presente mas orientada para o amanhã. Efetivamente, a 

                                                           
94 Nas palavras de Veiga Simão, Ministro da Educação Nacional do Estado Novo, era imperativo “Educar 

todos os portugueses, educá-los promovendo uma efectiva igualdade de oportunidade, independentemente 

das condições sociais e económicas de cada um, é o objectivo desta batalha da educação», escreve Stoer, 

convocando Valente Sanches (1983: 794).  



CAPÍTULO IV - REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS DE LIDERANÇA NUMA ESCOLA SECUNDÁRIA 

 

175 
 

tarefa da escola não é fácil, certo é que nunca o foi, mas a dificuldade é hoje acrescida 

pelo facto de ela ter que competir com realidades mais aprazíveis, visto que a filosofia 

hedonista está a dominar a filosofia do esforço, do sacrifício, do trabalho. Porém, 

estamos em crer que é nela e por ela que tudo tem que começar, ideia que nem sempre 

parece ser compartilhada pelos nossos governantes que continuam a desinvestir na 

educação ao mesmo tempo que hipotecam a sua valorização na construção do futuro da 

humanidade, na transformação do mundo e da vida.  

Certo é que a mudança aparece, no contexto actual, como factor de 

desenvolvimento, de evolução, comprometendo as organizações que não possuem 

características de ‘organizações que aprendem’, podendo em última instância estar 

condenadas ao fracasso e à extinção. Por isso, verificamos, hoje mais do que nunca, a 

importância que as organizações devem dar ao planeamento estratégico de ações a 

médio e longo prazo. Uma organização desatenta ao seu público-alvo, ao seu meio 

envolvente e aos desafios lançados pelo mesmo será facilmente ultrapassada.  

A capacidade de adaptação e de resposta aos novos desafios fará a diferença 

entre os vencedores e os vencidos e a organização escola não foge a este quadro 

paradigmático. Significa isto que a escola deve incorporar esta capacidade de adaptação 

à mudança, ou seja, deve ser flexível, não implicando tal facto a mutabilidade 

continuada da sua visão, sendo que nesta situação estaríamos perante uma organização 

sem rumo definido, sem planeamento estratégico. Neste quadro situamos a escola do 

presente, pois mais do que nunca ela tem que se adaptar aos desafios deste tempo, tem 

que ter um duplo olhar, ‘para si’, para o seu interior, que tem que explorar e potenciar e 

‘para fora de si’, para o exterior, para o local, o meio onde se situam os seus 

‘educandos’ e os seus ‘parceiros’, com os quais tem que conviver. Mas a ‘arena’ onde 

se move a escola pública não se circunscreve ao meio próximo de cada uma em 

particular. É que a escola, como já referido, tem que ser integrada num contexto mais 

geral, na sociedade cosmopolita que a influencia mas que também é influenciada por 

ela, sendo que a inexistência desta bilateralidade, de feedback entre escola e sociedade é 

sintomático de ineficácia. 

Tomando como ponto de partida as ideias aqui avançadas, vamos centrar-nos 

numa escola pública concreta, a Escola Secundária do Ágora. As fontes de recolha de 

dados para este trabalho no que concerne, em particular, à caracterização da escola, 

foram os Serviços Administrativos da Escola, o relatório da Inspecção Geral da 

Educação, consequência da avaliação externa de 2007, o Projecto Educativo da Escola, 
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documento a considerar pois nele está definida a política educativa da escola, ou seja, 

nele está delineada a visão da escola e os objectivos estratégicos/operacionais da 

mesma, o Relatório Final de Actividades, apresentado pelo diretor ao Conselho Geral, 

entre outros. Outras fontes de recolha de dados, algumas já identificadas anteriormente, 

foram também fulcrais para a realização deste estudo. 

 

 

1.1. Caracterização da escola  

Se caracterizar é indicar as características que nos permitem conhecer algo e 

diferenciá-lo de realidades semelhantes, ou seja, de realidades que cabem no mesmo 

conceito em análise, entendemos ser necessário não nos quedarmos na identificação das 

características materiais ou mensuráveis, sob pena de transpor a objetividade da 

caracterização física, entrando já em aspetos de análise do âmbito das interrelações e 

do(s) estilo(s) de liderança.   

A ESA
95

 é um estabelecimento de ensino de maturidade considerável, 

apostando, contudo, na manutenção da sua jovialidade através das várias obras de 

intervenção/melhoramento que os seus órgãos dirigentes vão implementando, 

complementadas com bons equipamentos e boas condições de segurança, para o que 

contribuiu o empenho dos seus responsáveis, que os levou a candidatarem-se a 

inúmeros projectos. Sublinhamos, em particular, a existência de equipamentos 

informáticos em todas as salas de aula, com ligação à internet, e uma intranet que 

permite a rápida comunicação entre todos os elementos da comunidade educativa, o que 

possibilita que as informações, por exemplo, do diretor cheguem aos docentes na sua 

versão original, diminuindo os ruídos do ‘passa a palavra’. É, conforme indicado no seu 

PEE
96

, “um estabelecimento de ensino de dimensão média, situado numa zona limítrofe 

da cidade que tem vindo a sofrer alterações na sequência de um crescimento urbano 

acelerado, [sendo os seus alunos] provenientes de quinze freguesias do Concelho de 

Vila Real [e] predominantemente, oriundos do meio rural ainda que se verifique que 

tem vindo a aumentar o número de alunos residentes em zona urbana” (2009: 6).  

No âmbito da sua estratégia, e de acordo com o seu PEE, a escola tem como 

fatores que orientam e balizam a sua ação, a aposta num ensino de qualidade; o 

                                                           
95

 Sigla utilizada para nos referirmos a Escola Secundária do Ágora. 

 
96

 Sigla utilizada para significarmos Projeto Educativo de Escola. 
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reconhecimento da heterogeneidade socioeconómica e cultural dos alunos como uma 

mais-valia; a diversificação da sua oferta formativa de acordo com as necessidades do 

seu público-alvo; a valorização do esforço, do trabalho e da cooperação dos seus atores 

educativos; a preocupação com a estabilidade e qualificação do seu corpo docente; a 

criação de igualdade de oportunidades de sucesso escolar para todos; o diálogo com a 

comunidade, procurando corresponder às aspirações dos alunos e às necessidades do 

meio (2009: 11-12). Isto mesmo é confirmado, no todo ou em parte, pela IGE, quando 

afirma que “a escola tem uma política de diferenciação que lhe permite ser conhecida e 

reconhecida no concelho de Vila Real como uma escola que procura diversificar a 

oferta conforme as dificuldades e aspirações dos alunos e ainda mobilizando bem os 

recursos e potencialidades locais” (2007: 11).   

Na convicção de que conhecer uma organização pressupõe conhecer a sua ‘razão 

de ser’, o porque é que a organização existe (missão), bem como o caminho futuro, o 

percurso que a organização se propõe realizar, o ‘onde se quer chegar’ (visão), 

procuramos, com base nos documentos da escola, identificar essa missão e essa visão. A 

conclusão que nos foi dado registar é que a ESA tem como missão proporcionar o 

acesso ao ‘saber’ ao maior número possível de pessoas, e a sua visão passa pelo desejo 

de se tornar uma escola de referência, exprimindo a sua identidade no lema ‘Dar lugar 

ao saber’ (PEE, 2009: 11).  

 Fica patente no PEE que a ESA pretende ser uma ‘escola para todos’, uma 

escola inclusa, aberta a um público diverso e heterogéneo, com uma oferta formativa 

diversificada e de qualidade, para que em todos ‘o saber’ ocupe o lugar do ‘não saber’, 

uma escola de sucesso para todos, ideia que sai reforçada pela afirmação de que “a visão 

estratégica revela-se muito adequada a uma escola de sucesso para todos” (IGE, 2007: 

11).  

De facto, de há uns anos a esta parte, esta é uma escola apostada em ofertas 

profissionalizantes, respondendo às necessidades do meio, o que nos permite considerar 

que a sua oferta não é decidida de costas voltadas para os contextos, acima de tudo o 

local mas também o regional e mesmo nacional, pois os jovens que prepara não estão 

determinados a ser, em definitivo, daqui ou dali, como todo o ser humano, e na linha do 

pensamento sartriano, eles são no mundo e para o mundo. Na verdade, a escola 

apresenta, no âmbito do ensino profissional, cursos de áreas de formação diversificadas 

o que faz com que os alunos que a procuram estejam para lá do seu meio próximo, 

sendo frequentada por alunos oriundos de outros distritos.  
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Se esta opção da ESA em si mesma já poderia ser entendida como um sinal da 

sua visão, da sua capacidade de mudança, não se acomodando ao fazer tradicional, pois 

esta política de escola plural implica alterações a nível interno, nomeadamente nas 

infraestruturas, nas práticas de ensino, a mudança mais significativa consistiu no ato de 

‘saltar o muro’, de sair para fora dos seus portões, encetando diálogos com a 

comunidade, designadamente com outras instituições educativas de diferentes níveis de 

ensino e, também, com outras organizações públicas e privadas com as quais formalizou 

protocolos e parcerias (PEE, 2009:11). Esta nova forma de ser e de fazer que identifica 

a escola, de acordo com alguns dos documentos consultados, implicou novas práticas de 

gestão e novas dinâmicas de trabalho. A ESA surge-nos, assim, como uma unidade 

micro mas parte inclusa duma realidade macro, com a qual está habituada a conviver. 

Daqui podemos concluir que a escola investe numa oferta educativa alargada, condição 

primeira, ainda que não a única, da adoção da filosofia de abertura ao meio, o que é 

revelador de um ponto forte. A IGE, enquanto entidade exterior, reconhece no seu 

relatório que esta é uma escola que procura o comprometido do local na vida da própria 

escola, escrevendo que “a escola analisa e implica os actores locais na análise e busca 

de soluções para os problemas reais da educação local” (2007: 12), o que também se 

pode comprovar pela constituição do seu Conselho Geral de cujos 21 elementos, 4 são 

representantes dos Pais e Encarregados de Educação, 3 são representantes da Autarquia 

Local e os outros 3 da comunidade local, designadamente de instituições, organizações 

e actividades de carácter económico, social, cultural e científico (RI
97

, 2011: 12).  

Desta feita, os documentos de referência permitem-nos concluir que a ESA 

apresenta um projecto de formação plural que permite que uns alunos se preparem para 

a entrada no ensino superior e outros consigam uma qualificação profissional de nível 

IV que lhes permita entrar no mercado de trabalho como mão-de-obra qualificada. De 

sublinhar que a estratégia da escola passou, ainda, por responder às necessidades de 

formação de adultos da comunidade, pelo que alargou a sua oferta, passando a incluir 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (PEE, 2009: 8; RI, 2011: 9-10).  

Esta política de escola para todos “ [adequada] às diferentes necessidades da 

comunidade” (PEE, 2009: 8), talvez explique o facto de o número de alunos da ESA 

ter sofrido um aumento significativo a partir de 2005, que ultrapassa as duas centenas, 

mantendo-se nos últimos anos uma tendência para a estabilidade, o que mostra que os 
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líderes da organização têm uma visão que tem permitido à escola contornar a 

diminuição da população jovem. Na verdade os dados estatísticos apontam o 

envelhecimento da população portuguesa, podendo ler-se nas estatísticas do INE que 

“entre 1960 e 2000 a proporção de jovens (0-14 anos) diminuiu de cerca de 37% para 

30% (...). De referir ainda que o ritmo de crescimento da população idosa é quatro vezes 

superior ao da população jovem” (Actualidades do INE – o envelhecimento em 

Portugal). Ora, este fenómeno agudizou-se nos últimos anos sem que se fizesse sentir de 

forma preocupante nesta escola, o que os seus líderes e outros atores relacionam, em 

parte, com a diversidade da oferta formativa da escola considerada, por isso, uma força 

interna
98

.  

No relativo à distribuição dos seus alunos pelas diferentes modalidades de 

formação, a ESA apresenta no ano do estudo, os seguintes valores: no referente ao 

Ensino Básico, 3º ciclo do dito ensino regular (7º, 8º e 9º anos), o número de alunos 

constitui 93,75% do total, sendo os restantes 6,25% preenchidos com alunos de Cursos 

de Educação e Formação de Jovens, de nível II; no que concerne ao Ensino Secundário, 

os Cursos Científico-Humanísticos, variantes de Ciências e Tecnologias e Línguas e 

Humanidades, o número de alunos representa 67% do total de alunos, correspondendo 

os Cursos Profissionais a uma percentagem de 30,5 dos alunos, distribuídos por 9 

turmas, de 8 áreas de formação diferentes, ao que acresce ainda Cursos de Educação e 

Formação de Adultos, em regime noturno, mas cujo número não é, a esta data, muito 

expressivo (Relatório Final de Actividades
99

, 2011: 4). A heterogeneidade desta oferta 

formativa é coadunante com a filosofia de escola para todos, aposta no PEE da ESA.  

Independentemente das controvérsias em que se vê envolto o ensino 

profissionalizante, mais precisamente o Programa das Novas Oportunidades no qual 

este se inclui, é nossa convicção que ele é mais do que uma necessidade, é uma 

exigência do nosso tempo, respondendo ao direito de todos à educação e à formação 

para a vida. As escolas públicas não podem ser tidas como meros laboratórios de 

preparação para o ensino superior se querem responder aos diferentes objetivos dos 

alunos que a frequentam.  
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Esta escola assumiu desde cedo, como se pode ver nos seus documentos, este 

projeto das Novas Oportunidades que se tornou, no dizer de alguns entrevistados, uma 

marca identitária da mesma, assumindo dentro da linha humanista, aposta no rosto do 

seu PEE
100

, práticas da filosofia de mercado, como se pode também constatar pela 

análise desse mesmo PEE e do Relatório Final de Atividades, complementados com as 

palavras de um dos entrevistados. Se nos desvincularmos da carga negativa associada à 

política de mercado e a pensarmos como um todo organizado, conhecendo os diferentes 

atores a realidade de que partem e as metas a atingir, tendo inclusive participado na 

análise e definição dessas metas que funcionam como referenciais de ação e não como 

números cegos a alcançar independentemente das condicionantes que possam interferir 

ao longo do processo, então esta linha de ação é visível nos documentos apontados, pois 

se atentarmos no PEE podemos ver definidas para o quadriénio, 2009-2013, “áreas de 

Intervenção prioritárias e [estabelecidas] Metas [que] assentam em estudos realizados, 

(nomeadamente nos resultados dos alunos), nas finalidades do Projecto e ainda no 

Relatório da Avaliação Externa, realizado pela IGE em 2007/2008 (…), [do qual] foram 

tidos em consideração os Pontos Fortes, os Pontos Fracos, as Oportunidades e os 

Constrangimentos” (2009: 12). Percebe-se que a escola se preocupa tanto com a 

avaliação dos alunos como com a própria. A este propósito pode ler-se o que está 

expresso no PEE  

A avaliação pressupõe o estabelecimento de metas, de objectivos com os 

quais possamos comparar os resultados obtidos. Para a avaliação da execução 

do plano estratégico da escola, aqui enunciado, é necessário estabelecer 

metas quantificáveis. Para a definição destas metas foram tidos em conta os 

indicadores seguintes: os resultados obtidos nos anos anteriores, 

principalmente, no ano lectivo de 2008/2009, os contributos provenientes das 

várias estruturas e o Plano de Acção apresentado [pelo Director] no momento 

da sua candidatura (2009: 25).  

 Ora, a execução das metas do PEE vai sendo avaliada pelo Conselho Pedagógico, em 

reuniões de final de período (a última data de 19 de julho de 2011), depois de ter sido 

objeto de análise nos Conselhos de Turma, de que resulta uma análise global, 

ano/turma/disciplina pelos líderes do Conselho de Diretores de Turma, os 

Coordenadores de Ciclo, e pelos Departamentos Curriculares, sendo também apreciada 

em reuniões do Conselho Geral, no decurso e no final do ano lectivo (a última em que 

participamos sobre o assunto realizou-se a 20 de setembro de 2011). Por si só esta 

ampla análise e discussão acerca da concretização das metas, tendo em vista a melhoria 
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dos resultados e dos processos, é sintomática da participação e envolvimento de toda a 

comunidade, sendo de sublinhar outros momentos de reflexão, da responsabilidade do 

diretor nos quais alunos e encarregados de educação são ouvidos particularmente, para o 

que se realizam duas reuniões por ano lectivo, em plenários diferenciados. Assim, o 

diretor reuniu com os delegados/subdelegados das turmas e associação de estudantes, 

(reuniões 26 de Janeiro e 8 de junho, nas quais participamos) incitando-os a reflectir 

sobre os seus resultados, sobre o funcionamento da escola e sobre a sua 

opinião/participação nas atividades de enriquecimento do currículo constantes do PAA. 

Também os representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos, enquanto 

parceiros dos professores no ato de educar, são ouvidos, em reuniões com o diretor, para 

as quais são convidados formalmente, procurando aumentar o seu envolvimento na vida 

da escola e em particular na aprendizagem dos seus educandos. Pudemos também 

assistir a reuniões entre o diretor e os coordenadores de Departamento Curricular e/ou 

Grupo Disciplinar, nas quais o mesmo diálogo construtivo tinha como finalidade a 

melhoria dos resultados dos alunos nos exames nacionais, refletindo-se conjuntamente 

sobre o ‘porquê’ de alguns resultados menos satisfatórios e o ‘como’ contrariar esses 

resultados. 

No pressuposto de que o próprio ato de viver humanamente pressupõe objetivos 

e metas, pois o homem é um ser de futuro, não é lógica a negação deste princípio para 

as organizações, nomeadamente as educativas, sem querermos com isto elevar o espírito 

da política de mercado ao nível do desejável, do prioritário no domínio da ação 

educativa. É que não se ‘produz’, não se ‘faz’ conhecimento como se fazem móveis ou 

automóveis, pois o sujeito e o objeto do ensino são da mesma natureza, e as variáveis de 

que dependem os resultados são múltiplas e estão do lado do sujeito e do lado do objeto, 

bem como das circunstâncias situacionais, dos contextos em que se movimentam estes 

dois pólos do mesmo ato.  

A um outro nível podemos referir que também a ‘concorrência’ transpôs o 

domínio empresarial, parecendo estar a afirmar-se cada vez mais em todos os domínios, 

tendo chegado às próprias escolas já que elas têm que saber divulgar o seu ‘produto’, a 

sua ‘oferta educativa’, algo em que a ESA está efetivamente empenhada. Refere a 

propósito um dos entrevistados que a escola tem que “fazer promoção do seu produto”, 

esclarecendo que “não se trata do produto aluno mas do que nós podemos oferecer ao 

aluno e do que ele pode fazer depois com esse produto”. Parece-nos, contudo, tendo 

subjacente o PEE, que as finalidades que presidem à definição e à divulgação da oferta 
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formativa da ESA têm mais de humanista do que de mercantilista, pois a grande aposta 

está em responder a todos os alunos, a interesses diferentes. A propósito do conceito de 

escola afirma um dos respondentes do estudo  

não me mete impressão o conceito de ‘escola empresa’ (…), pois a escola 

existe e tem que ter resultados, tem que ser eficaz (…); se queremos uma 

escola de qualidade e eficaz não sei que modelo devemos procurar que não o 

de empresa; [a questão está] em que temos medo das mudanças, conhecemos 

a escola desde há vinte anos e achamos que a escola nunca vai mudar, e 

temos medo da ideia empresa no sentido do privado, onde há um chefe com 

objetivos fechados dos quais não é possível fugir e neste sentido a escola não 

pode funcionar assim, pois esta trabalha com pessoas. 

Há da parte do entrevistado uma imagem de escola que tem que reflectir sobre os 

resultados e os processos que lhe estão na base, que deve ser eficiente e eficaz, mas que 

não pode fixar-se na cegueira dos números, deve pautar a sua ação pela qualidade e pela 

busca incessante da inclusão de todos, afirmando  

a ideia de ‘escola empresa’ de que falo é no sentido de ser de qualidade e 

eficiente mas, também, que dá resposta a todos; uma escola inclusiva mas 

que nessa inclusão diferencia. A ideia de escola igual mas [sem esquecer] que 

cada aluno é único, devendo estar atenta a estas diferenças; uma escola 

plural.   

 É neste contexto que se percebe a dinâmica de divulgação da oferta da ESA, 

prática que também a diferencia de outras escolas, sendo também reveladora do espírito 

de iniciativa dos seus responsáveis, em particular do seu líder, isto porque para além dos 

vulgares folhetos e cartazes enviados para todas as escolas do concelho e até do distrito, 

para paróquias e juntas de freguesia do concelho, são também utilizados os transportes 

públicos da cidade, autocarros e mupis, para afixar cartazes de grandes dimensões, e 

realizadas apresentações personalizadas a alunos do 3.º ciclo não apenas da ESA mas 

também de outras escolas do concelho, nas quais participa a psicóloga da escola.  

Um dos respondentes, alicerçado na apropriação que fez do conceito de escola 

de mercado, objetiva a imagem que tem da escola num discurso onde são enfatizados os 

conceitos de ‘democracia’, ‘não elitismo’, ‘modelo não hierarquizado’, ‘oferta educativa 

diversificada’, afirmando que  

eu vejo exatamente a minha escola como uma escola de mercado, não como 

um modelo hierarquizado porque [o líder, o diretor] é muito democrático, 

mas como uma escola que faz promoção do seu produto, (…) que tem o 

cuidado de ter produtos para públicos-alvo distintos, senão seria uma escola 

elitista. Não é no sentido de ‘escola empresa’ que diz venham para aqui 

porque os vossos filhos terão bons resultados, é no sentido do venham para 

aqui porque nesta escola o vosso filho vai ter maior diversidade de oferta, 

[podendo] encontrar vários caminhos que vão dar resposta às suas vocações, 

pode preparar-se para a vida ativa ou para o prosseguimento de estudos (…). 

É neste sentido que eu vejo a ideia de ‘escola empresa’ e não no negativismo 

da ideia de lucro, que significa que se o docente não atingiu o objetivo vai ser 

penalizado (…). A ideia é haver uma linha, um rumo, e esse caminho tem 

que se caminhar, tem que ser discutido e partilhado, todos temos que saber 
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para onde queremos ir e qual o caminho que temos que percorrer. A partir do 

momento em que tudo é claro e do conhecimento da comunidade é só irmos 

caminhando esse caminho. Esta é a ideia de escola que eu tenho e que aplico 

à minha escola.  

Descentrando-nos da polémica questão de ‘escola de mercado’, que aqui não é 

entendida como elitista, e se quer desvinculada do paradigma de educação contábil, no 

sentido de que a escola tem que ser, nas palavras dos entrevistados, humanista, pois no 

centro estão as pessoas, os alunos, os professores, a comunidade, esta ideia de escola 

para todos aplicada à ESA é sublinhada no relatório da IGE, quando se diz que  

a opção estratégica da escola em diversificar a sua oferta educativa, em face 

do contexto sócio - económico e cultural do seu público alvo, é já uma 

consequência da valorização e do impacto das aprendizagens, assumida pela 

generalidade dos vários intervenientes da comunidade educativa, apostando-

se claramente na promoção de uma formação voltada para a cidadania activa 

e socializadora dos seus alunos, abrangendo diversificados projectos de vida 

a que os mesmos e suas famílias aspiram (2007: 4). 

A ideia de que a ESA pretende afirmar-se pela qualidade a nível do ensino 

ministrado mas também das relações humanas, confirma-se quando se lê “a escola 

pretende ser uma referência de qualidade e humanismo, com um ‘ethos’ mobilizador, 

sobretudo da comunidade escolar e é conhecida e procurada por docentes e discentes 

pelo seu bom ambiente” ou “os alunos evidenciam o bom ambiente da escola, uma 

escola que atrai alunos (…), porque [dizem] esta escola é humana, é equilibrada e não 

exclui ninguém, antes valoriza” (IGE, 2007: 10-11).  

Mas a caracterização da escola não ficaria completa se não nomeássemos outros 

atores que não os alunos, referimo-nos ao pessoal docente e não docente. No tocante a 

estes últimos, num total de 32, há a referir, para lá do seu profissionalismo, a 

disponibilidade e simpatia que, duma maneira geral, caracterizam o seu desempenho, e 

que se traduz em afirmações de alunos e encarregados de educação do tipo “nunca fui 

tão bem atendido”; “levantou-se da secretária, depois de me ter perguntado qual era o 

assunto, e acompanhou-me até ao funcionário que me iria atender”. Nos serviços 

administrativos o atendimento é personalizado, o balcão foi abolido há já algum 

tempo. Também os assistentes operacionais assumem com responsabilidade o seu 

papel de colaboradores no ato de educar para os valores e para a cidadania, criando 

com os alunos laços de reciprocidade afetiva, podendo ler-se no relatório acima 

indicado que “os alunos [sentem] (…) os funcionários como amigos que os 

compreendem, os valorizam e ajudam, criando um ambiente de compreensão e 

aceitação mútuas” (IGE, 2007: 10). 

Quanto ao pessoal docente em exercício de funções na escola temos, no ano 

lectivo em que se realiza o estudo, um número que situa um pouco acima dos 100, 
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sendo estável, pois maioritariamente os docentes são do quadro de escola, e 

qualificado, já que todos são detentores de habilitação profissional, exceção feita para 

os técnicos especializados (professores de disciplinas da formação técnica do ensino 

profissionalizante). A faixa etária dos professores encontra-se, na sua maioria, entre os 

40 e os 50 anos, sendo de salientar a preocupação de alguns em investir na sua 

formação, como se comprova pelo facto de 15 possuírem um mestrado, na vertente de 

formação pós-licenciatura, e de pelo menos 5 estarem, no ano lectivo do estudo, a 

frequentar o mesmo nível de formação, sem referir as pós-graduações que alguns 

professores foram realizando em domínios de formação distintos, nomeadamente na 

área da gestão e administração educacional. De sublinhar a valorização da formação 

pelo diretor da escola, na qual ele próprio investe de forma continuada, o que nos foi 

dado registar pelo conjunto de formações que o mesmo realizou, o que vai ao encontro 

da opinião dos entrevistados, a que acresce a sua preocupação em motivar a 

participação de todos os professores nas mais diversas modalidades de formação, 

incluindo a autoformação interpares, realizada na escola, sempre tendo em vista o 

aperfeiçoamento profissional e pessoal dos elementos da sua equipa, para o que 

divulga a formação recorrendo a vários meios, desde reuniões a correio electrónico ou 

informações presenciais.  

Esta caraterística do líder é desde logo evidenciadora da mobilização dum estilo 

de liderança transformacional, pois, em nosso entender, a mudança da organização não 

se faz na base de atitudes passivas e inactivas dos liderados, sendo antes uma 

consequência, mas também uma causa, de liderados, eles próprios, ‘feitos de 

mudança’, orientados para o futuro. Tendo subjacente o modelo de liderança 

situacional II, que se “baseia nas convicções de que as pessoas podem e querem 

desenvolver-se” (Blanchard, 2010: 80), parece-nos que o diretor está convicto, na base 

do autoconhecimento, de que isto se aplica à sua equipa, na sequência do que procura 

criar as condições propícias ao desenvolvimento dos liderados.  

A liderança da escola mostra, de facto, que a sua estratégia de mudança passa 

pela forma como se posiciona relativamente ao trabalho docente, valorizando o trabalho 

colaborativo, o trabalho em equipa, para o que atribui os tempos de escola a um espaço 

de trabalho conjunto, que denomina de articulação curricular, para o que todos os 

professores de um mesmo departamento têm no seu horário uma mancha comum, para 

partilha de práticas, construção de materiais, elaboração de planificações, reflexões 

sobre resultados e processos, entre outros, sublinhando a IGE que os professores 



CAPÍTULO IV - REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS DE LIDERANÇA NUMA ESCOLA SECUNDÁRIA 

 

185 
 

“[fazem] dos momentos semanais de articulação curricular espaços de reflexão e de 

dinamização de estratégias e de apoio aos alunos” (2007: 10). 

Ora a execução da estratégia de ação aqui apresentada e que consubstancia 

algumas das práticas adotadas pela ESA, tem de ser dotada de elevada consistência e de 

acompanhamento, para o que é fundamental a implementação de um sistema de gestão 

estratégica que permita a criação de processos que originem a tomada de decisão 

fundamentada, baseada em factos, numa perspectiva organizacional que pretende 

reforçar o princípio base da medição da performance, que não deve constituir um fim 

em si mas antes um meio permissor do desenvolvimento de acções de melhoria, essas 

sim objectivo final. A escola tem, desde há algum tempo, uma equipa de avaliação 

interna e procurou integrar o programa PAR (Programa de Avaliação em Rede – auto-

avaliação das escolas) da Universidade do Minho, não tendo tal intenção sido 

concretizada por questões logísticas, com vista a uma melhoria constante e uma maior 

eficiência na gestão.  

Como qualquer organização educativa pública à luz do D/L n.º 75/2008, a 

administração e gestão da escola, nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, 

financeira e patrimonial da ESA é assegurada por órgãos próprios: o Conselho Geral, o 

Diretor, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo, cujas competências, 

formas de composição e eleição estão formalmente descritas, ficando a autonomia 

restringida ao número de elementos que constituem alguns órgãos, ainda que dentro de 

limites pré-definidos.    

Não obstante este pluralismo organizacional, “ao Director é confiada a gestão 

administrativa, financeira e pedagógica da escola” (D/Lei nº 75/2008: 2342), sendo ele 

o responsável máximo pela eficácia do planeamento estratégico da escola. De facto, 

aquando da sua candidatura a director ele tem que apresentar ao Conselho Geral, órgão 

que o elege, o plano estratégico que visa implementar na escola no período de vigência 

do seu mandato, pelo que a sua liderança é muito importante, sendo mesmo um item 

valorizado pela Avaliação Externa das escolas, da responsabilidade da IGE. 

De realçar que no item liderança a ESA obteve, no anterior modelo, a 

classificação de Muito Bom na Avaliação Externa, reconhecendo-se que a mesma era 

forte e que a escola tinha um rumo definido. A este propósito pode ler-se que 

os órgãos de gestão têm um diagnóstico claro das oportunidades e 

constrangimentos, prognosticando uma estratégia e uma visão adequadas às 

características do contexto local e nacional, valorizando a missão da escola 

com a adaptação a públicos diversos, com preocupação de sucesso para todos 

os alunos, tendo presentes as suas diferenças (IGE,  2007: 5), 
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 ao que se acrescenta ainda “os responsáveis da escola conhecem bem a sua área de 

acção, têm uma estratégia e estão motivados” (IGE,  2007: 11). Donde se depreende que 

a liderança do anterior órgão de gestão, colegial, era forte e boa, porque consistente e 

fruto de uma motivação intrínseca. 

O líder diretor, bem como os restantes elementos da sua equipa, são hoje os 

mesmos que à data da realização da avaliação externa pela IGE constituíam o Conselho 

Executivo, o que nos leva a considerar que a visão da escola não foi afetada em 

consequência duma determinação legislativa que rompeu com as anteriores 

designações; é que estamos em crer que é mais fácil mudar os normativos do que mudar 

as formas de ser e de atuar dos sujeitos, sobretudo quando eles agem por convicção e de 

forma consciente e reflectida.   

Terminamos a caracterização da ESA com a alusão que a IGE faz ao clima de 

escola que nela se vivia, e que a nossa observação e as afirmações dos respondentes nos 

permitem concluir que ainda se vive, consideração que se consuma em afirmações do 

género: “a qualidade do clima e ambiente educativo que se vive na escola é, claramente 

um dos seus pontos fortes, propiciando à comunidade educativa em geral e aos seus 

alunos, em particular, níveis elevados de participação na vida quotidiana da escola”; 

“[há] um clima de equidade e justiça entre todos os intervenientes na comunidade 

escolar, com forte partilha e vivência dos valores da integração sócio-afectiva, da 

solidariedade e da identidade pessoal e sócio-escolar”, ou ainda, “realça-se a grande 

motivação de todos os profissionais e alunos num clima de co-responsabilização 

solidária e de monitorização das dificuldades dos alunos, em abertura à reflexão e à 

inovação que apraz registar”, afirmações que se resumem na ideia explícita no mesmo 

relatório de que se vivem na escola um bom clima e ambiente educativo (2007: 4-5). 

Neste quadro retrato do clima da ESA, ponto que retomaremos mais adiante, fica 

patente a ideia de uma escola orientada para as pessoas, para os valores e para o diálogo, 

que corresponde na perspetiva de Trigo & Costa (2008) a uma organização com líderes 

pós convencionais, e cuja liderança os mesmo autores entendem como “direcção por 

valores”, e Sergiovanni (2004a; 2004b) designa de “liderança moral”. Desta feita 

parece-nos que a linha humanista é aquela que mais se evidencia nas práticas de 

liderança e de convivencialidade entre os diferentes atores desta escola. Esta visão é 

partilhada por todos os entrevistados, mesmo por aqueles que vêm na escola práticas da 

‘escola de mercado’, na medida em que estas mesmas práticas aparecem envoltas de 

contornos humanistas, de tal forma que a filosofia da ‘escola de mercado’ acaba por ser 
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afetada no que ela tem de essencial. Na verdade, o espírito humanista parece impregnar 

toda a comunidade educativa, fruto, talvez, duma liderança que se movimenta num 

“plano moral”, duma liderança com “objetivo moral” (Fullan, 2003, Bolívar 2003). Foi-

nos dado observar no decurso deste estudo a operacionalização deste espírito, referindo 

aqui a título de exemplo um dos casos presenciados, sendo o mesmo despoletado pela 

leitura de uma ata de reunião de conselho de turma do 3.º ciclo. Aí identifica-se o caso 

de um aluno cuja família, constituída pelos pais e três filhos menores, enfrenta enormes 

dificuldades, pois um dos grandes males do nosso tempo/país, o desemprego, apanhou 

os dois pais duma só vez. O seguimento desta situação levou o diretor de turma a 

contactar directamente o diretor, que já estava a diligenciar as medidas habituais, 

passando o aluno a ter acesso gratuito no bar da escola, a um reforço alimentar a meio 

da manhã e outro a meio da tarde.   

Portanto, e em linha com alguns críticos da política do nosso tempo, que se 

posicionam contra a assunção dos tecnocratas a dirigentes políticos dos países, somos 

em crer que um bom líder, na política mas também na escola, está para lá da 

tecnocracia, deve ser um bom técnico, um bom estratega, mas acima de tudo deve ser 

um Grande Humanista. 

 

 

1.2. A escolha dos participantes 

O facto de sermos ‘da casa’ permitiu-nos alguns registos fruto duma observação 

natural e decorrente da nossa proximidade com os atores, pois somos um deles, sendo 

de sublinhar que este aspeto se por um lado facilitou a observação, pois tratava-se de 

concentrarmos a nossa atenção naquilo que nos rodeava e nos merecia interesse, não se 

considerando o mesmo quando falamos em conversas informais.  

Se atentarmos nas técnicas de recolha de dados que mobilizamos encontramos os 

participantes mais envolvidos no nosso estudo. Temos assim a entrevista, em que a 

escolha dos interlocutores obedeceu a alguns critérios de selecção, de que se destacam: 

todos os entrevistados teriam que ter mais de 5 anos de serviço na escola do estudo, mas 

nesses anos tinha que estar contemplado o facto de terem acompanhado o exercício da 

liderança pela mesma pessoa ao abrigo do D/L 115-A/98 e do D/L 75/2008, ou seja 

como presidente do Conselho Executivo e como diretor. Reuniam estas condições, 

excluindo-nos a nós e ao diretor, 48 docentes, dos quais foram seleccionados 14, sendo 

de registar que apenas um dos entrevistados se encontrava no limite do requisito, outro 
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tinha 6 anos na escola, a maioria mais de 10 anos e 4 deles ultrapassava já os 20 anos na 

ESA; teríamos que ter entre os entrevistados professores com cargos e que pertencessem 

a órgãos onde o diretor estivesse presente, logo teriam que fazer parte do Conselho 

Pedagógico ou do Conselho Geral, até porque os primeiros, os elementos do Conselho 

Pedagógico, eram eles próprios líderes de Estruturas de Coordenação Educativa. Em 

linha com os critérios estabelecidos foram ouvidos 7 elementos do Conselho 

Pedagógico, 3 do Conselho Geral, de entre os quais o seu presidente, 1 elemento da 

Comissão de Avaliação Interna da escola e 3 professores não pertencentes a nenhum 

destes órgãos. De referir a intencionalidade na selecção no que se refere à não 

consideração do critério de amizade ou de proximidade, procurando mesmo incluir 

atores donos de algum ruído e com alguma presença ao nível duma liderança informal e 

duma autoridade reconhecida mas não suportada na legitimidade de um cargo formal, 

bem como a disponibilidade, sendo de referir que apenas não foi possível ouvir um dos 

elementos inicialmente considerados, na intenção de ouvir todos os coordenadores de 

Departamento Curricular, o que também não se nos afigurou necessário. Tais 

condicionantes levaram a que todos os entrevistados fossem professores do quadro de 

escola, o que também se verifica com os restantes elementos do grupo dos 48 possíveis 

respondentes. 

O líder da escola, o diretor, na medida em que constituía o cerne do nosso 

trabalho, foi o último a ser entrevistado, mas as suas práticas foram sendo objeto de 

registo ao longo do estudo, na medida em que estas se afiguravam importantes para o 

caracterizar como líder e para identificar o(s) tipo(s) de liderança praticados, 

constituindo-se as reuniões de Conselho Pedagógico a que assistimos momentos muito 

fecundos a este nível. A decisão tomada no referente ao momento da entrevista, em 

último lugar, foi intencional pois permitiu-nos confrontá-lo com algumas das 

afirmações dos outros respondentes e com algumas das práticas que iam sendo 

observadas, permitindo clarificar e/ou aprofundar aspetos considerados pertinentes para 

o estudo. De sublinhar que estamos perante um líder que a generalidade dos 

entrevistados classificaram de ‘nato’, ‘muito motivado’, ‘com uma enorme capacidade 

de trabalho’, ‘muito frontal, dizendo o que tem a dizer diretamente, sem rodeios e sem 

intermediários’, características, entre muitas outras, responsáveis pela ‘boa conta’ em 

que é tido pelos liderados. Na verdade não estamos perante um líder inexperiente, pois 

acumula um total de 17 anos no desempenho de cargos de administração e gestão da 

escola, na qualidade de presidente do Conselho Diretivo, presidente do Conselho 
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Executivo e, mais recentemente de diretor, aos quais se poderiam somar, ainda, os 

cargos de coordenação educativa e supervisão pedagógica mas que para o caso não são 

relevantes. O acompanhamento que fizemos do exercício da sua liderança acrescido das 

informações recolhidas pelas fontes mobilizadas, levam-nos a concluir que a maturidade 

com que desempenha o cargo é fruto duma experiência acumulada ao longo dos anos 

que, nas suas palavras, lhe permite hoje “ser mais ponderado, mais assertivo” e ainda 

“mais recetivo a sugestões”, sublinhando a importância que dá à auscultação dos atores 

educativos quando, por exemplo, afirma que “ainda que não tivesse que ouvir o 

Conselho Pedagógico a propósito dum determinado assunto, é normal ele ser 

consultado, pois acho importante que os seus elementos participem na decisão”.  

 

 

2. A liderança do diretor – representações e práticas  

Neste contexto cumpre recuperar as vozes dos atores, as quais comportam as 

representações sobre o modelo 75/2008 no relativo à liderança, e de forma mais enfática 

sobre a liderança do diretor, fruto das leituras que os mesmos fizeram das práticas por 

ele protagonizadas. Estas últimas representações serão objeto de um cruzamento entre 

si, mas a leitura cruzada irá mais longe pois passará também por considerar os dados 

recolhidos através das outras técnicas de recolha de informação, designadamente a 

observação não participante, levada a cabo nas reuniões em que estivemos presente, a 

análise documental, a análise de conteúdo e ainda, mais do que conversas informais, a 

observação informal, à qual presidiu a finalidade de obter repostas mesmo na ausência 

de perguntas (Costa, 1986), acerca das práticas de liderança empreendidas pelo diretor. 

 

 

2.1. Da colegialidade à unipessoalidade: a problemática da eleição  

A ESA, tal como grande número de escolas públicas portuguesas, vivia, aquando 

do estudo, o seu segundo ano de liderança unipessoal, consequência da entrada em vigor 

do D/L 75/2008, que instituiu a obrigatoriedade do órgão de administração e gestão das 

escolas ser o Diretor, não deixando à escola a liberdade de opção entre um órgão 

colegial, o Conselho Executivo e um unipessoal, o Diretor, como estabelecia o D/L 115-

A/98. Logo, não há dúvidas quanto à intencionalidade do legislador de substituir a 

colegialidade, com mais de 30 anos de história, portanto uma jovem adulta ‘condenada 
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à morte’ através de um golpe legislativo sem que tivesse havido direito de defesa, pela 

unipessoalidade, decisão que na letra do normativo teria como fim o ‘reforço das 

lideranças’, como se fosse indiscutível que um pode mais do que muitos, ideia válida 

para ditaduras absolutistas na base dum poder ilimitado, rematando o legislador com a 

necessidade de ter nas escolas ‘um rosto a quem assacar responsabilidades’. Uma 

leitura, provavelmente simplista, dos pressupostos da liderança unipessoal poder-nos-ia 

conduzir à ideia de que o legislador considerava ou que os órgãos colegiais são menos 

responsáveis do que os unipessoais ou, então, que era mais difícil culpar uma equipa, 

como se esta não tivesse rosto, do que uma pessoa singular.  

Apesar deste modelo se constituir como um factor de ruptura com o anterior, 

sobretudo pelas circunstâncias de se desenvolver em torno da polémica figura do 

diretor, não muito apreciada provavelmente pelas reminiscências do passado e pela, não 

menos polémica, forma de eleição, que passou de mais democrática a menos 

democrática e mais burocrática, paradoxalmente os entrevistados afirmaram, na sua 

generalidade, não se terem apercebido das mudanças implicadas na implementação 

deste novo modelo na escola. Ora, estas coisas não aconteceram na escola às escondidas 

nem os professores entrevistados são ‘caloiros’ nestas matérias, bem pelo contrário são 

pessoas interventivas e preocupadas com a escola, ocupando muitos deles cargos de 

liderança e estando, todos eles, interessados em que a escola cumpra a sua missão. 

Talvez isto venha reforçar a ideia de alguns autores, nomeadamente Barroso (2009) e 

que nós subscrevemos, de que não são os decretos que mudam a realidade, pois eles 

passam e as escolas vão-se adaptando cada uma à sua maneira. Assim se compreende a 

aparentemente incompreensível dificuldade em perceber as mudanças, pois a escola 

continuou a mesma, as pessoas também, inclusive o seu líder que passou de presidente 

do Conselho Executivo a diretor, não se justificando romper em absoluto com práticas 

que funcionavam, nomeadamente a colegialidade, acontecendo mesmo, como nos foi 

dado observar e confirmar através das vozes dos atores, termos na ESA um órgão 

unipessoal cujos procedimentos configuram características de colegialidade. 

Esta situação fica patente, por exemplo, quando alguns dos entrevistados ao 

serem convidados a pronunciar-se sobre O novo modelo de administração e gestão 

(Decreto-Lei n.º 75/2008) e as alterações na dinâmica organizativa da escola, 

argumentam deixando perceber que as grandes alterações lhes passaram ao lado, no que 

concerne, precisamente, à unipessoalidade e ao sistema de eleição do diretor. Diz, um 

dos respondentes, a propósito das alterações resultantes do novo modelo de 
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administração e gestão o que lhe foi dado sentir na escola, “a necessidade de passarmos 

a cumprir determinados procedimentos duma determinada forma, e só isso, talvez uma 

maior burocratização desses procedimentos, mas não vejo que haja muitas mudanças 

significativas para além dessa”, esquecendo a unipessoalidade da liderança, e quando 

inquirido acrescenta “eu nem me lembrei de referir esse aspecto, pois como no nosso 

caso ficou a mesma pessoa não senti essa mudança. Era o presidente do Conselho 

Executivo e passou a ser o diretor; não tivemos oportunidade de nos aperceber dessas 

mudanças, de tal forma que agora pensando nas mudanças mais significativas não me 

lembrei de referir essa”. A propósito apontam outros entrevistados “na realidade, nesta 

escola, eu não encontro mudanças muito significativas”, “não noto grandes alterações 

porque para mim foi uma continuidade”, “as práticas de hoje estão próximas das 

anteriores; o diretor poderia ter procedido doutra maneira mas não foi o caso. Penso que 

isso tem a ver com as características pessoais do diretor, e com o facto de que, no fundo, 

o próprio também não pretendia esta mudança”, o que se complementa com as palavras 

do diretor “na nossa escola, equipa da direção, não vejo que tenha mudado nada, eu era 

o presidente agora sou o diretor”. 

Na verdade, após termos inquirido o diretor sobre se as suas estratégias ou 

procedimentos de liderança tinham sofrido alterações, consequência desta nova 

legislação, e procurando perceber as representações dos entrevistados, ficamos com a 

convicção de que as mudanças expectáveis, de mais poder, mais centralização, menos 

democracia, não ocorreram na escola, afirmando o diretor ter mudado alguma coisa, 

sobretudo procedimentos, na medida em que a experiência produz aprendizagens que 

não se devem subalternizar ou ignorar. É desta forma que descreva as mudanças  

As estratégias de liderança não sei se sofreram alteração, mas os 

procedimentos sofreram de certeza, até fruto da experiência que se vai 

acumulando; há muitas coisas que se fazem no início que se vai verificando 

que não estão bem e que é preciso ajustar e andamos sempre neste balanço: 

vendo o que se fez, aquilo que resultou e o que não resultou, e portanto 

provavelmente muitas das coisas eu já alterei e muitas das coisas também os 

outros foram alterando ao conhecer a minha pessoa. Se calhar, um dos 

procedimentos em que se tem investido (…) é a comunicação, o diretor 

comunica mais directamente com cada um, por email, apostando no discurso 

‘direto’, sem intermediários (…), chamando mesmo a atenção no Conselho 

Pedagógico para a importância da comunicação, para se ter cuidado na forma 

como se comunica e como se transmitem as coisas aos colegas (…). Portanto, 

a mudança foi mais neste sentido duma aprendizagem feita ao longo dos anos 

(…).  

Quanto ao novo modelo de administração e gestão, percebe-se que um número 

significativo de entrevistados tem dele uma opinião pouco favorável, discordando de 

alguns dos seus pressupostos teóricos, em particular da substituição do órgão colegial 



CAPÍTULO IV - REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS DE LIDERANÇA NUMA ESCOLA SECUNDÁRIA 

 

192 
 

por um unipessoal, discordando também, e neste aspeto de forma mais generalizada, do 

novo processo de eleição do diretor, considerando que “o anterior processo dava uma 

legitimidade maior à pessoa eleita (…) que agora passa a responder, em particular, 

perante um órgão, criando tal facto uma pressão maior para o Conselho Geral, que 

elegeu o seu elemento executor (…)”. Fica clara a necessidade do diretor prestar contas 

para dentro, ou seja, em negação com a ideia mais difundida de que o diretor nada pode 

para fora, para cima, mas pode muito para dentro, no interior da própria escola, 

reconhece um respondente, membro experiente do Conselho Geral, que o diretor é 

‘controlado’ a partir de dentro. Refere o mesmo respondente ter a ideia que  

o Conselho Geral ainda não assumiu a consciência deste papel e da sua 

importância e a escola também parece que ainda não reconheceu esse mesmo 

papel ao Conselho Geral, não se trata de um contra poder, mas de perceber 

que a este órgão cabe zelar pela execução do projeto da escola.  

Fica evidente nestas afirmações que o diretor não é na escola o ‘todo poderoso’, pois 

tem que responder perante o Conselho Geral, pelo que as suas decisões não podem ser 

autocráticas nem individuais, mas antes feitas na base do diálogo. Envolta nesta questão 

está ainda a problemática da luta de interesses e dos diferentes poderes exteriores ao 

contexto educativo poderem vir a sobrepor-se às finalidades e aos interesses educativos. 

Há mesmo quem tenha posições muito críticas em relação a este modelo 

hierarquizado, que considera corresponder a objetivos de uma governação política 

centralizadora
101

, um sistema hierárquico que começa no governo, passa pela autarquia 

e estende-se às escolas, com o diretor no centro. Criticam muitos dos entrevistados, 

acima de tudo, o poder do Conselho Geral, afirmando-se que “muitas vezes as pessoas 

não têm as atitudes nem as competências requeridas para estarem lá e decidem sobre 

coisas que muitas vezes nem conhecem”, considerando que a nível da eleição do diretor 

há muitas vezes “mais um jogo político do que um jogo técnico, sobretudo do lado da 

autarquia e de outras pessoas que não fazem parte da comunidade educativa”; 

acrescentando um entrevistado que considera que “este não é o melhor caminho porque 

é o caminho do poder e não o do fazer”. Ainda em referência ao processo de eleição do 

diretor, afirma-se “se na nossa escola até podemos considerar que o processo foi 

pacífico e correu bem, ouvimos que noutras as coisas não se passaram desta maneira, 

trazendo-se para o terreno jogos de poder”; “a mim não me parece boa nem a 

unipessoalidade da gestão nem o novo processo de eleição (…) ”. Sobressai no discurso 

                                                           
101

Esta política tida por alguns autores como centralizadora leva Lima a escrever que “ao contrário do que 

se afirma no decreto 75/2008, ele [o diretor] não será o rosto de cada escola, mas tenderá, isso sim, a ser o 

rosto do ME dentro de cada escola” (2009: 35). 
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de vários dos respondentes esta preocupação com a intromissão dos interesses 

partidários na escola, enfatizando-se o exemplo do poder autárquico mas sem esquecer 

outros interesses da comunidade local que também estão representados no Conselho 

Geral, ainda que tenham sido os demais membros do Conselho os responsáveis pela 

escolha das individualidades ou instituições cooptadas. Neste contexto afirma um dos 

entrevistados 

vejo o poder político mais interessado em saber se o diretor [age] e a própria 

escola é gerida de acordo com os interesses deles do que em função dos 

interesses dos alunos (…). Não estou de acordo com o processo de eleição, 

estou de acordo com o princípio político que o legislador pensou, mas na 

prática nós não conseguimos isso, a abertura do processo de eleição à 

comunidade e à sociedade não resultou
102

 (…). 

Não se rejeita a participação da autarquia e da comunidade escolar na eleição do diretor 

recusa-se o processo que lhe está na base, e receiam-se desvios de interesses.   

De facto a questão que se nos afigurou menos pacífica foi a da eleição do diretor 

pelo Conselho Geral, fruto da composição deste órgão, defendendo-se mesmo que a 

forma de eleição do líder número um da escola deveria ser revista, afirmando um dos 

entrevistados 

Considero haver alguma ambiguidade no modelo, porque por um lado dá 

muito poder ao diretor mas na realidade a sua eleição é muito discutível, 

porque acaba por poder haver aí um jogo que pode não ser muito sério, então 

há aqui uma certa contradição. Por um lado quiseram dar-lhe [ao diretor] 

mais poder mas ele para chegar lá, não sei se não corremos o risco do 

antigamente, não é eleito pelos pares mas é eleito por alguém que às vezes 

nem é par, e não sei se para o bem da organização escolar se para responder a 

outros interesses. Nesse sentido acho que deveria ser revista a forma como o 

diretor é eleito. (…) é que muitas vezes para o voto não é determinante o 

projeto, que até pode ser excelente, [Plano de Intervenção do candidato a 

diretor] mas se houver manipulação, pressões externas, vota-se mais na base 

dessas pressões, e elas existem (…).  

Também o diretor identificou as formas de eleição/(não)eleição do órgão de 

gestão e das estruturas de coordenação e supervisão educativa  como aquelas em que o 

modelo vigente mais se distancia do anterior, demonstrando a sua discordância, 

sobretudo em relação ao processo para o órgão de gestão, mas tendo uma posição 

menos crítica em relação ao determinado para o desempenho dos cargos de liderança 

das estruturas intermédias, no que partilha uma visão muito próxima da de um dos 

entrevistados. Relativamente à escolha do diretor diz concordar mais com a eleição 

anterior, pois “era mais participada, mais democrática, (…), é que além do mais o atual 

é um processo estranho, (…) um processo misto e que me parece complicado demais.” 

                                                           
102

 A propósito desta matéria afirma Lima “Sou, desde há muitos anos, um defensor da representação das 

autarquias nos órgãos de gestão da escola. Se as autarquias levarem a sério esta competência – e ouço 

dizer que em alguns casos o fazem, embora noutros se fale já em agendas políticas na aproximação às 

escolas, em todo o caso legítimas, desde que se cumpram as regras” (2009: 34) 
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Acrescenta que “achava muito mais interessante para o diretor o processo anterior, já 

que todos votavam (…).” 

Todavia, há atores a quem se afigura melhor o processo de eleição plasmado no 

modelo agora em vigor se comparado com o seu antecessor, pois pressupõe, como 

afirmam, “uma maior participação da comunidade
103

, facto que contribuirá para acabar 

com o isolamento da escola, para que ela não permaneça no gueto onde se encontrava 

antigamente”, enfatizando-se a ideia de que as práticas, tal como se puderam observar 

aquando da primeira concretização do projetado, não estiveram à altura do previsto em 

tese. Diz-se a respeito desta problemática 

em tese é o modelo perfeito porque implica a participação de todos os atores, 

enquanto que [anteriormente] (…), o peso maior recaía no corpo docente, por 

ser a maioria; parece-me que o princípio subjacente a este modelo de eleição 

é mais equitativo, e assim sendo, ao cumprir este princípio de equidade, tudo 

parece muito mais transparente (…); temos não todos os docentes a votar 

(…), mas os seus representantes que têm assento no Conselho Geral, [o 

mesmo se verificando com] o pessoal não docente, os encarregados de 

educação, os alunos, a autarquia e as forças vivas da comunidade (…). 

Acontece, que quando se procedeu à primeira eleição do diretor segundo 

estas novas directrizes, poucos foram aqueles que atenderem ao ‘rosto’ e ao 

projeto, que é o que está plasmado na lei, (…) [que] pode não ser perfeita 

mas está muito bem pensada, o problema são as práticas. Os projectos dos 

candidatos a diretor foram, por regra (…), ignorados, não foram lidos, não 

foram analisados, não foram desconstruídos, nem debatidos por quem de 

direito e os ‘rostos’ não foram refletidos (…); aguardemos o que vem aí 

porque, como tudo é uma questão de cultura, se se começar a sensibilizar e a 

trabalhar para uma cultura democrática, mas rigorosa, em que realmente tem 

que se atender aquilo que os candidatos apresentam e ao ‘rosto’ que eles 

expressam e que significam na comunidade e fora dela, acho que estaremos 

no bom caminho, até aqui não foi com certeza.  

Equacionado, no desenrolar da entrevista acima apontada, o sentido de existir no 

Conselho Geral uma comissão criada para analisar os dados do candidato, que depois os 

apresenta a todo o Conselho, até porque todos são votantes, e problematizando-se a 

validade de interpretações de outras interpretações, o nosso entrevistado é de opinião de 

que “esta comissão não é uma mais-valia e torna até o processo menos rigoroso”, 

acrescentando que o maior problema que vê neste processo é “a possibilidade da 

partidarização da eleição”, preocupação em que é acompanhado por outros participantes 

no estudo. 

Na verdade reconhecem-se fragilidades ou pontos fracos neste novo formato de 

eleição do órgão de administração e gestão da escola, considerando a maioria que a 

eleição direta tinha vantagens sobre a eleição representativa, ao que se acresce, nas 
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 Não será demais referir que antes da aplicação deste D/L, ou seja, aquando da avaliação externa da 

escola, esta política de abertura da escola ao meio já tinha sido identificada como uma característica na 

qual a ESA fundava a sua ação, podendo ler-se no relatório da IGE “a escola analisa e implica os actores 

locais na análise e busca de soluções para os problemas reais da educação local” (2007: 12). 
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palavras de alguns, o facto de que “agora não se conhece a equipa que o candidato vai 

escolher”. Fica também a ideia de que há alguma preocupação em relação a futuras 

eleições, se há quem espere que as coisas sejam melhores numa perspetiva mais global, 

pois pensa ser uma ‘questão de cultura’, há uma maioria que pensa que na escola as 

coisas correram bem, pois a liderança não mudou de mãos e era expectável a equipa que 

iria acompanhar o candidato a diretor; especula-se, ainda, sobre a possibilidade de 

aparecerem projetos excelentes mas cujos ‘rostos’, experiências, valores, não se 

desvelam convenientemente no papel, registando-se também nalguns entrevistados a 

pouca simpatia pela ideia de aparecerem candidatos de fora da escola, que desconhecem 

a realidade da mesma, afirmando  

no futuro poderemos correr o risco, sem querer dizer que o candidato é o 

ideal ou não,  mas a escola não o conhece, eles não são conhecidos no meio e 

muitas vezes nem sequer conhecem aquele meio, (…) de conhecermos 

[apenas] o projeto no papel, o projeto dito ideal (…).,  

por isso, dizem “poderá estar comprometido o seu [do candidato] desempenho e, 

sobretudo o da escola”.  

É generalizada a importância reconhecida à liderança da escola, considerando 

que o líder deve ser um bom gestor, mas não só, deve ser alguém em quem se confie, 

com quem se pode contar, com valores, com sentimentos
104

, podendo confirmar-se na 

entusiástica argumentação de um dos entrevistados quando diz  

O líder é fundamental para o bom clima da escola (…); a escola precisa de 

um bom gestor, mas a liderança tem que ser muito mais abrangente para tocar 

nas relações interpessoais, nos sentimentos, para cativar, para motivar, 

porque a profissão docente é muito exigente (…) sendo essencial que os 

professores estejam bem no seu trabalho (…) e que na escola esteja alguém 

com quem podemos desabafar, que está a liderar, que muitas vezes toma 

decisões com que não concordamos, mas que está ali, que nos entende, que 

nos ouve, que não é o gestor, o economista, que está ali só para o lucro e para 

‘por a empresa a rolar’ (…).   

A mesma pessoa deixa explícito que reconhece no seu líder esta capacidade de escuta, 

de preocupação com os outros, de abertura e de diálogo, um diretor que exerce o poder e 

a quem se reconhece autoridade, mas que é sensível e cuja tónica de liderança está, 

também, nas boas relações interpessoais que estabelece com a comunidade. 

No que concerne ao órgão de administração e gestão da escola, agora diretor, 

verifica-se um claro predomínio de opiniões que não vão ao encontro da do legislador, 

quer no relativo à composição, quer na relação entre a unipessoalidade e a força das 

lideranças. A propósito do que ouvimos os atores dizerem  
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 Destaca-se o papel das emoções, da inteligência emocional no ato de liderar, de que falavam Goleman 
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o facto de haver uma pessoa para tomar decisões, para mim não me parece 

um ponto chave (…). Não vejo a liderança sem ser uma equipa, acho que o 

diretor deve ter a última palavra a dizer, mas se não houver uma equipa o 

diretor não consegue fazer nada (…). Na nossa escola vejo o diretor, mas 

vejo mais do que isso, vejo uma equipa e um trabalho de equipa (…).      

Porém, alguns reconhecem que este modelo é válido permitindo, diz um 

entrevistado  

uma maior aproximação do diretor relativamente aos líderes das outras 

estruturas (…). A grande mudança do diretor da escola passou pela maior 

ligação relativamente aos liderados e em particular aos líderes das outras 

estruturas (…). Há um acompanhamento muito grande no exercício dos 

cargos de liderança, estando o diretor mais presente através da sua 

participação em reuniões (…).  

Questionado sobre se considera esse procedimento uma forma de controlo ou de 

fiscalização, responde de forma perentória, “não, vejo essa presença como uma forma 

de apoio”. Esta afirmação poderia querer significar que os líderes designados, caso do 

entrevistado, sentem a sua liderança mais fragilizada, mas não nos parece ser o caso, 

pois a legitimidade destas lideranças está para além da simples designação. Também 

nos foi dado observar nas reuniões presididas por líderes das estruturas intermédias e 

onde o diretor participava, que a sua presença era muito bem aceite, colaborando, 

sempre que oportuno, na discussão das questões e no imediato esclarecimento de 

dúvidas, sempre em conjunto com os responsáveis pelas reuniões.  

As considerações do respondente acima indicado acerca da presença do diretor 

nas reuniões do Conselho de Coordenadores de Ciclo/Curso, que outros também 

apontaram como algo muito positivo e um sinal de preocupação com os outros líderes e 

com os próprios liderados, motivaram a nossa interpelação ao diretor que nos respondeu 

com um discurso que confirmava as representações dos atores, dizendo que este seu 

procedimento foi um dos que aprendeu com a experiência. Diz, então, que  

inicialmente eu não fazia assim, porque achava que as pessoas podiam pensar 

que eu ia fiscalizar aquilo que elas faziam, e eu não [queria fiscalizar] mas 

acompanhar, [até] porque antes dos coordenadores de ciclo irem para as 

reuniões reuniam comigo, planeávamos as coisas em conjunto (…). Agora, 

no início do ciclo do diretor, falei com os coordenadores e disse-lhes que ia 

estar mais presente nas reuniões, mas que não entendessem isso como uma 

fiscalização, mas como um apoio (…), e penso que tem dado bons resultados. 

Há a preocupação da parte de alguns respondentes em separar o diretor de hoje 

do de ontem. Fazem-no, sobretudo, os que viveram a experiência desta gestão no papel 

de alunos, sublinhando que  

o diretor antigo, a figura antiga, é totalmente diferente do diretor do século 

XXI. Enquanto que o diretor do antigamente era um senhor todo poderoso, 

fechado no seu gabinete, nas suas competências, na sua autoridade, o diretor 

tal como nós o conhecemos, o da nossa escola, não funciona assim, pois ele 

tem poder, mas não é um poder autoritário. O diretor antigo estava 

distanciado da comunidade, senti isso como aluno, o de hoje, o nosso está 
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próximo de nós, (…) é acessível a todos os elementos (…), partilha o 

gabinete, de ‘porta aberta’, com os restantes elementos da direção. 

Consideram alguns atores que em tese este modelo tem os seus pontos fortes, 

percebendo a sua filosofia, nomeadamente no relativo à eleição (não eleição) dos líderes 

das estruturas de coordenação e orientação educativas, já que esta não terá sido 

operacionalizada da forma conveniente, havendo, algumas vezes, falta de seriedade, a 

propósito do que pudemos registar  

a mudança prática que se vê para lá da unipessoalidade é a questão das 

eleições para todos os cargos. A eleição era feita pelos pares e agora, em 

termos legais, não acontece isso, são nomeados pelo diretor, o que não 

corresponde à prática desta escola em que o ‘espírito da eleição’ continua a 

prevalecer (…). Nós sabemos o que eram muitas vezes as eleições ou para 

Coordenador dos Directores de Turma ou de Grupo - eram eleitas as pessoas 

de que nós menos gostávamos, e então decidíamos castigá-las, iam ter o 

castigo de ter mais trabalho (…). Havia em alguns grupos essa filosofia, o 

que depois era penalizador para o desenvolvimento de um trabalho, pois 

havia pessoas muito válidas, com perfil para desempenhar determinados 

cargos e para por uma organização a funcionar, (…) e o presidente do 

Conselho Executivo estava muito preso e não podia fazer quase nada em 

termos de decisão a este nível (…), ainda que ele tivesse que responder 

[perante os seus superiores] (…). Neste sentido acho o modelo [atual] mais 

coerente, ainda que haja questões de democracia que são discutíveis (…). 
Também o diretor percebe a filosofia subjacente ao modelo no que diz respeito a 

esta determinação legislativa que substitui a eleição pela designação, ainda que o seu 

procedimento tenha consistido numa espécie de ‘jogo duplo’, ainda que feito às claras, 

por cima da mesa, mas na verdade ele traduziu-se num misto entre o antes e o agora, 

como as suas afirmações deixam subentender, dizendo que 

em relação aos coordenadores, eles são realmente designados pelo diretor, 

mas neste caso o diretor teve a preocupação de pedir aos colegas que, 

baseados no perfil para o exercício do cargo de Coordenador, me indicassem 

pessoas que correspondiam a esse perfil. (…) pude fazer isto porque tinha o 

[D/L] 75 por trás, que  dizia que podia designar, porque se não houvesse o 

[D/L] 75 o que poderia ter acontecido  era eu ao pedir aos grupos que me 

indicassem nomes, eles podiam ter adotado as atitudes que adotavam antes, 

que era o vai para lá aquele de quem eu menos gosto, ou vai para lá aquele 

que tem problemas, ou vai para lá rotativamente, sem corresponder 

minimamente ao perfil, porque a decisão era deles e eu teria que aceitar. 

Sabendo que no [D/L] 75 essa função era minha, os colegas sabiam que se 

me mandassem qualquer pessoa eu poderia não aceirar (…), portanto todos 

os nomes que me indicaram eu designei (…). Aí o [D/L] 75 deu um pouco 

mais de força ao diretor, que não se traduziu na prática, mas indiretamente 

influenciou. 
Se há aqueles que consideram que este modelo se constituiu como uma rutura 

com o modelo anterior, há também aqueles que consideram que ele é uma espécie de 

prolongamento do anterior, mas para pior, já que estamos face a uma maior 

centralização do poder, que nas escolas se efetiva na figura do diretor, e que estas 

mudanças não se justificavam, até porque se traduziram num decréscimo de 

democraticidade nas escola, a propósito do que se afirma  
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eu considerava o modelo anterior melhor do que este (…). Havia maior 

representatividade (…), eleições diretas, toda a comunidade educativa podia 

votar (…); formavam-se listas (…). Não vejo que tenha evoluído de forma 

significativa o ter mudado o presidente do Conselho Executivo para Diretor, 

de um órgão colegial para um unipessoal (…), vejo antes um retrocesso se 

pensarmos na eleição [do diretor], mas uma eleição restrita, pelo Conselho 

Geral (…).  

Ainda a propósito das alterações introduzidas por este modelo, considera o 

mesmo respondente que estas se situam sobretudo ao nível das competências, pois 

maioritariamente as pessoas, os líderes da escola, continuam as mesmas, donde se 

percebe a sua ideia mais de continuidade do que de rutura, afirmando neste contexto  

o modelo ao dar mais poder ao diretor reforçou os poderes numa pessoa, 

estando esses poderes consubstanciados para nomear as pessoas que estão 

adstritas a vários órgãos (…) e se por um lado isso traz vantagens em termos 

de reforço de liderança pessoal, por outro lado traz uma menor 

democraticidade ao sistema. Entrou-se num sistema mais centrado numa 

pessoa. Agora, em termos de visibilidade a figura do diretor tem mais 

impacto, mas a figura do presidente do Conselho Executivo também tinha o 

seu impacto, [até porque], são os antigos presidentes do Conselho Executivo 

que continuam a ser os diretores (…). A alteração foi mais de competências 

[do que] de pessoas, [bem como] do reforço de autoridade, através dos 

direitos atribuídos ao diretor para nomear as pessoas para os órgãos da 

escola, que estão controlados pelo próprio diretor.    

Acrescentando ter, no entanto, conhecimento de que em algumas escolas as coisas não 

são bem assim, pois há colegas a “ [afirmar] que na sua escola as coisas mudaram 

significativamente, ainda que a pessoa [diretor] continuasse a mesma, anterior 

presidente do Conselho Executivo”, ideia subscrita por outro entrevistado ao afirmar 

que a sua sensação e o feedback que vai tendo de outras escolas do país é que “a mesma 

pessoa, outrora presidente do Conselho Executivo e hoje diretor, mudou o 

comportamento, e não para melhor, porque [a] centralização de poderes, [a] 

centralização de competências, as pessoas que os receberam, provavelmente, não 

estavam educadas, não tinham uma cultura para os receberem”. Há também em comum 

a estes respondentes a representação sobre o diretor da escola, também anterior 

presidente do Conselho Executivo, afirmando um deles que 

[essas] alterações não são visíveis na escola (…), ainda que o diretor tenha 

sido reforçado nas suas atribuições e competências, no fundo já as exercia 

quando era presidente do Conselho Executivo e de forma democrática, e 

ainda que exista o poder de designar, o diretor preferiu a votação; no fundo a 

tradição democrática ainda continuou a subsistir em alguns setores, 

nomeadamente na ‘eleição’ para os cargos (…); algumas práticas do anterior 

modelo continuam a observar-se na nossa escola, pois sendo o diretor a 

mesma pessoa que liderava anteriormente não [muda] só porque passou a ser 

o diretor. 

Podendo também ouvir-se que houve algumas mudanças, e que se assim não 

fosse “o diretor não estaria a exercer bem o seu cargo”, mas que não são mudanças 

estruturais, de essência, justificando que é visível “uma supervisão mais apertada” e 
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acrescentando que se identificam “práticas de maior vigilância, de maior atenção em 

relação a determinados pormenores que são importantes (…), de resto, em termos 

estruturais, não encontro nada que possa elencar (…), a disponibilidade, a abertura, o 

diálogo, mantêm-se.”  

Ainda que a grande maioria dos atores ouvidos no estudo não sejam apologistas 

deste modelo e considerem mesmo preferível o anterior, há contudo quem, numa 

posição antagónica, considere que “em tese este modelo [o D/L 75/2008] é o ideal”, não 

apenas no relativo à unipessoalidade da gestão, sublinhando-se que como tudo “tem um 

lado positivo e um lado negativo”, mas, também, no relativo ao processo de eleição e, 

sobretudo, reconhece-se que nele está condensada a ideia de uma maior abertura ao 

exterior, reforçando-se a ideia de que o problema está “nas práticas”. Parece-nos existir 

uma aproximação entre esta forma de entender a relação entre os modelos 

organizacionais e as práticas concretas, e a distinção feita por Lima (1998) entre o 

“plano das orientações para a acção organizacional” e o “plano da acção 

organizacional”. Esta opinião positiva sobre o modelo, em particular a ideia de que a 

gestão unipessoal é a forma ideal de gestão, é expressa por uma argumentação que deixa 

perceber algumas limitações do modelo, ainda que estas sejam localizadas pelo 

respondente na ‘incapacidade’ do diretor, sem personalizar no do estudo, para responder 

ao idealizado. Diz-se então em prol da unipessoalidade do órgão de gestão escolar, que  

trata-se de um rosto, que seria a expressão de toda a dinâmica da escola e 

seria um rosto que não só levaria a escola ao meio como também traria o 

meio à escola; um rosto humanizado (…). Em teoria a lei está muito bem 

pensada (…), a ideia filosófica subjacente à lei parece-me que está bem 

pensada, mas nas práticas este rosto nem sempre tem a expressividade 

expectável, porque é humano, não se pode desmembrar nem pode fazer tudo, 

nem tão bem como seria desejável, até porque as competências que lhe são 

inerentes são megalómanas (…), julgo difícil ter alguém capaz de 

supervisionar tudo, de ter essa visão aglutinadora da escola, dos alunos, dos 

docentes, pelo que na prática, se calhar, o resultado não corresponderá ao 

desejável.  

Esta defesa da unipessoalidade não é desprovida de reflexão sobre as consequências 

nefastas que podem advir da sua concretização, o que fica patente quando se afirma que 

“um órgão de gestão unipessoal pode ser perverso quando o rosto monopoliza, e em vez 

de democratizar o poder absorve-o e subverte toda a dinâmica do que é o exercício do 

poder no seu melhor (…) e pode cometer erros difíceis de contornar (…).”  

Não podemos deixar de considerar que a democracia é na sua essência colegial, 

não nos parecendo que por muito que se decrete, por muitos normativos que se 

produzam, não há excelência retórica na normatividade legal que nos leve a priorizar a 

unipessoalidade quando o princípio de partida é o espírito democrático, ao que acresce a 
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ideia de que este um, o diretor, é na escola o representante do poder central, contra o 

qual o seu poder é mera utopia. Não pretendemos com isto afirmar que não há 

lideranças unipessoais democráticas, que os diretores são todos uns autocratas, simples 

representantes do poder central, preocupados apenas com a eficácia e a eficiência da 

organização que lideram. Muitos diretores, antigos presidentes do Conselho Executivo, 

são hoje líderes reconhecidamente democráticos, admirados pelos seus pares, e que 

conseguiram, fruto, talvez, da sua experiência, cumprir a lei sem serem legalistas. A 

generalidade dos entrevistados partilha esta representação sobre o líder da sua escola. 

A propósito de uma eventual intencionalidade do legislador no sentido da 

centralização e de um controlo maior, tendo na unipessoalidade um dos seus pilares, 

afirma o diretor, “não sei se seria [intenção centralizar], até porque eu continuei a 

proceder como procedia, porque não vi necessidade de alterar fosse o que fosse”. Ora, 

isto mesmo foi referido por mais do que um dos entrevistados que diz que a ideia de 

unipessoalidade da gestão não se faz notar na escola, sabe-se que há um diretor mas ele 

está no meio da equipa, trabalha em equipa, o próprio afirmando que “nem sabe 

trabalhar de outra maneira”. Sublinha, ainda, o diretor “acho que nesta escola há uma 

relação muito próxima do diretor, percebe-se que ele não é aquela figura que anda ali 

para ‘chatear’ toda a gente, de quem toda a gente foge.”  

 

 

2.2. A unipessoalidade e o ‘reforço das lideranças’ 

O diploma agora em vigor aponta a unipessoalidade como fator determinante 

da força das lideranças da escola, pois na letra do normativo fica evidente que se 

lideranças fortes houve no anterior modelo isso foram situações pontuais, urgindo 

legislar no sentido de generalizar a sua manifestação. Neste capítulo pode ler-se no 

D/L 75 

Sob o regime até agora em vigor, emergiram boas lideranças e até lideranças 

fortes e existem até alguns casos assinaláveis de dinamismo e continuidade. 

Contudo, esse enquadramento legal em nada favorecia a emergência e muito 

menos a disseminação desses casos. Impunha -se, por isso, criar condições 

para que se afirmem boas lideranças e lideranças eficazes (2008: 2342). 

Na verdade, o legislador não deixa dúvidas relativamente à sua opinião sobre os 

anteriores regulamentos legais, considerando-os ineficazes para o aparecimento de boas, 

e mais do que isso, fortes lideranças. A solução apresentada, sem que se conheça 

qualquer estudo que a sustente, foi a instituição da obrigatoriedade do órgão de 

administração e gestão da escola passar a ser o diretor, “um rosto, um primeiro 
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responsável, dotado de autoridade (…). [A quem] poderão ser assacadas as 

responsabilidades (…)” (D/L 75/2008: 2342-2343). Facto é que a ESA teve na sua 

avaliação externa no domínio da liderança e enquanto órgão colegial, uma classificação 

de Muito Bom, classificação essa que, consultados os dados da IGE sobre esta matéria, 

se repete em muitas escolas do país, logo o enquadramento legal anterior não se 

constituiu num obstáculo ao surgimento de boas lideranças, ainda que a, pelo menos 

aparente, ‘ameaça’ agora inscrita na lei não constasse do texto do D/L 115-A/98, facto 

que também não foi impeditivo de atitudes responsáveis por parte dos elementos dos 

Conselhos Executivos que, inundados em alterações sistemáticas dos normativos que 

regulam a ação educativa, mas com grande dedicação e com a colaboração da 

comunidade educativa, pessoal docente e não docente, conseguiram que as escolas 

funcionassem e que funcionassem, na sua maioria, bem. Desta feita e em concordância 

com Barroso (2008) pensamos, nós e a generalidade dos nossos entrevistados, que a 

composição do órgão de gestão, colegial ou unipessoal, não é condição determinante 

para a emergência de boas e fortes lideranças, outras variáveis há a considerar e que o 

legislador não se preocupou em identificar, o que nos permite induzir que o que se 

pretendia era reforçar a ideia da unipessoalidade. 

De realçar, então, a correlação para que aponta o normativo, que consiste no 

facto da instituição da liderança unipessoal na administração e gestão das escolas vir, 

em tese, acompanhada de um reforço das lideranças, ou seja, na letra da lei o diretor 

passa a ter mais poder. Na verdade, em nossa opinião e fruto da observação das práticas, 

pois não padecemos de cegueira generalizada como parece subentender-se no legislado, 

é que efetivamente o diretor pode nada ou quase nada perante a administração central, 

dizendo o diretor em jeito de desabafo “fala-se tanto em autonomia da escola, quando 

na verdade ela está reduzida a muito pouco”, pois mesmo para tomar decisões que não 

podem ser de outra maneira, por força da própria legislação, é necessário pedir 

autorização ou pelo menos é necessário ‘fazer a consulta’ antes de decidir. Acrescenta, 

ainda, que “por vezes, o diretor identifica os problemas e depois não lhes pode dar 

resposta, faz a consulta e espera que a decisão venha de cima”. Na realidade a maioria 

dos participantes no estudo, como entrevistados, não reconhece vantagens à 

unipessoalidade, apresentando mesmo um deles uma outra solução, dizendo “poder-se-

ia ter enveredado pela formação da gestão sem ser necessário impor a unipessoalidade”. 

Ora isto seria uma das hipóteses se o legislador quisesse dar continuidade à 

colegialidade, pois nada melhor do que a capacitação dos elementos que desempenham 
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cargos de administração e gestão, inclusive a tão apregoada profissionalização da gestão 

poderia ser pensada como a via para a propagação de lideranças fortes e boas à 

generalidade das escolas do país. No entanto, essa não se nos afigura ter sido a vontade 

de quem criou a lei, parecendo-nos sim que a finalidade era mesmo romper com o 

modelo anterior.     

Ao longo de todo o estudo nunca nos foi dado observar que o diretor fosse 

consultado pela tutela acerca de algum assunto relativo a questões administrativas ou 

pedagógicas e sempre que era convidado ou convocado para reuniões era, como refere, 

para “receber informações ou tomar conhecimento de decisões já tomadas”. Ora, o 

poder é neste caso unilateral, de cima para baixo, exclusivamente, o que também se 

pode observar pela infinidade de inquéritos/estatísticas a que o diretor tem que 

responder, muitos deles mais do que uma vez. 

Não obstante esta falta de poder para cima, para fora da escola, o poder do 

diretor reforçou-se, na opinião de alguns, para dentro. Foi esta uma das razões evocadas 

por muitos dos entrevistados para que os professores, maioritariamente, dissessem não à 

unipessoalidade, baseados como referem no que ouvem dizer em relação a outras 

escolas, sublinhando que não sentiram tal mudança na sua escola. Na verdade esta ideia 

de que o diretor tem muitos poderes para dentro, é um factor determinante na posição de 

negação desta figura, o que se vê de forma clara nas palavras de um ator da ESA, 

quando diz que “uma parte das pessoas é contra este modelo porque ficam muitos 

poderes concentrados numa pessoa”, acrescentando, “se isso é positivo ou não só as 

práticas poderão demonstrar”. De referir que não conseguimos ‘verificar’ esta 

representação de mais poder para o diretor em geral nas práticas desta escola, pois não 

nos apercebemos da existência de uma figura autocrática, sendo-nos mesmo possível 

registar ‘chamadas de atenção’ a colegas que de algum modo, por desconhecimento ou 

esquecimento, não cumpriam o legislado, caso da situação de ter que se avisar sempre 

que se vai faltar, ou de ter que solicitar autorização para a realização de permutas, entre 

outras, são registos que denotam que esse reconhecimento de um maior poder formal ao 

diretor, que se traduza em mudanças efetivas de comportamento, não fica muito visível 

na escola do estudo. O que não significa que o diretor não tenha o poder, antes nos 

parece que à partida sabem que ele não é exercido arbitrariamente, para o que 

provavelmente contarão com o caráter humanista que, a generalidade dos atores, atribui 

ao ‘seu’ diretor. 
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Ora, analisados e confrontados os dois normativos, D/L 115-A/98 e D/L 

75/2008, a diferença substancial está, parece-nos, na composição do órgão de 

administração e gestão, colegial ou unipessoal, direção executiva ou diretor, conforme 

decisão da escola, a obrigatoriamente unipessoal. Na verdade, no que concerne às 

competências ora previstas para o diretor, quando confrontadas com as previstas para a 

direção executiva, não se nos evidencia um corte com o normativo anterior no sentido 

dum afastamento entre o antes e o agora, pese embora a introdução duma nova 

competência para o diretor, designadamente a constante no art.º 20.º, ponto 4, alínea f), 

onde se pode ler “designar os coordenadores dos departamentos curriculares (…)”. Esta 

é, efetivamente, apontada pelo diretor da ESA como a grande mudança entre os dois 

decretos supra mencionados, referindo que “ [a mudança] que chama logo mais a 

atenção, e que considero um reforço do poder do diretor será a possibilidade de designar 

os coordenadores de departamento”. Assim sendo parece-nos que a problemática 

relativa aos poderes, mais ao aumento de poderes, passa pela sua centralização numa só 

pessoa, o que em última instância se traduz na prática num sistema mais hierarquizado, 

com o diretor a ocupar o topo da pirâmide, dentro da escola, ficando os professores, 

enquanto liderados, na posição de subordinados. Certo é que a hierarquia continua para 

o exterior, pois o diretor tem que prestar contas à tutela, cabendo-lhe liderar a sua escola 

por forma a que esta seja eficiente e eficaz. 

Se em tese as coisas até podem ser postas nestes termos, na nossa opinião na 

prática talvez os resultados não fossem, na generalidade das escolas, tão positivos 

quanto desejável; é que se o diretor tem poder legal sobre a comunidade educativa, 

designadamente sobre os professores, pois as suas competências conferem-lhe esse 

poder, o diretor precisa da comunidade educativa para que as metas definidas para a sua 

escola possam ser alcançadas. A máxima de que ‘nenhum homem é uma ilha’, pois 

nenhum pode ser e viver isolado, aplica-se neste contexto, já que o diretor, o líder, só é 

o que é porque existem os liderados, ao que se soma o facto de que ele depende deles no 

ser mas também no fazer, pois por muitos poderes que tenha jamais gozará do poder da 

omnipotência, o único que lhe permitiria ser absolutamente autónomo. Ora, este poder 

não se decreta e quando muito estaria reservado para os deuses. Parece-nos, então, que o 

líder que pretender ver o seu poder legitimado pelos liderados terá que estar próximo 

deles, exercer a autoridade mas sem autoritarismo. Neste contexto afirma o diretor  

não é a unipessoalidade, o facto do poder estar concentrado numa pessoa, que 

faz com que a liderança seja mais forte. Até porque é um contra-senso, se 

dizemos que na escola todos têm que partilhar, todos têm que colaborar, 
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todos têm que …., logo ao nível das várias estruturas insistimos nisso e 

depois aparece alguém capaz de fazer tudo sozinho! (…). Entendo que o 

diretor tem que trabalhar em equipa, não só com a sua mais restrita da gestão 

mas também com as outras (…). Manteve-se, na nossa escola, a prática da 

colegialidade, continuamos a funcionar em equipa como funcionávamos (…). 

Foram muitos anos a trabalhar assim e considero que foi certo (…), também 

deve ter a ver com a equipa que tenho tido, pois há um conjunto de fatores 

que se manteve e se manteve bem (…); até porque acho que duas cabeças 

pensam melhor do que uma, sinto-me muito melhor num regime desses que 

num de isolado e sozinho a trabalhar. 

A valorização do trabalho de equipa, a ideia de que a escola no seu todo é uma 

equipa e tem que trabalhar em conjunto para um mesmo fim, pois a visão da escola tem 

que ser a mesma para todos, até porque a ‘decretada’ eficiência e eficácia disso estarão 

dependentes, parece não concordar, pelo menos no todo, com esta ideia de força da 

unipessoalidade. A propósito do que o diretor também considera fundamental a aposta 

nas pessoas, na valorização das relações interpessoais, na liderança de ‘porta aberta’ 

sublinhando que  

uma coisa que nunca mudei foi o acolhimento das pessoas, a maneira como 

trato as pessoas, (…) acho que nesta escola isso é reconhecido, (…), o estar 

disponível, a porta aberta para atendimento, com as implicações que isso traz 

para o nosso trabalho (…); mas com mais investimento nosso [direção], um 

pouco mais de desgaste, conseguimos (…). 

Ainda no campo da força da liderança unipessoal em contraste com a menor 

força da colegial opina um professor, se  

do ponto de vista teórico até pode ser  assim, se o poder for concentrado 

numa só pessoa é se calhar mais fácil reconhecer a força, a responsabilidade, 

do que se estiver disseminado por várias pessoas, [considero] que  também se 

a equipa for bem organizada, se tiver as competências bem distribuídas, se 

houver delegação de competências dentro da equipa de gestão, da direção, 

não me parece que seja muito necessário ser uma só pessoa, (…) não acho 

isso determinante para que a liderança seja forte, acho que uma equipa 

também pode ter essa força em liderar, agora o que é preciso é que seja uma 

equipa coesa (…). Pode haver lideranças fortes num órgão colegial, isso 

depende muito mais das pessoas em si do que da composição do órgão. 

Acrescenta em abono da sua posição, “pode ver-se que, ainda que a substância 

da lei tenha mudado, não houve mudanças notórias nas práticas do diretor desta escola.” 

Um outro respondente afirma que “todos os presidentes dos Conselhos Executivos das 

escolas por onde passei, incluindo esta, eram líderes fortes, líderes natos, bons líderes 

(…), o diretor não pode funcionar sem uma equipa.” 

Não obstante um grande número de respondentes, a sua maioria, ser 

perentoriamente contra uma relação do tipo causa-efeito entre unipessoalidade e 

lideranças boas e fortes, ideia presente, de entre as muitas afirmações registadas, na que 

diz    

considero não existir uma relação causa-efeito, ou seja, uma gestão 

unipessoal não tem como consequência direta uma liderança forte nem o 

inverso, [mas] supostamente poderá haver um líder que reúna uma série de 
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requisitos e características que depois se refletem no seu desempenho, (…) 

sendo evidente, inequívoco que ele [o unipessoal] não é, necessariamente, um 

líder forte(…);  

ou numa outra próxima desta e segundo a qual  

a gestão unipessoal não é condição determinante para a emergência de 

lideranças fortes, e então o exemplo que tenho aqui na escola, não demonstra 

nada essa relação. Aliás, acho que a questão da liderança forte e de um líder 

forte não vem da constituição do órgão, do ser colegial ou unipessoal, tem a 

ver com o próprio líder; [penso] que o presidente do Conselho Executivo [o 

órgão em si] poderia ter uma liderança fortíssima, até mais forte do que a de 

alguns diretores (…).  

Esta possibilidade da colegialidade permitir lideranças fortes é novamente 

exemplificada com a avaliação externa da escola no âmbito da liderança, em cujo 

relatório se identifica como ponto forte “o desempenho de uma liderança dinâmica e 

proactiva do órgão de gestão” (IGE, 2007: 13), acrescentando o mesmo que 

o desempenho de uma liderança forte e atenta do CE
105

, apresentando uma 

postura proactiva, ancorada no PEE da Escola, tido como um documento 

verdadeiramente estruturante e orientador da visão estratégica da escola e, 

ainda, associado à estabilidade de um corpo docente maioritariamente jovem, 

à qualidade do clima e ambiente educativo que se vive e ao espírito inovador 

e de abertura à comunidade e ao meio envolvente, são indicadores seguros da 

capacidade da ESA de implementar estratégias próprias nas vertentes do 

planeamento educativo, da organização escolar e na gestão dos seus recursos 

na procura de níveis mais elevados de exigência (…) ( 2007: 12).  

Não obstante a justificação de alguns para as avaliações externas da liderança 

enquanto órgãos colegiais, maioritariamente situadas no Bom ou no Muito Bom no 

período que antecede à sua obrigatoriedade, assentar na ideia de que quem pedia essa 

avaliação é porque tinha alguma confiança no seu trabalho e à partida não esperava uma 

avaliação negativa, não podemos, no entanto, deixar de lembrar que o facto de não 

haver, ao contrário de hoje, muitos exemplos ou melhor quase nenhuns de escolas 

avaliadas, não permitia às escolas ter conhecimentos de suporte para orientar a sua 

apresentação, tendo esta escola entrado, com base nas informações de que dispomos, 

‘um bocadinho no escuro’, construindo tudo de raiz, e tendo sido apresentadas as suas 

práticas pelos diferentes atores nos painéis a que pertenciam, sendo de registar que a 

constituição desses painéis também não foi decidida pela direção, mas na base da 

consulta aos diversos órgãos que neles estavam representados. Sobre esta questão 

acrescenta um dos respondentes  

a escola voluntariou-se para ser avaliada exactamente para ter um olhar 

externo que lhe permitisse saber se aquilo que estava a fazer estava a ser bem 

feito ou se teria que mudar alguma coisa, exactamente porque nós precisamos 

desses olhares externos, porque muitas vezes estamos tão embrenhados no 

‘corpo’ [escola] que depois não conseguimos ter esse olhar de fora (…).    
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 Esta ideia de lideranças fortes terá, na opinião da maioria, mais a ver com o 

trabalho das pessoas, com a personalidade e o perfil do líder, com a sua motivação e a 

sua capacidade para motivar, para comunicar e para chegar, senão à totalidade pelo 

menos, ao maior número de pessoas e, ainda, pelo apostar na proximidade em relação 

aos liderados, pois a escola não se faz com o diretor, nem com a direção, faz-se com 

todos e tem que se investir nessa proximidade. O diretor tem que fazer com que os 

outros caminhem com ele, pois qualquer que seja o órgão de gestão da escola, colegial 

ou unipessoal, se este não tiver com ele a maioria dos professores, se entender a sua 

função como uma missão solipsista, considerando-se capaz de a realizar de forma 

solitária, ou então se optar pelo caminho de impor a mudança de forma autoritária e 

numa atitude de surdez e de cegueira, que não ouve nem vê para além de si, então essa 

liderança estará condenada ao fracasso. 

     Porém, encontramos alguns interlocutores que defendiam a relação 

unipessoalidade e lideranças fortes, embora reconhecessem que a colegialidade também 

permitia a manifestação de lideranças fortes. Este facto evidenciou-se quando 

questionamos um dos entrevistados sobre se considerava a anterior liderança da escola, 

colegial portanto, menos forte, menos boa, e este responde “não, porque os 

procedimentos, a pessoa que cá está é a mesma, portanto se antes já funcionava, de 

certeza que agora vai funcionar bem na mesma, só se a pessoa, a sua personalidade, não 

se desse bem com um cargo unipessoal (…). Não foi o que aconteceu com esta 

liderança pois o que existia antes continua a existir agora (…)”. Sendo sublinhado que a 

liderança da actual direção de unipessoal tem muito pouco para além do nome, facto 

com que concorda o nosso interlocutor, sublinhando que este diretor “delega, 

responsabiliza”.  

Foi-nos dado concluir que, nalguns casos, há sobretudo um reconhecer as 

vantagens da unipessoalidade mais do que a aceitação de que com a unipessoalidade 

vem o reforço das lideranças e a generalização de lideranças fortes. Imbuídos do espírito 

da nossa era, onde impera a lógica da prestação de contas, onde a mercadorização
106

 

saiu das empresas e invadiu a nossa vida social e mesmo pessoal, reconhecemos, quase 

naturalmente a necessidade, mais a obrigação da prestação de contas, e é claro não 
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 Em relação à educação e à escola, mercadorização no sentido de que esta segue uma política neo-

liberal, já que se orienta por princípios economicistas. Diz Oliveira que “as funções da docência, 

supervisão, orientação e direção que caraterizam tradicionalmente a educação, foram sendo substituídas 

pela gerência do processo, pelo controle da qualidade, pela padronização e pela organização escolar” 

(1998: 97). A educação passa a ser um assunto de negócios gerenciais.   
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deixamos nada de fora, pelo que a escola e a educação seguem a mesma filosofia 

gerencialista. Assim se percebem as afirmações de que 

pode haver lideranças fortes num órgão colegial, mas tem que nos calhar na 

sorte uma pessoa que saiba ser líder, [enquanto] na liderança unipessoal tem 

que ser aquela, boa ou má tem que ser, e se não está a funcionar bem sai e 

entra outra
107

, é necessário escolher outra que seja capaz (…), é mais fácil 

atribuir culpas, e o problema é que a culpa morre sempre solteira, e acho que 

é para resolver este problema da culpa (…). 

Portanto, a atribuição destas finalidades à escolha normativa da unipessoalidade 

leva-nos a outras considerações, nomeadamente à ideia de que o objetivo da 

unipessoalidade mais do que reforçar as lideranças é um mecanismo de facilitação da 

prestação de contas, considerando um respondente que 

o decretar da unipessoalidade teve em vista a atribuição de culpas, entra na 

lógica da prestação de contas (…). Esta gestão unipessoal é a maneira mais 

fácil que o Ministério da Educação (…) tem para gerir todas as escolas, pois 

diz tu, tu e tu e não vós, vós e vós, porque depois fica o problema [no 

segundo caso, do vós] de ‘quem se chega à frente’, quem dá o primeiro passo 

(…). Se houver uma liderança forte, seja qual for o sistema o líder ‘chega-se 

à frente’ [assume a culpa, a responsabilidade] (…). 

Remata a sua análise sobre este problema, dizendo que “o sistema unipessoal tem a 

vantagem de ‘limpar tudo o que seja nevoeiros’ relativamente a responsabilidades, mas 

pode não trazer lideranças fortes (…)”.  

 Analisada com o diretor, no decurso da entrevista, a questão das finalidades da 

lei e de eventuais intenções do legislador, sobretudo as que resultaram na imposição da 

figura do diretor, e colocada a hipótese da manutenção dum sistema mais centralizado, 

refere   

Se a intenção do legislador era essa [a centralização] não me parece boa 

política, porque ninguém manda sozinho, ou até pode mandar, mas ele diz e 

ninguém ouve, fica a falar para as paredes; não se podem passar assim as 

coisas na escola (…); o poder do diretor está dependente de tudo aquilo que 

os outros à sua volta realizam, portanto a missão do diretor é captar os outros, 

tentar chamá-los a si e ao seu projeto (…). Não me parece que seja com essa  

de ‘quero, posso e mando’ que se consegue alguma coisa. Nós sabemos que 

as leis existem, mas também sabemos muito bem o que vai acontecendo com 

elas; sem fugir [à legalidade] cada um adapta-as e vai-se-lhes adaptando à sua 

maneira, portanto cada um joga como entende. Não foi assim [no sentido da 

centralização] que eu entendi a lei e não procedi assim na escola (…).   

De algumas das afirmações apostas nesta parte do texto, da observação das 

práticas e em consentâneo com alguns autores, parece-nos legítimo afirmar que a força 

das lideranças não se decreta, ela não existe em abstrato mas constrói-se na ação, no 
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 Referência à possibilidade de cessação do mandato do diretor, por decisão do Conselho Geral, como 

previsto no D/L 75/2008, art.º 25.º, ponto 6, alínea b) onde se lê “No final do ano escolar, por deliberação 

do conselho geral aprovada por maioria de dois terços dos membros em efectividade de funções, em caso 

de manifesta desadequação da respectiva gestão, fundada em factos comprovados e informações, 

devidamente fundamentadas, apresentados por qualquer membro do conselho geral”, pode cessar o 

mandato do diretor.  
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exercício do papel de líder; entendemos mesmo que é mais fácil ser um bom técnico, em 

particular de gabinete, e para isso até pode haver ‘receitas’, ainda que dinâmicas, mas o 

mesmo não se passa com as lideranças, não é fácil definir um receituário a ser seguido 

por todos os líderes, pois a liderança é em si mesma praxis, pratica-se e de formas 

múltiplas, dependendo dos contextos, das situações em que ocorre, não apenas das 

condições/situações físicas mas também e, particularmente, das humanas, das pessoas 

lideradas, das suas motivações, dos seus desejos, aspirações, do tipo de interrelações 

vividas no grupo, entre outras. Por muito que disséssemos não conseguíamos enumerar 

todos os fatores que influenciam a força das lideranças, para o que utilizaremos as 

palavras do diretor que diz 

A força das lideranças não vem por decreto, constrói-se com formação, com a 

prática do dia a dia; constrói-se com as relações que se estabelecem e, 

sobretudo, acho que a força das lideranças está na credibilidade da pessoa, e 

essa mesma credibilidade depende de tudo isto. É por isso que ainda há 

poucos dias mandei um ‘protesto’ para [um organismo da tutela] em que o 

assunto era a avaliação [ADD], pelo facto de num dia vir uma coisa e 

passados dias vir outra, sendo que quem dá a cara é o diretor, logo quem 

perde credibilidade é o diretor (…), porque a prática diária é que faz a 

liderança e a credibilidade do diretor e o seu reconhecimento (…). Não é o 

ser sozinho ou acompanhado que faz a liderança forte (…). Pretende-se que a 

autoridade seja reconhecida e não imposta (…), donde se percebe também a 

minha atitude de pedir às pessoas do Departamento que me indicassem 

nomes para o exercício dos cargos, porque impor alguém como coordenador 

também poderia dar muito mau resultado (…), assim, de qualquer modo, a 

escolha foi participada, e mesmo para o coordenador foi mais confortável e 

ficou mais reconhecido perante os seus pares. 

Na última parte do seu discurso o diretor pronuncia-se sobre a relação entre designação 

dos coordenadores, força da liderança e reconhecimento de mais autoridade, ou seja 

estamos perante a questão do reconhecimento ou não da autoridade a estes líderes não 

eleitos, e da força da sua liderança na base duma escolha pelo diretor. No pressuposto 

que defendemos, tal como o diretor, que a verdadeira autoridade carece de ser 

legitimada pelos pares e não apenas pelo diretor, concluímos que o diretor usou de uma 

prática que se traduziu num misto de ‘eleição’, referida pela generalidade dos 

entrevistados, não obstante a existência de algumas condicionantes (o perfil definido, o 

já pertencerem a outros órgãos, por exemplo), e designação. É que na opinião do diretor  

não é a designação que lhes [aos coordenadores] dá mais força, eu acho que 

lha tira, mas a minha prática mostrou que era possível jogar num sistema 

intermédio. Era possível eles serem reconhecidos, porque foram indicados 

pelos pares, e era possível ter bons coordenadores, com pessoas que 

correspondiam ao perfil pretendido (…).  

Ainda que a não eleição dos coordenadores tenha sido entendida e, 

compreensivelmente, como um revés na democracia da escola, analisadas as coisas 

friamente, na prática aquilo que acontecia em muitas escolas não era uma verdadeira 
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eleição, ou ainda que o fosse sob o ponto de vista legal, carecia, em alguns casos, de 

legitimidade, fruto da menor responsabilidade do ato; em tese havia eleição, mas muitas 

vezes não passava de uma eleição fictícia, pois a competência da pessoa, a sua 

experiência, o seu perfil para o cargo, definido nos RI, e os interesses da escola não 

eram factores preponderantes para a decisão, como provam as palavras de alguns 

entrevistados, quando retratam a forma de operacionalização do anterior processo de 

eleição, dizendo, por exemplo, “às vezes por não querer chatices decidia-se ‘vamos 

eleger esta pessoa porque isto dá trabalho’ (…), era um pouco o jogo do empurra, mas 

também podia funcionar, nalguns casos, como uma forma de oposição à direção, elegia-

se aquele que se pensava dificultar o trabalho de liderança”, optando-se no antigamente, 

em alguns casos, por não eleger os mais capazes, aqueles que reconhecidamente tinham 

a capacidade para exercer as competências que os normativos, externos e internos, lhes 

atribuíam, pois a ideia que figurava na mente dos eleitores era “então, vou eleger uma 

pessoa que vai andar o ano todo a pedir coisas (…)”.   

Ora, não raras vezes, os cargos eram desempenhados por quem não os desejava 

ou pelos professores mais jovens, o que em parte limitava a sua autoridade, deixando-se 

influenciar pelos chamados líderes informais, e não assumindo plenamente, dada a 

situação de alguma fragilidade em que se encontravam, as competências inerentes ao 

exercício do cargo; convenhamos que, em nossa opinião, é mais fácil, mais cómodo e 

mais confortável, ser liderado do que ser líder. Neste contexto sublinha o diretor  

durante muito anos os coordenadores das várias estruturas não assumiram as 

suas competências de liderança, e ainda hoje alguns deles não as têm 

assumido, apesar do esforço que nesse sentido se vai fazendo na escola, de 

tentar levar os coordenadores a assumir o seu papel e a exercer as 

competências que estão inerentes ao cargo, mas é muito difícil para alguns 

líderes exercer essas competências, dizer aos colegas ‘vamos fazer isto’ (…). 

Mas já se vê evolução na escola, as coisas estão a melhorar… ”   

Esta mesma ideia foi apresentada pelo diretor em reuniões de Conselho de Diretores de 

Turma/Curso e Conselho Pedagógico, chamando a atenção para a necessidade dos 

responsáveis por cargos exerceram o seu papel de líderes, sublinhando “peçam aos 

professores que vos entreguem os documentos em causa”.    

Desta feita, se podemos discutir a democraticidade desta nova regra também não 

podemos aceitar a pseudo eleição que, algumas vezes, vimos acontecer. No entanto, não 

consideramos que a designação seja fator de reforço das lideranças nem de 

reconhecimento de maior autoridade aos líderes escolhidos por esta via, admitindo que 

líderes designados possam ver a sua autoridade legitimada pelos pares, e o seu poder ser 

mais do que um poder formal ou decretado, dependendo da qualidade do seu 
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desempenho nas dimensões profissional e relacional. Ainda que a prática da escola 

neste domínio tenha sido imbuída de um hibridismo, reconhecido por todos, certo é que 

nas reuniões dos vários órgãos e estruturas em que estivemos presente, concluímos, um 

pouco contra o expectável, que cada vez mais as pessoas responsáveis por cargos 

assumem as suas competências de liderança. Era visível, na generalidade das sessões, 

uma preparação cuidadosa da ordem de trabalhos, um bom domínio das matérias, a 

capacidade de disciplinar as intervenções nas reuniões com boa gestão do tempo, a 

análise pelos conselheiros de propostas suas, depois de terem sido apresentadas e 

analisadas com o diretor, a preocupação em resolver os problemas antes de os levar ao 

diretor. Apesar de que também ouvimos, algumas vezes, o diretor dirigir-se a um líder 

dizendo “isso é da tua competência, resolve, ou pensa numa solução e depois transmite-

-ma”, ou “por muito que te custe vais ter que falar com o colega (…)”.    

Se pode dizer-se que a designação de professores para o desempenho dos cargos 

de coordenadores de departamento ou dos diretores de ciclo/curso, não se constitui por 

si só condição de reforço da liderança e de reconhecimento de maior autoridade aos 

professores designados, já o mesmo não se pode dizer no relativo à possibilidade 

conferida ao diretor de designar para o desempenho dos cargos referidos os professores 

escolhidos por ele próprio, isto tendo em conta as opiniões, mais ou menos 

concordantes, dos entrevistados. 

A propósito destas matérias foi possível registar algumas representações dos 

docentes da escola, nomeadamente sobre a força inerente à designação de líderes, a 

maior força do diretor fruto da possibilidade que a lei lhe confere neste domínio, 

acompanhadas de narrativas sobre algumas práticas em uso na escola. Relata um 

docente   

não acho que a designação de pessoas para o desempenho de cargos torne a 

sua liderança mais forte e mais reconhecida, porque se os que vão ser 

liderados por aquela pessoa tiverem uma palavra a dizer é porque lhe 

reconhecem capacidades,  competências, o que poderá não acontecer se for 

nomeada por outra pessoa acima deles, até porque pode haver outros motivos 

na nomeação com os quais não concordem ou ter mesmo uma atitude de 

rejeição só pelo facto dela ser designada superiormente (…).  

 

Neste ponto apressa-se a esclarecer 
No entanto o procedimento aqui continua a ser de outra natureza, pois as 

orientações que o diretor dá são sempre de escuta, de vejam quem poderá ser 

e escolham, verificando-se que depois ele, normalmente, aceita essa escolha 

(…) ou seja, o diretor tinha o poder de escolher e nomear, mas continua a 

achar que será melhor que continuem a ser as pessoas [liderados] a escolher 

(…).  

 

Fazendo o mesmo interlocutor uma avaliação sobre esta prática da escola 
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Esta possibilidade que o diretor dá de se continuaram a eleger [os líderes das 

estruturas intermédias], mas depois ter que passar pela sua aprovação pode 

não ser má, porque nalguns casos as escolhas das pessoas têm objetivos que 

não são os melhores para a escola (…) e uma pessoa que está na direção da 

escola, seja uma pessoa só seja uma equipa, tem uma perceção diferente do 

que é o interesse da escola, muito mais abrangente, e portanto se essa escolha 

de um grupo não for do interesse da escola é bom que essa pessoa que lidera 

[o diretor] possa ter uma palavra a dizer (…). 

Um outro docente, designado pelo diretor para um cargo, considera não estar na 

designação a força da liderança nem o reconhecimento da autoridade, afirmando que “a 

designação, por si só, não é um factor que garanta um maior reconhecimento da pessoa 

(…), se não houver trabalho e se não houver ligação, boas relações interpessoais, nunca 

se consegue ser reconhecido, mesmo que se seja indigitada pelo Ministério (…).” 

Acrescenta, no entanto ter sido ‘eleita’, pelos seus pares, apesar de como diz não ter 

sido “uma eleição convencional” esclarecendo que       

o diretor ouve a opinião dos membros dos vários órgãos (…). Portanto, o 

primeiro passo para a minha designação foi auscultar os meus pares. Houve 

uma votação sabendo, efetivamente, que estava a ser escolhida uma pessoa 

que podia ser reconhecida ou não pelo diretor, e só depois fui designada. Este 

procedimento passou-se com todos os grupos na escola (…). 
No mesmo contexto, de sentir a sua liderança mais forte e mais reconhecida pelo 

facto de ter sido designado pelo diretor, diz outro entrevistado  

nunca senti isso, nem o sinto hoje (…), apesar do reconhecimento dos outros 

ser muito importante (…), mas não me tornei uma líder mais forte ou menos 

forte por ser o diretor a designar-me, até porque o processo da minha 

designação não foi propriamente um processo de ser chamada pelo diretor e 

dizer-me ‘olha escolhi-te a ti para seres coordenadora’ (…).   
Na verdade as conversas mantidas com os atores da escola, nas entrevistas ou 

fora delas, não deixam dúvidas quanto à forma como são escolhidas as pessoas que 

estão à frente das estruturas intermédias, para o que se transcreve mais uma das 

afirmações por nós escutada  

aqui na escola quase todos, senão todos, os que ocupam cargos foram 

designados, formalmente, pelo diretor, quero dizer em teoria, mas na prática 

eles continuaram a ser pensados dentro dos pares, dentro do espírito da 

eleição democrática. (…) Aqui todos os coordenadores de departamento e de 

ciclo/curso, são de facto designados pelo diretor mas nós fomos ouvidos, 

fomos consultados na sua escolha. 

Quando inquiridos sobre se consideravam bem este procedimento, esta prática, 

ou se não estaria aí implícito o medo do diretor assumir essa responsabilidade, 

apressam-se a dizer “não, eu não acho que seja isso”, afirmando que avaliam 

positivamente esta prática na medida em que os pares, que estão mais próximos do 

coordenador, “não que o diretor esteja distante”, dizem, mas porque trabalham mais 

directamente com ele, são ouvidos, logo, sublinham, “porque não aliar as duas coisas: a 
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possibilidade do diretor designar mas que não seja uma coisa imposta aos restantes 

elementos que vão trabalhar com esse líder”.  

Esta prática do diretor coloca-nos perante um misto, já que consegue cumprir a 

lei, pois designou quem lhe competia designar, e como o próprio diretor diz “havia 

sempre a possibilidade de eu não designar uma pessoa que não correspondesse ao perfil 

desejado, responsabilizando todos pela escolha que me iam apresentar”, mas foi dada a 

hipótese aos pares de participarem na escolha dos seus líderes, e desta forma todos estão 

comprometidos com as lideranças da escola, pois, como alguém refere, os vários 

elementos duma estrutura de coordenação, foram “parte participante na escolha, e 

mesmo que não tenham a pessoa que queriam, sabem que tiveram voz e que aquela foi a 

escolha da maioria, obtendo depois a anuência do diretor (…)”.  

Acrescentam alguns  

não sei se a designação torna a liderança mais forte ou não, penso que não, 

mas o que sei é que as pessoas que agora exercem esses cargos sentem-se 

mais comprometidas, porque por um lado a sua escolha foi participada, mas 

também foi uma escolha do diretor, a pessoa mereceu a escolha dos seus 

pares e mereceu a escolha do diretor (…), pelo que penso é que essas pessoas 

devem sentir que têm que exercer os cargos ainda com mais competência 

(…). E (…) algumas [pessoas] mudaram muito positivamente a forma como 

exercem a liderança (…).  
Alguns dos atores entrevistados pronunciam-se sobre os seus coordenadores, que 

conheciam desde há muito, referindo que estes excederam as expectativas que tinham, 

fazendo uma avaliação muito positiva da sua liderança, apresentando um dos 

respondentes acerca do seu coordenador como motivos para a avaliação positiva da sua 

liderança, “a capacidade, a competência, a segurança, o humor, o companheirismo, a 

proximidade (…), a forma de comunicação, o bom clima criado (…).”         

No relativo à representação do diretor, quando comparado com o anterior 

presidente do Conselho Executivo, no que concerne à sua maior força e à alteração da 

sua postura, a maioria dos entrevistados considera não ter havido qualquer mudança na 

escola, e os que dizem ter havido consideram-na positiva, no sentido de uma maior 

aproximação aos liderados, não deixando alguns de dar também a sua opinião acerca 

dos que, na escola pensam de outro modo, sublinhando que  

às vezes, as pessoas acham que há uma mudança de postura, porque no fundo 

reportam-se ao que vem no decreto e não propriamente à prática – a ideia de 

que se fosse antigamente não faria isso -, mas eu não concordo, na prática as 

coisas continuam na mesma (…); ainda que, pela partilha com outros 

colegas, vou ouvindo que noutras escolas, até na mesma pessoa (…), agora 

diretor, houve mudanças de comportamento, por exemplo que mais ninguém 

decide nada nem diz a palavra final se não estiver o diretor, não adianta estar 

o subdirector ou os adjuntos. 

Continuam explicando que  
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Aqui não noto nada disso, sempre que vou à direção tenho resposta para as 

minhas questões, quer pelo subdirector quer pelos adjuntos, aliás até acho 

que o diretor no seu gabinete já deve ter uma estrutura mais ou menos 

‘montada’, porque ele delega competências; inclusivamente muitas vezes eu 

coloco alguma questão ao diretor e ele remete essa mesma questão ou para o 

subdirector ou para um adjunto, porque considera que é essa pessoa que 

talvez dê uma resposta mais eficaz ao meu problema, uma vez que é da sua 

competência, apesar de em última instância a competência ser sempre do 

diretor. 

Apesar da prática da escola não traduzir à letra o decretado não se constituindo 

no entanto numa ilegalidade, tal não impede os professores de terem uma representação 

sobre o poder que a possibilidade da designação confere ao diretor. Assim, pensam 

alguns que aqui está o poder maior do diretor, e se por um lado muitos entendem que 

esta norma legal contraria práticas de democracia, outros consideram que no contexto 

de responsabilização do diretor, da prestação de contas a que por decreto está obrigado, 

a possibilidade de escolher uma equipa de líderes intermédios que alinhem com ele 

estratégias tendo em vista o alcançar das metas definidas superiormente e as traçadas 

nos documentos internos da escola aprovados por todos, se justifica. Até porque, como 

disseram alguns, o anterior decreto nesta matéria possibilitava escolhas tendo em vista 

mesmo a afirmação de um contrapoder ao órgão de gestão, situação que a verificar-se 

hoje comprometia o trabalho de todos e o sucesso pretendido para a própria escola, no 

sentido de fazer bem aquilo a que esta se destina, e que é a educação de todos.    

 

 

2.3. Um diretor democrático num contexto de liderança unipessoal 

Num tempo que reclama mais política, mais democracia, mais valores 

humanistas no governo dos homens, o que mais facilmente observamos é mais 

tecnocracia, mais neoliberalismo, mais valores economicistas. Também na educação 

se verifica o peso duma política de inspiração neoliberal, que se manifesta através dos 

cortes na despesa, apostando no aumento da qualidade, na eficácia, pela via da 

eficiência interna. Os normativos anteriores vão sendo substituídos por outros onde o 

espírito da eficácia e da eficiência se afirmam como prioritários, o que na prática se 

vai traduzindo nas escolas em mais burocracia e menos democracia, pois é preciso 

regulamentar, precisar com documentos comuns criados na escola ou apostos na 

legislação o que se faz, como se faz, para que se faz e sobretudo os resultados em que 

se traduz este fazer. Na verdade, nas escolas de hoje não basta fazer, é preciso que esse 

fazer se traduza em resultados, e é preciso teorizar em discursos/relatórios, mais ou 

menos pré definidos, o antes e o depois do fazer.  
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Se a burocracia é uma inevitabilidade das organizações escolares, pois a 

liderança precisa de estar a par não apenas do caminho, da visão traçada para a sua 

escola e que ajudou a definir, mas também de como esse caminho está a ser percorrido 

para evitar ou minimizar eventuais desvios, para o que são criadas normas comuns, 

procedimentos uniformes, que, de forma mais autocrática ou mais dialógica, o líder terá 

que fazer cumprir, a democracia não é uma mera possibilidade, é mesmo uma exigência 

da liderança que se pauta por uma visão plural, que permite que todos tenham voz e que 

não nega a palavra a nenhum elemento da comunidade educativa, para o que tem que 

saber conviver com os inconformados, com os que dizem não e apontam outro olhar, 

outra direção.  

A escola não pode, não deve, não ser democrática ou então a educação da 

humanidade ficará ‘castrada’ no seu bem mais precioso, o pensamento crítico, pois só 

pode criticar quem aprendeu a fazê-lo, quem presenciou a sua concretização no dizer e 

no ensinar dos ‘mestres’, professores, que conseguem de forma sábia ministrar o 

curriculum e, ao mesmo tempo, ensaiar a crítica. 

Não é o modelo, mal amado pela maioria pela filosofia que o suporta porque lhe 

traz recordações de um passado desinteressante, porque repressivo, que faz com que a 

democracia tenha que ser marginalizada na escola; as práticas, a operacionalização do 

modelo podem ser democráticas, depende do que a escola, o diretor, em particular, 

quiser fazer com este modelo.  

Parece-nos que sem uma liderança que valorize e, sobretudo, operacionalize nas 

suas práticas de gestão a democracia esta dificilmente se disseminará pelos restantes 

elementos da comunidade educativa. Na verdade, a representação que muitos fazem do 

novo decreto-lei que regulamenta a administração e gestão das escolas traduz um 

retrocesso na democracia, porque: a eleição para o órgão de administração e gestão 

deixou de ser direta para passar a ser representativa/indirecta; um órgão de 

administração e gestão colegial foi substituído por um unipessoal; os poderes deste 

órgão unipessoal aumentaram; os líderes das estruturas de coordenação e supervisão 

pedagógica deixaram de ser eleitos pelos pares e passaram a ser designados pelo diretor. 

Efetivamente, na ESA as representações da maioria dos atores não vão ao 

encontro desta visão, marcadamente negativa, quando o que está em causa não é o 

modelo em si, relativamente ao qual é maioritariamente preferido o seu antecessor, mas  

sim as práticas efetivas que aí são experienciadas. Não obstante a eleição do diretor se 

ter pautado pelo estrito cumprimento da lei, em tudo o mais na escola continuaram a 
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prevalecer os procedimentos anteriores, por opção do próprio diretor, na medida em que 

como ele afirma “se as coisas funcionavam bem como estavam, não vi necessidade de 

mudar”, o que se confirma quando a generalidade dos participantes no estudo diz  

o diretor que eu conheço hoje é exactamente igual ao presidente do Conselho 

Executivo que eu já conhecia, nas funções, nos procedimentos, na sua relação 

de trabalho, na entrada do gabinete, na forma como sou logo atendido(a), na 

forma como sou ouvido(a), (…) [o diretor] age exactamente da mesma 

maneira.  

Neste contexto são de recuperar as palavras de alguns dos entrevistados que nas 

suas passagens por outros países, uns no âmbito de projetos de intercâmbio outros de 

situação profissional, consideram que a figura do diretor que aí puderam observar era 

muito diferente da que experienciam na escola, descrevendo-o esse líder/diretor como 

uma pessoa distante, pouco acessível aos outros membros da comunidade, sublinhando 

a situação de que “até o modo como o subdirector se lhe dirigia era muito formal” ou, 

ainda o facto de, como dizem, “apenas tivemos oportunidade de o ver uma vez enquanto 

lá estivemos [uma semana] ”. Pretendiam os professores donos destes discursos 

evidenciar o que separa a liderança do diretor da ESA, sempre presente na escola, no 

meio dos liderados, com os quais mantém relações de proximidade e de cumplicidade 

profissional, da liderança de outros diretores, sendo visível a preferência pela do ‘seu 

diretor’, a quem se referem, maioritariamente, com estima e admiração. 

Somos, no decurso do nosso estudo, levados pelos nossos 

colaboradores/respondentes a viajar até outras escolas onde, segundo nos dizem, houve 

uma mudança na postura do líder, agora diretor mas antes presidente do Conselho 

Executivo, como se “de duas pessoas se tratasse”, tendo, como referem “levado à letra o 

normativo e passando do oito para o oitenta”. Com alguma satisfação enfatizam o facto 

de na sua escola as coisas serem bem diferentes, o que dizem ficar a dever-se “à 

personalidade do líder e ao seu espírito democrático, nunca negando o diálogo, nunca se 

escusando a escutar”, chegando mesmo a ouvir-se  

acho o nosso diretor muito dialogante (…), eu se calhar não seria tanto, mas 

ele estará com certeza correto, não é por acaso que tem estes anos todos na 

gestão da escola. Eu penso que isto tem muito a ver com o perfil da própria 

pessoa e se há pessoas que não nasceram para ser líderes há outras pessoas 

que nasceram para isso e depois fizeram também um trabalho para
108

…, e 

acabam por exercer (…) uma liderança equilibrada e positiva, o que 

reconheço na liderança do diretor desta escola. 

                                                           
108

 O que nos pode remeter para 3 conceções de líder: o nato, o treinado e o ajustável, sendo a primeira 

integrada na teoria dos traços, a segunda na teoria dos estilos e a terceira na teoria situacional.   
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E ainda “o nosso diretor continua a manter os princípios democráticos”, ou “a opinião 

do conselho geral sobre o diretor é muito positiva, vive-se na escola, um ambiente de 

confiança, de abertura” o que se explicita em afirmações de que  

o diálogo, a abertura do diretor, o levar os assuntos a discussão, continuam a 

ser práticas do líder da escola (…). Até o espaço físico onde está a direção 

mostra a vontade que a pessoa tem em ser considerada ‘o diretor’, ter um 

gabinete fechado ou estar num espaço aberto; até a própria forma como está a 

direção mostra que há abertura, (…) ninguém em patamares diferentes, todos 

ao mesmo nível, cada um com as suas funções (…). 

Esta prática de ‘porta aberta’, que é mais uma forma de estar do diretor e da 

direção, quer significar sobretudo proximidade, aposta nas relações interpessoais e no 

diálogo permanente, não havendo horários de atendimento nem a necessidade de 

marcação para o efeito, salvo situações em que, para salvaguardar eventuais 

constrangimentos dependentes de reuniões marcadas, se agendam encontros com 

pessoas, sobretudo pais ou outros elementos da comunidade escolar. Os professores 

reconhecem e apreciam este procedimento, bem como as exigências que o mesmo 

implica para os que lá trabalham, dizendo alguns entrevistados “louvo a paciência e a 

capacidade de concentração e de trabalho ali dentro [na direção], mas essa atitude 

demonstra que estão abertos; reconheço que neste um a entrar e outro a sair não é fácil 

trabalhar ali (…) ”. 

A unipessoalidade não implicou na ESA menos abertura, menos diálogo, uma 

liderança mais autocrática, zelando o seu líder pela permanência do espírito 

democrático, sem deixar de cumprir e de fazer cumprir os pressupostos legais que 

regulam a ação educativa. Foi-nos dado observar alguns registos do diretor em relação 

aos colegas, do género “vê o que diz a lei”; “consulta o regulamento interno no ponto 

x”; “a proposta que apresentaste está incompleta, precisa de ser reformulada”; “não 

usaste o modelo correto”, o que significa a preocupação com a organização, com a 

realização do trabalho de acordo com procedimentos preestabelecidos, quer nas leis 

externas quer nos regulamentos internos da escola.  

Se estas práticas são reveladoras duma liderança burocrática, porque valoriza a 

racionalização e uniformização de procedimentos, porque decide quando tem que 

decidir na base do poder que a lei, pelo exercício do cargo, lhe confere, não podemos 

deixar de observar a questionação dos pares pelo diretor acerca do sentido da burocracia 

na escola. Referimo-nos por exemplo a uma reunião de Conselho de Diretores de Ciclo 

(30 de março), na qual o diretor da escola solicitou aos diretores de turma que lhe 

indicassem o que na execução do respectivo cargo (diretor de turma) era burocracia 
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desnecessária; tratava-se, como esclareceu o próprio diretor, de “saber se havia 

procedimentos ou ‘papéis’ que fossem dispensáveis”. Foi-nos dado observar nas 

reuniões em que estivemos presente, e nos diversos órgãos, a preocupação constante, 

dos diferentes líderes, em remeter para a lei, em marcar prazos para entrega de 

documentos, em definir os locais de entrega e/ou levantamento de documentos, em 

indicar o que deve constar nas atas de avaliação, o que mostra a vontade de que nada 

funcione ao acaso, estando tudo bem determinado. Apesar de que alguns dos 

entrevistados consideram que o diretor “tende a desburocratizar, a simplificar”, 

acrescentando que “aquilo a que uns chamam burocracia, muita papelada, eu e outros 

chamamos organização, sendo certo que há colegas que quando saem da escola acabam 

por voltar solicitando-nos materiais nossos, documentos normalizados que nós 

construímos, mas com vista a facilitar o trabalho de todos”.     

Na verdade a burocracia também marca a liderança da ESA, mas esta não anula, 

como nos foi dado ver e ouvir, a democracia que, de forma intencional, é o móbil do 

diretor e é apanágio da escola. Vive-se nesta escola uma democracia humanista, 

havendo quem considere que são observáveis no diretor da escola características muito 

positivas, tidas como  

fundamentais para ser um bom líder (…): uma capacidade de escuta muito 

apurada, uma capacidade de diálogo bastante evidente e uma ‘tolerância 

tolerante’, ou seja, aquela tolerância de mostrar que não há subserviência de 

nenhuma das partes incluídas, aquela tolerância humana (…), mas isso eu 

sempre vi [nele] enquanto presidente do Conselho Executivo e continuo a ver 

como diretor (…). 

Ficou evidente que o diretor deliberadamente decidiu não abolir a consulta aos 

pares aquando da escolha dos líderes das estruturas de coordenação, havendo mesmo 

quem considerasse que uma das coisas que não foi fácil para o diretor foi a designação 

para os cargos de gestão intermédia, afirmando que   

ele não o fez e todos os grupos foram convidados a apresentar um nome, de 

entre os professores que reuniam as condições para desempenharem esses 

cargos (…). Ele [diretor] (…), quis ouvir antes e consultou, isto fruto dum 

passado muito rico num outro sistema (…).  

Como já foi possível perceber aquilo que se passou na escola em relação a esta 

matéria não foi uma eleição convencional, no entanto garante alguma democraticidade, 

até porque havia sempre a possibilidade do diretor não designar a pessoa escolhida e 

sugerida pelos pares, facto que não veio a concretizar-se, talvez, porque a escolha foi 

feita, como dizem alguns “com consciência da responsabilidade que tinham entre 

mãos”, e alicerçada em critérios que não partilhavam da falta de rigor que foi apontada 

como possível em algumas eleições anteriores.  
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Outra prática que se nos afigurou uma representação comum a todos os 

entrevistados é relativa à delegação de competências pelo diretor nos líderes dos vários 

cargos. Sobre o assunto registamos algumas afirmações dos nossos interlocutores, 

muitos deles líderes de estruturas intermédias ou responsáveis por cargos de relevância 

na escola, designadamente a que diz que “a delegação de competências é uma das 

características do diretor (…), que ao mesmo tempo consegue transmitir confiança”; “há 

delegação de competências nos líderes dos órgãos, até porque muitas vezes vêm 

algumas ideias [para uma reunião] mas nós damos outras e elas são aceites pelo órgão 

de gestão, portanto somos escutados, há comunicação, há diálogo, não há só uma 

passagem de ‘cima para baixo’”. Fica evidente nas respostas dos entrevistados, 

nomeadamente de alguns que se revêm nesta situação, a satisfação que decorre da 

delegação que recebem do diretor, considerando-a sinal de confiança, o que torna 

percetível o sentido de mais empenhamento e de maior responsabilização. É, ainda, 

ideia comum de que o ato de delegar torna os sujeitos em quem se delega mais 

confiantes e mais seguros para exercerem, de forma mais sistemática e rigorosa, as 

competências que os normativos externos e, sobretudo, os internos, especificamente o 

RI, lhe atribuem.   

A liderança do diretor é, então, definida como “uma liderança onde há 

delegação, há diálogo, há comunicação”, um dos respondentes sintetiza nesta afirmação 

aquilo que considera as caraterísticas identitárias da praxis de gestão que o líder diretor 

operacionaliza na ESA.  

Na verdade, a delegação é muito valorizada pelos diferentes atores da 

comunidade educativa, no pressuposto de que esta continua a  

constituir uma oportunidade significativa para que se aproveitem o potencial 

de conhecimento, informação e empenhamento contido nos colaboradores, 

tendo em vista a melhoria da qualidade das decisões e o desempenho 

individual, grupal ou organizacional (Cunha & Rego, 2009: 128).  

A delegação configura processos da liderança distribuída
109

, na medida em que o 

diretor implica todos no processo educativo, ao mesmo tempo que todos são 

corresponsabilizados pela mudança da organização. Em vez de se verificar uma 

                                                           
109

Como afirma Torrecilla “El liderazgo distribuido es un nuevo marco conceptual para analizar y 

enfrentar el liderazgo escolar. Supone mucho más que una simple remodelación de tareas, significa un 

cambio en la cultura, que entraña el compromiso y la implicación de todos los miembros de la comunidad 

escolar en la marcha, el funcionamiento y la gestión de la escuela” (2006:19) 
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concentração de competências na pessoa do diretor este delega, distribui, parecendo-nos 

podermos integrar esta prática naquilo a que Blanchard chama “parceria para o 

desempenho” (2010: 92). Foi esta mesma prática que em uníssono, líderes e não líderes, 

responsáveis pela coordenação de estruturas de orientação educativa e supervisão 

pedagógica e outros que não desempenham esses cargos de liderança, dizem fazer parte 

da dinâmica organizacional da ESA, sublinhando que “o diretor confia, delega, aceita 

sugestões, pede opiniões”, ou seja, não se trata de ‘liderar sobre’ mas de ‘liderar com’, o 

que vai ao encontro da ideia de que “a liderança não é algo que se faz aos outros, mas 

algo que se faz com os outros” (Blanchard, 2010: 92). Não é de estranhar a referida 

atitude de delegação, pois no seu Projeto de Intervenção o diretor deixa claro que essa 

prática se efectivará, sendo seu objetivo a este nível “consciencializar os coordenadores 

das diferentes estruturas de orientação educativa da necessidade da assunção das 

competências que lhes estão atribuídas e da importância da sua intervenção, numa 

perspectiva de melhoria” (2009: 8), ou seja, fica a ideia de que é fundamental que 

aqueles em quem se delega operacionalizem a delegação. 

O estudo realizado remete-nos para a ideia de que na ESA existe a sensação de 

que, cada vez mais, as pessoas responsáveis pelo desempenho de cargos, exercem, com 

rigor, as suas competências, nomeadamente as delegadas. Foi também essa a perceção 

com que ficamos através da observação das práticas, nomeadamente via observação não 

participante nas reuniões em que estivemos presente e nas quais verificamos que os seus 

presidentes apresentavam propostas que eram discutidas mas que se as mesmas se 

traduzissem na necessidade de depois apresentar materiais, eles marcavam datas, 

zelando pelo seu cumprimento, e que os ‘não cumpridores’ eram alertados, via email ou 

presencialmente para o facto de estarem atrasados em relação ao acordado. Na verdade 

a assunção da liderança nesta dimensão pelos líderes intermédios, numa perspetiva de 

mais exigência, compreensível pelo maior apoio prestado aos elementos que 

coordenam, contrariou um pouco o que achávamos expectável, e a própria 

representação que tínhamos construído baseados num passado recente. Sobre esta 

problemática um dos nossos entrevistados diz, indo ao encontro do nosso registo, “a 

grande mudança introduzida pelo decreto consiste nisso, [pois] como não é um cargo de 

eleição pelos pares, então eu não tenho que agradar a quem me elegeu para os 

representar, porque também havia esse constrangimento (…)”, sublinhando que também 

tem a perceção de que “as pessoas cada vez exercem os cargos com mais assertividade e 

também com maior competência”, opinando que tal se deve ao facto de que 
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agora também se preparam melhor, porque no fundo sabem que podem 

encontrar entraves, podem encontrar pela frente questionamento, sobretudo 

se eu sei que vou levar para as reuniões duas ou três questões que vão ser 

polémicas, eu tenho que ir bem preparada para a reunião, não posso dar 

aquela resposta do ‘mandarem-me’, temos que nos fundamentar para…., até 

porque, (…) , se as pessoas perceberem a razão, o porquê de terem que fazer 

determinada coisa, apesar de [eventualmente] não concordarem (…), elas 

podem compreender aquilo que têm que realizar e como tal realizam-no, 

sempre com melhor qualidade do que se for imposto (…). 

A liderança do diretor da ESA faz-se, como nos foi dado concluir, num espírito 

colaborativo e cooperativo, sendo incentivado e valorizado, em particular, o trabalho 

dos líderes das estruturas intermédias de gestão, na medida em que eles fazem a ponte 

entre o órgão de administração e gestão, o diretor, e os restantes colegas pertencentes às 

diversas estruturas, não obstante a proximidade do diretor relativamente à comunidade 

educativa. É convicção do diretor que o funcionamento destas estruturas tem evoluído 

no sentido duma melhoria contínua, e que este assenta em práticas reflexivas, registando 

no seu Relatório Final de Actividades que 

a melhoria [da escola] que todos perseguimos depende também da 

organização e do funcionamento das estruturas intermédias. Também neste 

campo a melhoria se vai instalando, quer pelo carácter reflexivo no seu 

funcionamento, quer pelo facto de os coordenadores assumirem e exercerem 

as competências atribuídas aos cargos. Neste âmbito os processos continuam 

a ser, dentro de cada estrutura, frequentemente questionados e reformulados 

(2011: 32).   

 Desta feita, parece-nos ser aceitável a ideia de que o diretor ao delegar, ao 

distribuir a liderança, não só responsabiliza mas também transmite confiança, ainda que, 

como sublinham alguns dos entrevistados, o fator personalidade tem um grande peso na 

forma como se exerce a liderança, pois “se alguns [líderes] continuam a ter um pouco 

mais de receio de se confrontarem com os seus pares outros conseguem mais facilmente 

‘impor’ a sua autoridade”. 

Esta prática de delegar configura uma das características que marca os líderes da 

atualidade, pois pressupõe o envolvimento de todos na dinâmica organizacional, sendo 

que nesta delegação está coimplicada a partilha da autoridade e da responsabilidade, 

para o que os líderes têm que assumir plenamente as suas competências de líderes. Ora, 

parece-nos que a força da delegação de competências na ESA teve na sua base a 

indicação do diretor para que “os líderes passassem a exercer de forma efetiva as 

competências que os regulamentos lhes conferiam”. Esta cultura de delegação de 

competências parece configurar o pressuposto de que a escola faz-se pela participação 

de todos, o que não é possível num sistema centralizado, em que a autoridade está 

concentrada, seguindo o espírito daqueles que são de opinião que ‘o líder deve delegar 

tudo o que pode delegar’ (Cunha & Rego, 2009). 
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Esta liderança distribuída, enquanto prática de empoderamento, de participação e 

envolvimento nas dinâmicas organizacionais da escola, denota a afirmação do espírito 

democrático, pois pressupõe diálogo e cooperação e, de algum modo, denota o 

predomínio da horizontalidade relacional em detrimento duma verticalidade piramidal. 

Porém, tal não significa que não haja líderes Bolívar (2000), significa sim que não há 

apenas um mas muitos, a liderança passa a ser uma obra coletiva, está distribuída, 

requerendo-se, para que a organização funcione, um trabalho de cooperação. Mas, como 

quem responde perante a tutela é o diretor cabe-lhe coordenar este trabalho fazendo com 

que todos sintam que fazem parte, que são importantes e que trabalham para o mesmo 

fim, ou seja, o diretor “funciona como guia emocional do grupo”
110

 (Goleman et al., 

2002: 25). Sem querermos afirmar que a ESA é uma escola onde todos, líder e liderados 

têm o mesmo poder e a mesma capacidade decisória, não podemos deixar de concluir, 

com base no estudo realizado, que há uma partilha, uma desconcentração da autoridade, 

para o que líder e liderados comunicam de forma sistemática, fazendo do diálogo, da 

troca de ideias um obstáculo à passividade de alguns que, pela sua própria 

personalidade, preferiam não ter que participar nas decisões. Na verdade, segundo 

Cunha & Rego, na delegação está contida, “uma das formas mais claras e 

potencialmente mais eficazes de empowerment dos colaboradores organizacionais” 

(2009: 128), prática que se configura aplicável a organizações de liderança participativa, 

que não excluem os liderados do processo decisório. Esta ideia sai reforçada com a 

afirmação de que “a construção democrática, ao incluir uma teoria da participação, nega 

a viabilidade do desinteresse, do alheamento e da apatia devido à falta de expressão que 

têm na ação” (Carvalho, 2009a: 443-444).   

Questionamos os nossos entrevistados no sentido de saber se Em alguma 

circunstância o diretor tinha solicitado o seu contributo para tomadas de decisão sobre 

a vida/funcionamento escola, ao que a grande maioria respondeu afirmativamente, 

merecendo especial destaque um dos casos, na medida em que diz “várias vezes o 

diretor solicitou o meu contributo, a minha opinião (…), e tenho a certeza que o ouvir a 

minha opinião e a de outro e outro contribuiu para a construção da decisão final”; 

perante o que nós quisemos saber se tal postura era avaliada como insegurança, 

impreparação, medo de usar o poder e de decidir. A resposta que obtivemos foi de 

negação, afirmando que  
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 Estamos face à ideia de ‘liderança com ressonância’, defendida por Goleman et al. (2002), ou de 

‘liderança moral’, segundo Sergiovanni (2004a)   
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[tal procedimento] retrata a forma de ser do diretor, pois gosta de escutar, 

gosta de ouvir e partilhar pontos de vista; não significa que ele não tenha já 

pensada uma decisão ou uma solução para o problema. Quanto à questão da 

insegurança, isso para mim até é uma virtude, pois quem é que sabe tudo, 

quem sabe, sem margem para dúvidas e em todas as circunstâncias, o que é 

melhor para a escola? Logo, porque não o diretor ter essas angústias e dizer 

‘eu tenho esta ideia, mas será que é a melhor?’. (…) eu acho que só não tem 

medos e inseguranças ou os loucos ou algum sábio que eu desconheço (…), 

todo o ser humano manifesta estes sentimentos (…).  
Foram vários os entrevistados, exceção feita a um ou dois, que afirmaram já terem sido 

abordados pelo diretor, uns em contexto mais formal outros mais informal, solicitando- 

-lhes opinião acerca de um determinado assunto, com o necessário enquadramento do 

problema em análise e a partilha da informação disponível sobre o mesmo, tendo 

referido esses atores que “mais tarde verifiquei que a decisão do diretor não foi alheia 

aos pareceres que apresentei”. Esta prática evidencia uma das características da ação 

dialógica defendida por Freire, que é a ‘co-laboração’, que “não pode dar-se a não ser 

entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função, portanto, de 

responsabilidade, [e] somente pode realizar-se na comunicação” (2010: 193).   

Alguns autores, nomeadamente Cunha & Rego (2009), alertam para o facto da 

liderança participativa, ainda que contribua para aumentar a satisfação dos 

colaboradores, não significar, necessariamente, melhores desempenhos, encontrando na 

falta de informações ou dos conhecimentos necessários por parte desses mesmos 

colaboradores uma razão explicativa, o que pode tornar ineficaz e até perniciosa a sua 

participação nas decisões. Porém, este problema de falta de informação, de não 

divulgação de informações/conhecimentos necessários à comunidade educativa, está 

arredada da prática do líder da escola que aposta na comunicação imediata, 

reencaminhando a informação, se recebida por correio electrónico, ou divulgando-a por 

outras vias, nomeadamente a presencial, aos vários interessados, em particular aos que 

têm que participar na tomada de decisão sobre a matéria em causa, informação que nos 

foi prestada pelos atores escutados e que nós mesmos pudemos observar. Conseguimos 

ainda verificar que os líderes dos vários órgãos ou estruturas tinham como prática o 

envio, antecipado, de todas as informações e documentos a serem analisados e 

discutidos nas reuniões.  

A nossa presença em reuniões do Conselho Pedagógico permitiu-nos constatar 

que existe muita discussão, muita partilha, muita procura conjunta na tomada de 

decisões, situação que extravasa o próprio Conselho, pois observamos que, muitas 

vezes, as questões descem aos Departamentos Curriculares para serem ouvidos todos os 

atores, sendo a decisão tomada apenas na fase subsequente a essa auscultação mais 
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alargada. Parece-nos ser de registar como prática que entendemos denotar um convite 

ao diálogo, o facto de na ordem de trabalhos das reuniões, particularmente na do 

Conselho Pedagógico, o habitual ponto ‘outros assuntos’ ter dado lugar a um ponto 

denominado ‘espaço dos conselheiros’; é que se o primeiro não inviabilizava a 

participação dos vários elementos do conselho, também nem sempre era utilizado, 

ficando-se pelo registo de que ‘neste ponto não houve nada a dizer’, verifica-se agora, 

como tive oportunidade de observar, que muitos conselheiros programam intervenções 

especificamente para esse ponto da agenda de trabalhos, que nunca fica em ‘branco’, 

querendo-nos parecer que os conselheiros vêm ali um convite à sua participação, ainda 

que a mesma fosse consentida e sentida no decurso de toda a sessão, pois nas reuniões 

de Conselho Pedagógico há muita preocupação em analisar a fundo os problemas, 

refletir sobre eles e chegar a conclusões fundamentadas. 

Verifica-se que a liderança não está concentrada, que as decisões são partilhadas, 

que todos os elementos da comunidade educativa, uns de forma mais direta, caso dos 

professores quando a discussão desce aos Departamentos, o que ocorre com muita 

frequência, outros de forma mais indirecta, através dos seus representantes nos órgãos 

respetivos, todos têm a oportunidade de participar em tomadas de decisão sobre o 

funcionamento da vida da escola, sendo de sublinhar que uns se revelam mais ativos, 

mais participativos e mais empenhados em contribuir para essas decisões do que outros. 

Esta procura de envolvimento de todos tem, em nossa opinião, o seu ponto forte 

nas reuniões que o diretor realiza com os representantes dos alunos e dos encarregados 

de educação, duas por ano lectivo em plenários diferenciados, promovendo nos 

primeiros o desenvolvimento dos valores da cidadania ativa e participativa, portanto 

democrática, e nos segundos um maior reconhecimento e assunção do seu papel de 

parceiros da escola no ato de educar, em consonância com os direitos que a lei geral e o 

RI lhes conferem. 

Procurando perceber se a tomada de decisões relativa ao funcionamento da 

escola, sobretudo no plano da ação pedagógica, denotava a liderança unipessoal, sendo 

fruto da intervenção individual do diretor que, remetendo-se à lei, não consulta os pares, 

ou só o faz quando tal se torna incontornável, contrariando o inscrito no seu Projeto de 

Candidatura e no próprio PEE da escola, ou se este processo decisório reflectia uma 

liderança participativa, o envolvimento dos diversos atores nas decisões, estando, pelo 

facto, comprometidos com as mesmas, auscultamos os nossos colaboradores mais 

diretos, os atores entrevistados. Um apontamento para clarificar o conceito de liderança 
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participativa a que nos referimos, e que significa uma estratégia de envolvimento 

coletivo, que pressupõe uma capacidade para lidar com diferentes perspetivas, uma 

capacidade de escuta e de diálogo, uma preocupação com a construção de consensos 

tendo em vista o bem comum da organização e dos diversos atores organizacionais. 

Inscreve-se neste contexto a posição de Freire acerca do papel fulcral do diálogo na 

liderança participativa, já que é através dele que tomamos consciência e agimos 

conscientemente, a propósito do que escreve que 

a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 

pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 

homens transformam o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, 

é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado 

aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. (2010: 93). 

Significa isto que só através do diálogo constante será possível a transformação do 

mundo, a construção de um mundo melhor, porque pensado colectivamente, porque 

problematizado e ‘pronunciado’ por todos os sujeitos. Também a educação dos homens 

é obra coletiva, logo não se faz no silêncio mas no diálogo, na partilha de ideias entre 

todos os interessados no fenómeno educativo e só com esta atitude dialógica será 

possível a construção duma educação melhor e mais justa, uma educação que não exclui 

nem diferencia, antes inclui e aproxima. Ora, este entendimento da educação remete 

para uma liderança de coimplicação, de corresponsabilização, porque assente na ideia 

de envolvimento, de empoderamento de todos. Um diretor capaz de operacionalizar esta 

cultura do diálogo e da inclusão é um líder democrático. É também objetivo deste nosso 

perguntar sobre o ‘como’ do processo decisório na ESA perceber se esta é, 

efetivamente, uma liderança democrática.  

No capítulo da tomada de decisões, dizem os entrevistados que 

o diretor tem a preocupação de levar todos os assuntos a Pedagógico;  

as decisões, designadamente as de caráter pedagógico, não são apenas 

tomadas pelo diretor, ele envolve outros atores no processo; 

às vezes a minha crítica consiste em achar que há coisas a mais que vêm aos 

outros atores educativos e que poderiam até, eventualmente, simplificar-se se 

fossem decididas pelo diretor, mas a sua atitude percebe-se pelo facto de 

gostar de envolver as pessoas; é mesmo uma característica pessoal do diretor, 

gosta de ouvir os outros (…), [no entanto] muitas vezes isto acaba por ser 

visto como uma sobrecarga, em vez de ser visto pelo lado de que se nós 

também decidimos, estamos comprometidos, temos que nos envolver (…);  

enquanto membro do Conselho Geral, é-me dado perceber que o diretor 

envolve todos os elementos do Pedagógico nas decisões tomadas (…), é tudo 

partilhado;  

podem até já ir algumas propostas, algumas ideias, (…) e às vezes tendo uma 

base de trabalho já é muito mais fácil encontrar pontos a alterar ou a 

acrescentar, mas não considero de forma alguma que as decisões sejam 

unipessoais.  

Afirma, também, sobre a mesma questão o diretor 
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Por vezes, não muitas, decido sozinho, a bem dizer, normalmente é dentro da 

equipa da direção que começa logo a análise das questões, discutindo-se as 

várias hipóteses e iniciando-se aí o processo de tomada de decisão que, na 

maioria das vezes, sobe até ao Conselho Pedagógico. 

Acontece também, por vezes, antes de tomar uma decisão ouvir, 

particularmente, a opinião de alguns colegas, ou pela formação e 

conhecimentos adquiridos, ou pelo facto de já terem passado por vários 

cargos (…).  

Quando as questões que levo a Pedagógico envolvem outras estruturas eu 

falo com os coordenadores, vou envolvendo as pessoas antes da decisão final 

que vai ser tomada no Conselho Pedagógico (…).  

Aí [no Conselho Pedagógico] eu apresento sempre propostas, mais 

estruturadas ou menos estruturadas para serem um ponto de discussão, isto 

para que a questão se desenvolva mais rapidamente, por forma a agilizar as 

reuniões.  

Por norma as questões são [nesse órgão] muitíssimo discutidas (…) e não é a 

primeira nem a segunda vez que a minha proposta é alterada (…). 

Cada vez mais ou estamos todos envolvidos, toda a comunidade educativa, 

ou não se consegue fazer nada.  

Eu prefiro decidir depois de ouvir, (…) sou muito mais feliz assim (…).      

Confrontamos o diretor com a opinião emitida por alguns sobre o facto de que, 

por vezes, são levados a Pedagógico assuntos que não deviam passar por lá, pois está 

nas suas competências decidir sobre os mesmos. A resposta que obtivemos permitiu-nos 

concluir sobre a importância que é dada à partilha de opiniões, à escuta e ao confronto 

de pontos de vista, dizendo o diretor que 

efetivamente quem decide sou eu, o Conselho Pedagógico dá-me algumas 

opiniões (…); e sempre que levo a Pedagógico um assunto que não teria que 

passar por lá, eu esclareço que se trata apenas duma consulta, ou de um pedir 

ajuda para decidir de modo mais fundamentado (…). Além disso, eu se fosse 

elemento do Conselho Pedagógico e tivesse que dar a minha opinião sobre 

coisas que até não são minhas mas sobre as quais eu tenho opinião, eu 

entendo que seria de valorizar.     

Este interesse do diretor em auscultar alguns professores antes de decidir, até 

mesmo através de ‘consultas informais’, pode ser determinado, simultaneamente, 

segundo o próprio, por “dúvida e pelo desejo de envolver todos”, considerando que “os 

dois aspetos são positivos”. Partilhamos deste ponto de vista na medida em que só não 

duvida quem não sabe, quem se julga dono e senhor da verdade, da resposta única e 

inquestionável para o problema, atitude imprópria para a vida das organizações, pois o 

dogmatismo em que se alicerça a ideia de que se sabe tudo é contrário ao 

desenvolvimento organizacional e ao relacionamento democrático. Do mesmo modo as 

organizações com visão de futuro, por isso transformacionais, reclamam o 

envolvimento de todos, as discussões fecundas, criativas e criadoras de conhecimento e 

de mudança. 

Estamos de acordo com a representação mais difundida entre os atores, de que 

na ESA “há partilha, há uma participação coletiva nas decisões sobre o funcionamento 

da escola”. Na verdade, parece ser este o caminho percorrido e a percorrer pois afirma o 



CAPÍTULO IV - REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS DE LIDERANÇA NUMA ESCOLA SECUNDÁRIA 

 

226 
 

diretor ter a intenção de “continuar a privilegiar a colegialidade como princípio base 

para o processo decisório, uma vez que se pretende que todos, pela via dialógica, 

participem de forma efetiva na reflexão” (Relatório Final de Atividades, 2011: 37).   

O percorrer deste caminho pelos líderes da ESA, em particular pelo diretor, tem 

no estilo de comunicação implementado uma das suas forças, como nos foi referenciado 

por vários atores. É indiscutível que a escola aposta na comunicação rápida e direta, o 

que faz com que, ainda que seja via email mais do que presencial, as pessoas recebam as 

informações em ‘primeira mão’, quer a fonte de informação seja o diretor, um 

coordenador de departamento ou de ciclo/curso, ou outros. Reconhecemos as 

virtualidades e as potencialidades da comunicação em termos de liderança, pois 

entendemos que, por vezes, algumas dificuldades de liderança têm a ver com desvios 

comunicacionais, porque nem sempre a mensagem chega ao recetor na sua versão 

original, pelo meio misturam-se ruídos, que provocam a deturpação ou mesmo alteração 

radical da semântica discursiva. É muito positiva a apreciação que os elementos da 

comunidade fazem desta forma de comunicação, que segundo um dos respondentes 

“serve para não dar aso ao desvio, ao desvirtuar da informação (…), acabando por haver 

menos ruídos, porque depois é mais fácil combater esse ruído já que existe a prova, há a 

evidência (…)”. Ora, com esta observação não se pretende, como constatamos, 

desvirtuar eventuais discursos desviantes, fruto dum pensamento discordante, o que se 

pretende é valorizar mecanismos comunicacionais que permitem que o conteúdo da 

mensagem chegue ao destinatário na sua versão original. Acreditamos que muitos dos 

problemas que afetam o nosso tempo estão na não verdade dos discursos dos nossos 

governantes, e de outros líderes, mas também no sem número de ruídos que incorporam 

as mensagens antes de chegarem até nós. Os atores da ESA denotam uma visão 

pedagógica da comunicação, na medida em que a entendem como um instrumento de 

informação, de conhecimento, ao que nós acrescentamos que ela é também um 

fenómeno de humanização e de transformação, tanto mais porque não é unilateral, ou 

seja, ela é, nas práticas da ESA, um processo de interacção, utilizado pelos múltiplos 

atores - diretor, outros líderes, professores em geral, alunos, pessoal não docente, 

diretores de turma, pais, comunidade, em particular os nossos parceiros/colaboradores.  

Chegados a este ponto e tendo em conta as práticas e as representações, e o 

cruzamento entre as mesmas, bem como a sua validação com o recurso à análise de 

conteúdo, entre outros, é-nos dado concluir que a composição do órgão de gestão, na 

atual versão de unipessoalidade não é em si mesma impeditiva de práticas de liderança 
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democráticas e até da afirmação deste estilo se comparado com outros. Parece-nos que o 

espírito democrático pauta a ação do diretor da ESA, se tivermos como referência a 

forma como interage com toda a comunidade. Não deixa de ser interessante a análise do 

Projeto de Intervenção apresentado pelo mesmo aquando da sua candidatura a diretor da 

escola, onde também se pode observar a intenção duma gestão democrática e humanista, 

orientando-se para uma liderança centrada nas pessoas nas relações, mais do que nas 

tarefas
111

. Isso mesmo se projeta na afirmação de que  

O cerne do meu projecto de candidatura encontra-se num conceito de escola e 

de educação que valoriza o ser pessoa, que assume como sua a função de 

contribuir para que cada aluno vá construindo com o outro, com toda a 

comunidade educativa, a sua humanidade. Entendo que este trabalho 

ambicioso, porque ambiciosa é a missão da escola, só será alcançável através 

da partilha e de um diálogo, franco e aberto, entre todos os intervenientes e 

interessados no processo de ensinar – aprender (2009: 3);  

a qual nos remete para uma outra onde se pode ler  

porque considero ser necessário que a escola encontre para si própria as 

melhores soluções, as melhores respostas ao nível da formação para o saber e 

para o saber ser, apresento este Projecto de Intervenção que tem como 

pressuposto um modelo de escola construtivista, ou seja uma escola 

preocupada com o sucesso mas cujo objectivo maior é a formação integral do 

aluno, a formação de cidadãos completos. (…) O aqui preconizado pressupõe 

sempre uma interacção, numa perspectiva de interajuda (2009: 4). 

    Alinhando as representações dos atores envolvidos e as práticas observadas, 

com o projectado para a escola na candidatura do diretor, consideramos que na ESA é 

evidente uma liderança democrática e uma liderança humanista
112

, pois há a 

preocupação de incluir todos os atores educativos de forma comprometida na ação de 

organizar, ficando também evidente a preocupação com o outro, com o seu 

desenvolvimento num ambiente de liberdade responsável, bem como a aposta nas 

relações interpessoais, no diálogo e nos valores
113

. Deixamos um excerto da parte final 

da narrativa do diretor  

as propostas (…) que aqui apresento e que têm em vista a melhoria da 

educação e dos seus efeitos formativos, assentam na co-responsabilização dos 

vários agentes educativos. Só desta forma poderei garantir a continuidade da 

construção de uma escola enquanto espaço humanizado, de cidadania 

participativa, de respeito pela diferença, de tomada de decisão (…). O meu 

projecto é, (…), atravessado pelos valores da cidadania participativa, do 

diálogo e solidariedade, da argumentação e da resolução de problemas, da 

melhoria da qualidade das aprendizagens, pelo que conta com todos os 

elementos desta comunidade, pois é um projecto deles e para eles, não é um 

modelo de intervenção abstracto mas situado, contextualizado, é o meu 

modelo para uma escola que eu conheço (Plano de Intervenção, 2009: 20). 
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 Ver Hersey e Blanchard (2010) 

 
112

 A que corresponde, segundo Sergiovanni (1984), um ‘líder humanista’. 
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 Esta liderança é entendida por Trigo & Costa (2008) como ‘direção por valores’. 
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É evidente a confiança que o diretor deposita na liderança participativa, pela 

ênfase colocada nos ‘valores da cidadania participativa’, sendo de sublinhar que este foi 

o projeto apresentado por um elemento dum órgão de gestão colegial candidato a um 

órgão de gestão unipessoal, mas que já tinha um caminho de colegialidade trilhado e 

que pretendia continuar com a sua equipa, na mesma escola, não valorizando o ser, o 

como do órgão, mas o que fazer naquele órgão, sempre no pressuposto duma liderança 

coletiva que marcava a sua forma de estar e que, como os atores e as práticas neste novo 

contexto de gestão continuaram a mostrar, não foi corrompida.  

 

 

2.4. O poder do diretor e a liderança transformacional 

Seria utópico pensar que toda a prática do diretor cabia num único estilo de 

liderança e, na linha de Hersey e Blanchard (2010), consideramos e pudemos observar 

na ESA que o diretor ajusta o seu estilo às situações, às pessoas e aos contextos, o que 

faz com que, por vezes, tenha que agir de forma mais autocrática, determinando as 

tarefas, e assumindo um comportamento mais directivo (estilo E1), cumprindo os 

normativos e sendo rápido na tomada de decisão, ficando, no entanto, sempre 

acautelado o facto deste estilo, mais autocrático e burocrático, não se sobrepor e anular 

o estilo mais democrático, o que implica apoiar os liderados (estilo E3), para o que é 

fundamental a comunicação, a informação, a motivação, a confiança, e particularmente 

a delegação (estilo E4), a distribuição da autoridade na base das competências próprias. 

Somos em crer que só um líder que conhece os seus liderados, aqueles com quem 

trabalha, é capaz de saber quando deve ser mais directivo ou mais democrático, devendo 

ser flexível, ajustável, por forma a contribuir para a evolução, para a transformação dos 

liderados e da própria organização, na base duma relação de confiança líder-liderados.   

O diretor enquanto ‘primeiro rosto’ da escola, primeira pessoa a quem podem ser 

‘assacadas responsabilidades’, sobretudo pelo Ministério da Educação e Ciência, é pelo 

facto dotado de um poder formal, que garante, no sentido do decretado, a sua 

diferenciação em relação aos liderados. Os normativos legais, em particular o D/L n.º 

75/2008, são o substractum desta separação líder-liderados, sendo de sublinhar que 

qualquer relação de poder será sempre assimétrica, já que numa relação de igualdade 

absoluta o problema do poder não se coloca. De notar ainda que na prática, dependendo 

da forma como é operacionalizado o poder, este pode estar exclusivamente concentrado 

numa pessoa, que o pode exercer de forma mais ou menos autocrática, ou ao invés estar 
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distribuído, diluído por várias pessoas, o que pressupõe um ‘governo’ mais democrático 

das organizações, provavelmente o mais eficaz ao nível da capacidade transformacional 

da própria organização. Na verdade, na base de autores estudados, consideramos que a 

transformação da organização só se faz se todos estiverem comprometidos, e a 

distribuição do poder, fruto do acto de delegar, afigura-se-nos essencial neste processo 

de mudança. Estas organizações, que identificamos como ‘organizações que 

aprendem’
114

, fundam-se numa visão compartilhada por todos os seus membros, num 

trabalho de equipa, num trabalho colectivo, assumindo particular importância a forma 

como a liderança é exercida, sendo certo que “a organização não pode aprender, a não 

ser que o indivíduo aprenda” (Blanchard, 2010: 96). Desta feita, estas organizações 

reclamam líderes motivados e capazes de promoverem a motivação das pessoas para 

alcançar objetivos comuns, apresentando um papel relevante nos processos de 

formação, transmissão e mudança organizacional (Senge, 1996), referindo um 

entrevistado “o nosso diretor é uma pessoa empenhadíssima e motivadíssima, sendo 

esta motivação intrínseca”.  

A ESA apresenta-se como uma escola apostada em inovar, que ‘gosta de andar à 

frente’, como dizem muitos dos seus atores, para o que muito contribui a visão 

estratégica das suas lideranças, conforme relatório da IGE, onde se pode ler que 

os órgãos de gestão e as estruturas intermédias têm um diagnóstico claro das 

oportunidades e constrangimentos, prognosticando uma estratégia e uma 

visão adequadas às características dos contextos local e nacional, valorizando 

a missão da escola como a de adaptação a públicos diversos” (2007: 5); 

ao que acresce a imagem de escola retratada pelo atual diretor no seu Projeto de 

Intervenção, de que sobressaem as caraterísticas de escola contextualizada, dinâmica e 

que se perspetiva para o futuro, dizendo que a ESA  

tem vindo a construir, junto da comunidade, a sua imagem de escola 

dinâmica que adequa a sua actividade às necessidades dos seus alunos, 

preocupada com a inovação, reflectindo sobre as suas práticas. Somos, e 

teremos que continuar a ser, uma escola responsável, considerando sempre 

que podemos fazer mais e melhor apesar de todos os constrangimentos, 

mesmo os que são externos à escola. Somos uma escola com rumo, com 

metas definidas, que assume a sua identidade presente e define o percurso a 

fazer com algum rigor e objectividade (…) (2009: 3).   

Os documentos internos, enquanto marcos identitárias da escola e orientadores 

da sua dinâmica organizacional, designadamente o PEE e o PAA, deixam perceber a 

conscientização dos seus líderes sobre o paradigma do nosso tempo, um tempo em que 
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 O conceito de ‘organização que aprende’ foi introduzido por Senge, no início da década de 1990, 

considerando que organizações que aprendem são “organizações nas quais as pessoas expandem 

continuamente a sua capacidade de criar os resultados que realmente desejam, onde se estimulam padrões 

de pensamento novos e abrangentes, onde a aspiração colectiva ganha liberdade e onde as pessoas 

aprendem continuamente a aprender juntas” (1996: 3). 
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‘nada é permanente excepto a mudança’ (Heraclito)
115

, e do papel primordial que a 

escola tem neste contexto, não podendo alhear-se deste fenómeno, cabendo-lhe 

acompanhá-lo sendo que no plano ideal ela deveria ir à frente, pois a escola, a educação 

devem ser em si mesmas fator de mudança. Esta ideia de que a ESA não quer ser apenas 

consequência mas também causa de mudança encontra-se plasmada no seu PEE, em 

particular no capítulo em que se lê  

A mudança constante que caracteriza a sociedade em que vivemos, faz com 

que nada seja estável e definitivo, obrigando a análises e reformulações 

contínuas, dentro de princípios, valores e metas pré-estabelecidas, sobre o 

caminho que percorremos, tendo sempre presente a visão que construímos 

para a nossa escola. (…). Deste contexto decorre a necessidade de a escola 

pensar e projectar iniciativas que lhe permitam ser um agente ousado e 

criativo de mudança da sociedade em geral e da comunidade em que se insere 

em particular; há que a transformar, modernizando-a, quer nos meios quer 

nas estratégias utilizadas, para que possa ser capaz de responder de forma 

diversificada às solicitações da sociedade; há que dotá-la de um conjunto de 

instrumentos vários que conduzam a uma actuação concertada; há que saber 

quem somos para podermos traçar o caminho que queremos percorrer (2009: 

4). 

Na medida em que o PAA se assume como um veículo de operacionalização do 

PEE, procura-se que este documento seja uma resposta  

às necessidades identificadas e elencadas no projecto educativo da escola 

(…). Contudo, um documento desta natureza não pode ficar prisioneiro de 

qualquer estudo previamente feito; novos problemas vão surgindo e 

pretendemos que o plano de actividades seja um retrato real da escola que 

somos; por isso também não apresentamos um documento já  ‘fechado’; pelo 

contrário, ele deve poder adaptar-se a novas situações e permitir que sejam 

adicionadas, a qualquer momento outras intervenções consideradas úteis 

(PAA, 2010/11: 1-2). 

Centrar o nosso ‘olhar’ nestas afirmações complementares acerca duma mesma 

realidade, a ESA, leva-nos a pensá-la como uma realidade aberta e preocupada com a 

inovação e a mudança, pretendendo ela própria ser um ‘agente ousado e criativo de 

mudança’. Portanto a ESA assume-se como uma organização ‘transformacional’, pois 

como diz um dos atores 

esta escola está sempre muito à frente, (…) e vejo isso como muito positivo, 

porque depois as coisas acabam por se vir a fazer [por decreto] e nós já temos 

a experiencia que é uma mais-valia, e acabamos por aperfeiçoar e até fazer 

melhor, considerando eu que o mais importante é a motivação (…). Acho que 

esta escola é revolucionária nesse sentido, penso até que essa é a marca desta 

escola, a sua imagem passa por aí, por ser uma escola que está sempre à 

frente, que está para além de…, se a compararmos com as escolas mais 

próximas (…), mas também não será por acaso que muitas vezes as ideias 

acabam por sair daqui e outros vêm ‘beber’ cá.  

É possível observar em muitos dos seus atores, em particular no seu diretor, um 

certo prazer decorrente do facto de serem dos primeiros a avançar para novas 

experiências, sendo-nos apresentados como exemplos a adopção da ‘gestão flexível do 
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 Ver in Brun,  Heráclito o el filósofo del eterno retorno, 1976. 
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currículo no 3.º ciclo’, a diversificação da oferta formativa, a implementação de 

modalidades de apoio específicas tendo em vista a melhoria das aprendizagens, como 

tutorias e assessorias, a realização de reuniões do diretor com os alunos e com os 

pais/encarregados de educação, a criação do espaço para trabalho conjunto dos 

professores, o investimento no apetrechamento tecnológico da escola, anterior ao 

programa do Ministério, existindo um sistema de sumários electrónicos, de 

informatização de atas, entre outros. Este espírito empreendedor, esta motivação para 

fazer, ainda que tal não seja obrigatório, sendo nesse espírito que a escola integrou 

alguns projetos e requereu, inclusive, a avaliação externa, é partilhado por um grupo 

alargado de elementos da comunidade, tendo um docente referido “esta é uma escola 

muito dinâmica, não se entra muito naquela ritualização de fazer sempre a mesma coisa; 

desde que cá estou já fui tanta coisa, já estive em tantos projetos. Gosto de toda a 

filosofia subjacente ao funcionamento da escola (…)”. 

Parece-nos não ser alheio a este fenómeno de liderança transformacional que se 

evidencia nas práticas da ESA a importância que o seu diretor dá à formação, à sua, na 

qual investe de forma sistemática, procurando também ‘ir à frente’, manter-se 

actualizado, o que o leva, por exemplo, a frequentar seminários e colóquios que as 

universidades vão realizando no âmbito da liderança e da gestão, a realizar 

especializações e pós-graduações nesta e noutras áreas, incentivando o pessoal docente 

e não docente a realizar formação, a propósito do que refere um dos nossos 

entrevistados “o diretor motiva, incentiva à frequência de formação e valoriza aqueles 

que a realizam (…)”. Ora, a mudança organizacional não é um dado adquirido, não 

acontece por acaso, depende do querer e do fazer dos elementos que constituem a 

organização e, sobretudo, da capacidade do líder desenvolver nos liderados a motivação 

para a inovação, afirmando um dos atores que uma das características do diretor da 

escola é a “recetividade à mudança, a vontade de experimentar coisas novas, de 

melhorar”. 

Se o desejo de mudança for intrínseco aos atores organizacionais, se a 

transformação, a evolução for encarada como um fator positivo e sentida como 

desejável, o esforço necessário à sua concretização será assumido e vivido em equipa, 

no que o papel do líder é primordial. Entendemos que a transformação das 

organizações, em particular das educativas, não se faz por decreto, não deve ser 

imposta, não pode simplesmente vir de fora para dentro, de cima para baixo, deve antes 

surgir na sequência da vontade e da necessidade sentidas pelos membros da 
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organização, cabendo ao líder promover a emergência desse desejo de mudança, 

motivar para a transformação, o que só acontece se os liderados se apropriarem do 

sentido dessa transformação, da sua força em termos de presente e sobretudo de futuro, 

deles próprios e da organização a que pertencem.   

Não é no poder do cargo, no poder decretado, que o diretor encontra a 

sustentação da mudança que almeja para a escola de que é líder. Por muito que se 

reforce a liderança do diretor ele pouco conseguirá à custa desta força decretada, 

sobretudo quando o que está em causa é a inovação, a transformação, a alteração de 

procedimentos rotineiros e automatizados. O diretor que quer, que deseja a mudança, 

tem que fazer com que este desejo não seja exclusivamente seu, tem que o disseminar e 

envolver todos neste querer, e dessa sua capacidade depende o acontecer da 

transformação. Esta capacidade foi reconhecida ao diretor da ESA pelos seus 

colaboradores, que o consideram “muito motivado e capaz de motivar os outros; não diz 

‘tem que se fazer’, mas pergunta ‘não seria bom se fizéssemos?’, por isto e isto (…). As 

pessoas percebem o porquê (…) e, na sua maioria, aceitam os desafios (…)”.  

Trata-se, então, duma ação de organizar cujo líder reclama para os restantes 

elementos da organização uma atitude de participação ativa e comprometida, que 

contraria atitudes de acomodação, próprias de sujeitos meros espectadores, alienados e 

diminuídos, (Freire, 2000b), porque dirigidos por um poder imposto, por um líder a 

quem não reconhecem legitimidade. Ora, a liderança da ESA não assenta em práticas 

que excluem os atores da órbita das decisões, ainda que seja utópico pensar que todos, 

indistintamente, participam de forma ativa e sistemática na ação organizacional. Alguns 

existem, que fazem porque tem que ser, que não apresentam propostas para as 

deliberações sobre procedimentos a adotar ou a modificar, que não gostam e não 

querem comprometer-se, que preferem, como se ouve nos corredores, “estar bem com 

todos”, para o que remetem para outros a responsabilidade sobre práticas inerentes ao 

exercício das suas competências. Só pela recuperação do sentido da participação, ainda 

não interiorizado por estes poucos, é que eles podem transformar-se em agentes de 

mudança, em sujeitos que mais do que pertencerem à organização estão comprometidos 

com ela, com o seu presente e o seu futuro.   

Diríamos, tendo em conta o estudo realizado, nomeadamente as representações e 

as observações das práticas, que só aparentemente estes atores estão menos 

comprometidos, porque todos eles pertencem a órgãos aos quais cabe participar nas 

deliberações e, consequentes, decisões, pronunciar-se sobre a dinâmica organizacional. 
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Logo, o facto de se absterem de emitir opiniões sob a condição de lhes ter sido dada 

oportunidade para o fazerem, ou por outro lado, o facto de as suas opiniões não 

conseguirem afirmar-se perante uma maioria que pensa de forma diversa, consequência 

da operacionalização do espírito democrático, não significa que esses sujeitos sejam 

menos responsáveis do que os restantes, pois para todos os efeitos eles estiveram lá, 

tiveram a possibilidade de participar, se não o fizeram porque não quiseram, sejam 

quais forem os motivos que induziram esta atitude de passividade, eles estão 

comprometidos. É que não estamos perante a situação de ter sido retirada ao indivíduo a 

liberdade, a possibilidade de deliberar, pois constatamos que por vezes a decisão podia 

ser mais rápida se o diretor, ou o Conselho Pedagógico decidissem de per si, o que só 

muito raramente acontece, quando a urgência da resposta assim o exige, já que as 

questões descem às estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica para 

que todos se possam pronunciar e só depois são novamente discutidas e tomadas as 

decisões a nível do Conselho Pedagógico, tendo em conta eventuais propostas 

originárias das estruturas intermédias.  

Se é certo que o diretor delega, que distribui o poder, insistindo mesmo na 

importância dos outros líderes assumirem o poder inerente ao cargo para que foram 

designados, também nos foi dado concluir que na ESA não só há um reconhecimento do 

poder do diretor, como o mesmo se verifica em relação aos líderes de outros órgãos ou 

estruturas, fruto das suas práticas, da forma como operacionalizam as suas 

competências. Assim temos líderes cujo poder formal é legitimado pelos próprios 

liderados, sendo-lhes reconhecida autoridade. Como diz um dos atores  

um bom líder só o será não por ter o poder que o decreto lhe confere mas se 

lhe for reconhecida autoridade, e isto já está para lá do decretado tem a ver 

com o modo como se relaciona com as pessoas, logo a força não se decreta 

(…). Eu reconheço autoridade ao diretor, pois considero-o uma pessoa 

competente para o exercício do cargo, sendo um líder muito democrático, que 

não vai à frente, mas caminha ao lado dos liderados (…) e, acima de tudo, 

considero-o uma pessoa muito humana. 

Deste panorama, subtrai-se portanto a orientação para uma liderança 

transformacional, quanto ao que deve ser entendido como preferível na atitude do líder, 

não impondo, mas motivando e promovendo o envolvimento de todos. O seu 

posicionamento consiste em fazer com que todos se sintam parte decisiva para as 

mudanças que vão sendo implementadas na escola e que são consideradas marcos 

identitários da sua praxis. Sempre que do exterior, nomeadamente das intervenções 

inspectivas, emanam avaliações positivas para a ação organizacional da ESA, o diretor 

faz questão de divulgar essas apreciações/avaliações, enfatizando o contributo de todos 
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no reconhecimento de que esse feito é obra coletiva, uma atitude que entendemos 

impregnada de pressupostos axiológicos e que em si mesma pode constituir-se numa 

força de mudança, da qual poderá advir a mudança dos atores, o seu desejo de intervir 

pela compensação/reconhecimento pessoal, e concomitantemente a mudança da própria 

organização. 

Na verdade, o contexto educativo é um bom local para o desenvolvimento de 

líderes transformacionais, pois o dia-a-dia das escolas é marcado por imensa turbulência 

e mudanças constantes, não sendo possível fazer predições exactas sobre os resultados 

finais. Precisamente por isto, são necessários profissionais, líderes, que criem ambientes 

de trabalho onde o risco e a criatividade sejam incentivados e reconhecidos, para o que 

não poderão exercer o poder de forma puramente autocrática, escudando-se nos 

normativos legais, antes conciliando o cumprimento da lei com a participação dos 

liderados, numa atitude dialógica, sem que a liderança seja uma ação de A sobre B mas 

antes uma ação de A com B.  

Fica visível a ideia de que a liderança transformacional para o ser tem que mudar 

e provocar a mudança, pelo que um diretor transformacional reconhece que a força da 

evolução, a capacidade da escola se fazer num processo de melhoria contínua, está nos 

seus ‘colaboradores’, logo o diretor tem que fazer com que eles caminhem com ele, pois 

qualquer que seja o órgão de gestão da escola, unipessoal ou colegial, se ele não tiver 

com ele a maioria dos professores, se ele entender a sua função como uma missão 

solipsista, considerando-se capaz de a realizar de forma solitária, ou então se optar pelo 

caminho de impor a mudança de forma autoritária e numa atitude de surdez e de 

cegueira que não ouve nem vê para além de si, então a mudança está condenada ao 

fracasso. 

Pensamos que o diretor da ESA lidera com todos, sendo-lhe reconhecida a 

autoridade pelos pares, designadamente por alguns tidos por líderes informais, e que nós 

intencionalmente ouvimos. Fica a ideia de que há um compromisso do líder com a 

organização, um comprometimento com a sua evolução e melhoria, um grande 

empenho que o leva mesmo a colocar os interesses da organização à frente dos seus 

interesses pessoais, dizendo um dos entrevistados que “o diretor não podia ser mais 

empenhado, nem mais dedicado, pois vejo as horas a que entra e as horas a que sai 

(…)”. Estes são alguns dos motivos que fazem com que este mereça o reconhecimento 

de todos, mesmo daqueles que eventualmente não pensam como ele. 



CAPÍTULO IV - REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS DE LIDERANÇA NUMA ESCOLA SECUNDÁRIA 

 

235 
 

 Neste contexto cabe referir aquilo que distingue os líderes não 

transformacionais dos transformacionais, e que se resume a uma capacidade dos 

segundos para demonstrar comportamentos que levam a mudanças positivas nas 

dimensões de estimulação, no sentido das pessoas adotarem novas perspetivas acerca do 

trabalho, valorizando ideias e valores comuns; envolvimento de todos na missão e visão 

da organização; sentimentos de maior competência e eficácia no trabalho e, por último, 

maior disponibilidade para fazer sacrifícios e abdicar de interesses pessoais em prol dos 

interesses da organização, sempre que tal é necessário (Bass & Avolio, 1994, Conger, 

1999). É possível retirar da observação das práticas e das representações dos atores a 

conclusão de que o diretor da ESA é um líder transformacional, na medida em que os 

seus comportamentos, a sua liderança, conduziram a mudanças positivas nas dimensões 

indicadas.  

Se nos focalizarmos, por exemplo, na terceira dimensão, relativa a sentimentos 

de maior competência, conseguimos um registo muito positivo por parte dos atores da 

ESA. O estudo realizado, as observações feitas, permitiram-nos concluir que, na escola, 

cada vez mais as pessoas exercem as competências que lhe estão consignadas na lei, e 

assumem a sua autoridade, que não consideram consequência da sua designação, mas da 

competência com que fazem o seu trabalho, tendo também interiorizada a ideia de que 

os pares lhes reconhecem autoridade. Na verdade, foi-nos possível registar o elogio feito 

ao líder de uma estrutura de coordenação e supervisão, no final de uma reunião, por um 

dos conselheiros, tendo proferido a expressão: “parabéns, a reunião estava muito bem 

preparada, as coisas bem estruturadas o que permitiu que tudo se resolvesse mais 

depressa”. Neste aspeto é também de sublinhar a maior disponibilidade para o exercício 

dos cargos, o que se verifica, por exemplo, em práticas adotadas pelos líderes da ESA e 

que consistem por um lado no envio, para todos os elementos que constituem um 

determinado conselho ou equipa de trabalho, via correio electrónico e com a devida 

antecedência, da convocatória da reunião com a respetiva ordem de trabalhos, para que 

estes se possam preparar acerca dos assuntos agendados, complementada, muitas vezes, 

com informações ou propostas do Conselho Pedagógico, e por outro, na fase 

subsequente à reunião, no envio do resumo da mesma. Num momento em que ser 

professor nos parece mais do que uma profissão uma missão, pois pede-se-lhe tudo, ele 

é o educador, o animador, muitas vezes o confidente, que no final tem que apresentar 

resultados e, paradoxalmente, apenas na vertente da instrução, pois o que conta, 

sobretudo para fora, para o Ministério e para a sociedade é a classificação dos alunos em 
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exame, ele é também diretor de turma, ou coordenador de departamento, ou presidente 

do Conselho Geral, ou coordenador de ciclo, ou diretor de curso, entre outros cargos 

possíveis, temos nas organizações educativas profissionais que exercem as diversas 

funções e, particularmente, as de liderança com a maior competência e dedicação, como 

nos foi dado observar na escola do estudo. 

Num contexto de valorização e de prática da discussão e do diálogo, verifica-se 

que cada vez mais as pessoas não estão preocupadas em agradar a A ou a B, havendo 

um reconhecimento da autoridade por parte dos pares, estando os líderes mais 

interessados em exercer os seus cargos com a máxima competência, com rigor, e menos 

preocupadas em que haja aprovação do outro lado, ainda que haja discussão, partilha de 

ideias que se traduzem em propostas coletivas, relativas quer a documentos modelo a 

aplicar na escola quer a formas de trabalho, entre outros. Afirma a este propósito um 

dos nossos entrevistados que “hoje as coisas já estão de tal forma interiorizadas, as 

pessoas já têm essa consciência, já vai tudo tão bem preparado que as reuniões acabam 

por ser mais produtivas” ao que acresce que “as pessoas reconhecem autoridade à 

pessoa que está a exercer aquele cargo (…)”. Ainda neste contexto diz um dos atores 

“eu acho que aqui [na escola] até se verifica que começam a andar de mãos dadas a 

ideia de poder, de competência e de autoridade (…), até porque penso serem coisas 

difíceis de dissociar, e a realidade é que quem consegue exercer poder [formal, 

decretado], não é ter poder, na minha perspetiva é porque tem competência para estar 

ali”. Há na ESA a convicção de que os líderes exercem de forma empenhada e 

competente os cargos para que foram eleitos e designados, reconhecendo-lhes a 

capacidade para exercer o poder que a lei lhe confere e que legitimam no 

reconhecimento da autoridade. 

Estes líderes têm, como eles próprios dizem, o apoio, a confiança do diretor e 

vêm nisso um estímulo para a sua dedicação, para o seu empenho, sendo de registar a 

sua satisfação profissional. Na verdade a satisfação profissional é um dos fatores, ainda 

que não seja o único, da mudança, da inovação, pois líderes e liderados satisfeitos são 

mais confiantes e estão mais abertos para evoluir e para participarem na evolução da 

organização, porque com facilidade aderem a novos desafios, não se escusando a 

sacrifícios; no entanto, parece-nos que neste processo o agente principal é o diretor uma 

vez que da sua ação vai depender a satisfação dos diversos atores e o seu maior ou 

menor envolvimento na vida da escola. 
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2.5. Considerações sobre liderança e ‘clima de escola’ 

Num breve apontamento procuraremos evidenciar o clima de escola que se vive 

na ESA e, sobretudo, a representação que dele têm os seus atores e, ainda, perceber a 

sua relação com a liderança do diretor. 

Não obstante o nosso estudo ter decorrido num momento de alguma agitação, 

pelo facto de estar em decurso o processo de avaliação do pessoal docente, um tema 

polémico e sobre o qual não há consensos, agudizado pelas alterações constantes da 

legislação já em fase adiantada da sua implementação no terreno, parece-nos que os 

seus efeitos não se repercutiram no clima de escola, sendo de realçar o facto de que não 

houve coincidência entre o fim do nosso estudo e o fim do processo avaliativo. Neste 

contexto conseguimos, no entanto, registar uma enorme preocupação em analisar a 

legislação e discutir os documentos que se iam construindo nas diversas 

estruturas/órgãos, por forma a que, dentro do possível, todos soubessem sobre a sua 

avaliação o ‘como’ e o ‘quando’. A avaliação, ainda que interna no relativo à sua 

operacionalização é, por força do seu caráter de decretada, externa, pois é fruto da 

política educativa vigente. 

Retomamos a ideia já mobilizada neste trabalho
116

 de que o clima de escola é 

influenciado por variáveis múltiplas e de natureza diversa
117

, pois umas são externas, 

localizam-se fora da escola, e nelas incluímos as relativas à legislação que regula o 

funcionamento das organizações educativas e que está sob a alçada do governo, e outras 

são internas, e dentre essas destacamos a liderança do diretor da escola, não podendo, 

no entanto, negligenciar a forma como os vários atores se interrelacionam.  

A abordagem que fazemos ao clima de escola tem o seu cerne em duas questões, 

uma das quais remete para uma apreciação sobre o diretor e a sua liderança, e a outra 

para a vontade de permanecer na escola, acompanhada da respetiva fundamentação.  

Relativamente ao primeiro aspeto, as representações que os atores têm do diretor 

e da sua liderança são muito positivas, nomeadamente as daqueles considerados mais 

inconformados ou líderes informais, referindo um deles que “o que muito aprecia no 

diretor é a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de trabalho e a sua frontalidade 

(…), não manda dizer por terceiros aquilo que tem a dizer”. A valorização desta última 

característica é ainda reforçada na medida em que, como sublinha, anula o problema do 

                                                           
116

 Especificamente no Capítulo I. 

 
117

 Revez (2004) considera que o clima de escola é afetado, de igual modo, pelo meio externo e pelos 

sentimentos e valores dos elementos da organização. 
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‘diz que disse’ da sala de professores, que pode ser um foco de instabilidade, 

contribuindo para um mau ambiente, sobretudo no relativo às relações interpessoais, o 

que o diretor não promove, pois como alguém também diz “perante um qualquer 

problema ele [o diretor] chama a pessoa e fala com ela diretamente, não deixa arrastar o 

problema”, o que é confirmado pela representação de outro elemento da comunidade 

educativa, que refere apreciar “a rapidez na resolução dos problemas, sempre na base do 

diálogo e com moderação”. 

Não há nas representações dos diversos atores envolvidos no estudo acerca do 

diretor e da sua liderança diferenças significativas, tendo em comum o facto de serem 

positivas, realçando a estima, o apreço e até a admiração que nutrem pelo que alguns 

dizem ser “o meu diretor”, acrescentando um ator que admira a sua “capacidade de 

escuta, a serenidade com que lida com as questões que depois lhe permite transmitir 

muita tranquilidade a quem está ao seu redor”. 

Um fator que, pensamos, contribui para o bom clima que se vive na ESA 

prende-se com o facto de que não existe dicotomia entre as práticas do diretor e as 

representações que os atores construíram sobre o mesmo, e se é possível observar o 

diretor nas reuniões ou no gabinete a dialogar, a discutir de forma aberta os problemas 

relativos à ação organizacional, temos representações que se expressam em afirmações 

desta natureza: “o meu diretor é um diretor democrático, assertivo, (…), sabe liderar 

estando ao lado de…, é muito humano e um excelente profissional” 

Há o reconhecimento de que o diretor é o líder, de que decide quando tem que 

decidir, sendo-lhe reconhecida a autoridade para o fazer, mas acima de tudo ele é visto e 

vê-se como um elemento da equipa, atribuindo-lhe um dos atores a frase de que “temos 

uma boa equipa”. Apesar de o diretor ter que cumprir e fazer cumprir a lei, remetendo-

se ao papel burocrático inerente ao desempenho do seu cargo, reconhecem os atores do 

estudo que este soube como cumprir o legalmente decretado sem anular a 

democraticidade que, na opinião de alguns, tem mesmo vindo a consolidar-se ao longo 

do seu percurso de líder. 

Se nos concentrarmos na questão relativa ao querer permanecer na escola, as 

respostas também são praticamente invariáveis, todas no sentido afirmativo, exceção 

para duas, uma que se centra na preocupação com o futuro, resultante da inevitável 

mudança de líder, “gostava de permanecer nesta escola, mas preocupa-me a sequência 

(…), quem pode aparecer, e depois nós habituamo-nos a um tipo de liderança, que 

quando é positiva temos receio do que vem a seguir” e outra que se centra na natureza 
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“errante” da própria pessoa, no seu desejo simultâneo de “ficar, porque gosto das 

pessoas, há laços afectivos, há o gostar e o identificar-me com a escola, mas há a 

vontade de saltar (…), a minha natureza empurra-me um bocadinho para dar o salto”.  

A interacção entre os diferentes atores da comunidade educativa é 

tendencialmente positiva; vive-se um bom relacionamento entre o diretor e a 

comunidade educativa e dos vários elementos entre si, sendo frequentes as 

manifestações deste clima nos encontros que constam do PAA, uns mais restritos, caso 

da atividade de ‘integração de novos docentes’ (actividade 69: 19) e outros mais 

alargados, caso da ‘caça ao tesouro’ (actividade 23: 8). Na verdade, o bom clima da 

ESA é uma característica que já vem de trás, como se comprova na afirmação de que “a 

qualidade do clima (…) é, claramente, um dos seus pontos fortes” (IGE, 2007: 4). 

A preocupação com o clima, com as relações interpessoais por parte do diretor 

ficam manifestas no seu Plano de Intervenção, quando identifica como um dos seus 

objetivos “desenvolver um sentimento de empatia e pertença em todos os elementos da 

comunidade educativa”, objetivo que nos parece estar a concretizar-se, pois as pessoas 

identificam-se com a escola, afirmam existirem laços afetivos que os ligam aos pares, 

mas também aos alunos, de quem afirmam gostar muito, o que, tendo em conta a nossa 

observação, e o já referido relatório da IGE (2007), é partilhado pelos alunos que 

gostam da escola e vêm nos professores e no pessoal não docente amigos, alguém em 

quem podem confiar, tendo os pais uma opinião muito semelhante, não só em relação 

ao pessoal docente e não docente, mas também à própria direção e ao diretor da escola. 

Os professores evidenciam a natureza emocional do clima da escola, sentindo 

que os valores continuam a perdurar nas relações entre os vários elementos, 

nomeadamente da parte do diretor para com todos os atores educativos, realçando um 

docente a integração das emoções na relação com os alunos, mas deixando transparecer 

a sua preocupação com o sucesso, afirma que “apesar dos nossos alunos não serem os 

melhores, tenho muito orgulho em estar aqui pois cá fizeram-se e fazem-se bons 

cidadãos, pelos quais tenho grande afeto”. 

Parece-nos, ainda, que um bom clima depende das boas relações interpessoais 

mas também de relações não conflituais entre os vários órgãos de direção, 

administração e gestão, em particular entre o diretor e o Conselho Geral. É importante 

que estes órgãos não joguem na base do contra poder, contribuindo para um mau 

ambiente a nível da ação organizacional. Tal não se faz sentir na ESA como nos foi 

possível observar através da nossa presença nas várias reuniões do Conselho Geral, o 
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que não significava que a posição do diretor fosse sempre concordante com a decisão do 

Conselho Geral. Quer o diretor quer o presidente do Conselho Geral afirmam que as 

relações entre estes dois órgãos são no sentido da cooperação, da colaboração, havendo 

uma apreciação positiva mútua acerca do trabalho realizado a nível de cada um dos 

órgãos, referindo o diretor que “não há problemas entre os dois órgãos o que não 

significa que os documentos que recebem e têm que aprovar ou apreciar não sejam 

analisados e discutidos com o máximo rigor”, ou então lendo-se numa ata a propósito 

do relatório apresentado pelo diretor, que “o conselho geral não quis deixar de 

manifestar o seu agrado sobre a forma pormenorizada e exaustiva a que este relatório 

obedeceu, o que permitiu uma análise muito completa da realidade da nossa escola” (ata 

do Conselho Geral, número 19: 2).      

Se é inevitável a existência de inconformados, se o ruído pode ser atenuado mas 

dificilmente será anulado, não é menos verdade que as relações que se vivem nesta 

escola são muito positivas, reconhecendo-se nela um ambiente onde os valores 

humanistas da tolerância, do respeito mútuos e do apoio recíprocos, são evidentes, 

sendo possível ouvir os seus atores dizerem “gosto do clima desta escola”.  
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Cabe agora, quase no fim da caminhada que encetamos, árdua mas prazerosa, tal 

qual uma viagem, limitada no tempo, mas em que o caminho é permanentemente feito 

de bifurcações, de outros caminhos que não podem não ser trilhados, o que nos causou 

alguma angústia e medo de não conseguirmos caminhar direito por todos, fazer um 

balanço da mesma, uma apreciação do percurso e das conclusões a que chegamos. 

Conseguimos, com teimosia e persistência, manter-nos de pé, tropeçamos às vezes mas 

não chegamos a cair, o que muito nos regozija. Apesar de estarmos aqui, neste ponto do 

nosso estudo, não significa que o caminho se fechou, nós próprios poderíamos ter 

escolhido outros trilhos, ter calcorreado outras encostas, mas foi este o rumo que 

escolhemos. Portanto, fica para outros a possibilidade de caminharem pelo mesmo 

problema e de traçarem percursos novos, de escolherem outras lentes e de chegarem a 

outras conclusões. O que aqui apresentamos não goza da objetividade e universalidade 

positivistas, é uma abordagem pessoal, alicerçada em modelos e metodologias que se 

constituíram opções nossas, pelo que admitimos que outros olhares, orientados por 

outros quadros conceptuais cheguem a outras conclusões, tão válidas quanto as nossas. 

Não negamos, portanto, a ideia de que no mesmo contexto, a mesma problemática possa 

ser objeto de outras leituras e desembocar noutras conclusões. Isto mesmo, porque o 

ambiente da educação enquanto lugar onde o processo das relações humanas é 

dinâmico, interativo e interpretativo, é susceptível de abordagens múltiplas fruto de 

interpretações compartilhadas com outros sujeitos, que por sua vez, também 

interpretam. Daqui decorre a impossibilidade de extrapolar os resultados do nosso 

estudo para outras realidades, para outros contextos, pois trata-se do estudo dum sujeito 

situado, sobre uma realidade singular, o que impede generalizações absolutistas.  

O nosso projeto assumiu a forma de estudo qualitativo, sendo marcadamente 

evidentes a abordagem interpretativa e naturalística do problema, já que este se realizou 

no seu ambiente natural, na base dum quadro multimetodológico, procurando dar 

sentido ou interpretar os fenómenos, a partir da observação e da significação que outros 

tinham construído (Denzin & Lincoln, 1994). Fomos então, uma espécie de bricoleur
118
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 “A característica do pensamento mítico, como a do bricolage, no plano prático, é elaborar conjuntos 

estruturados, não directamente com outros conjuntos estruturados, mas utilizando resíduos e fragmentos 

de acontecimentos” (Lévi-Strauss, 1970: 43). É neste sentido de sujeito que não lida com algo 

previamente delimitado nem possui um caminho pré-concebido que utilizamos o termo bricoleur e o de 

bricolagem para identificar o trabalho de construção de significações, a partir da ligação/colagem de 

observações e interpretações procuradas. Trata-se, então, da construção de sentidos do ponto de vista 

cognitivo, assim como destacado por Lévi-Strauss acerca do pensamento mítico/selvagem, considerando-

-se a estruturação de significados a partir de fragmentos de outras estruturas do pensamento e da 
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(Lévi-Strauss, 1970), que recolhe e vai colando os vários fragmentos, que depois analisa 

e interpreta, sob o pano de fundo dos referenciais teóricos que escolheu para os 

enformar.  

O pressuposto que balizou o nosso trabalho era o de que a força da liderança não 

se funda em decretos. Enquanto realidade complexa, as variáveis que determinam se 

uma liderança é forte e boa são, parece-nos, do domínio práxico mais do que do 

teorético, já que um determinado tipo de liderança pode ser forte e bom num contexto e 

num determinado momento da vida organizacional e não o ser num outro contexto ou 

no mesmo, mas em momentos diferenciados. Foi nesta linha que várias conceções de 

líder e de liderança, nomeadamente a situacional, foram mobilizadas ao longo do nosso 

trabalho, pois era mister fazer o enquadramento teórico da problemática que elegemos. 

Se a liderança é um tema objeto de inúmeras abordagens, o mesmo não se pode dizer 

quando o que está em causa é a liderança do diretor da escola pública do séc. XXI. É 

que tal liderança só vem a observar-se a partir do ano lectivo 2009/2010, com a entrada 

em vigor do D/L 75/2008, pelo que, aquando do estudo, decorre o seu segundo ano de 

vigência. É este o normativo que remete para a constituição do órgão de direção da 

escola a força e a qualidade das lideranças, identificando-as como unipessoais, facto que 

determina a substituição, nas organizações escolares, de um órgão colegial por um 

unipessoal. 

A narrativa do preambulo do referido decreto coloca-nos perante afirmações 

paradoxais, já que ao mesmo tempo que concentra a governação da escola num órgão 

singular com vista a uma eficaz prestação de contas ao Estado, continua com o discurso 

da autonomia. Fica evidente que este modelo é centralista, no sentido que consideramos 

que subjaz à intenção legislativa a recentralização do poder para fora, no MEC, e para 

dentro no diretor. Torna-se evidente o espírito da organização vertical, hierárquica, onde 

é consentida e promovida a assimetria de poderes entre o topo e a base da pirâmide. Não 

menos problemático, apresenta-se-nos a eleição do diretor por um órgão onde confluem 

interesses de vária ordem que não a educativa, podendo acontecer, no limite, o 

predomínio de outros, nomeadamente partidários, que em nada beneficiam a causa da 

educação e formação dos homens e mulheres do nosso país. Algo pernicioso parece-nos 

também a possibilidade conferida ao diretor de designar os líderes das estruturas 

intermédias, não obstante sabermos que muitas vezes os processos de escolha destes 

                                                                                                                                                                          
experiência vivida e observada. Estes fragmentos tendem a ter os seus significantes e significados 

permutados em função dos interesses e sentidos atribuídos pelo sujeito bricoleur. 
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líderes passavam por pseudo eleições, e se constituíam numa fraude, num obstáculo ao 

correto desenvolvimento do plasmado no PEE da escola. Mas como já sublinhamos, 

uma coisa são as orientações para a ação e outra coisa é a ação organizativa em si 

mesma, ou seja, o modo como as escolas, os seus líderes, se apropriam de modo diverso 

dos decretos e, dentro da legalidade requerida, adaptam-se-lhes e adaptam-nos à sua 

escola em função de variáveis que os caraterizam e marcando a sua própria identidade. 

Portanto, não se rompe com formas de ser, de estar e de fazer, só porque se legisla, se 

decreta no abstrato para realidades concretas que gozam da caraterística da 

singularidade. Mais do que decretar é preciso o querer dos atores no terreno, neste caso 

os líderes da escola, pois da sua ação depende a continuidade e prevalência dos valores 

da ética democrática sobre os valores da burocracia e da lógica contábil, ou o contrário. 

Numa tentativa de dar credibilidade a esta ideia de que os decretos não podem 

tudo, procuramos evidenciar que o 75/2008, responsável pela implosão de um órgão 

colegial, uma conquista antiga da história da educação em Portugal, não inviabiliza 

práticas de democraticidade nas escolas, e que no capítulo das dinâmicas organizativas 

o papel maior é dos líderes e do tipo de liderança que eles exercem com os outros ou 

sobre os outros.  

Foi sob a alçada de dois modelos de análise, por nós considerados os mais 

consentâneos, em particular, com o contexto em que se realizou o nosso estudo, que 

desenvolvemos a nossa investigação. Assim, consideramos “o modo de funcionamento 

díptico da escola como organização” proposto por Lima, para nós o modo de reconhecer 

a presença, porque os integra, de diferentes estilos de liderança, tendo-nos focalizado 

em dois, sendo que nuns casos encontramos a liderança burocrática e noutros 

encontramos a liderança democrática, no meio do que ainda conseguimos perceber 

formas de liderança que se traduziam num hibridismo de burocracia e democracia. 

A liderança nas organizações escolares, tendo características peculiares, não 

deixa de ter muito em comum com a liderança das organizações em geral, até porque as 

escolas, os seus líderes, têm que apresentar resultados definidos tanto centralmente 

como localmente nos Projetos Educativos de cada uma. Neste contexto de singularidade 

destas organizações entendemos, alinhando a nossa posição com alguns autores, que o 

enfoque da liderança deve ser na axiologia, nos valores, portanto uma liderança humana 

e humanizadora, que só com muita motivação, empenho e o empowerment de todos os 

atores conseguirá não ser marginalizada, face à política dos números. O diretor é o líder 

que presta contas para fora, para o MEC, mas também para dentro, para o Conselho 
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Geral, para toda a comunidade educativa, professores, pais e alunos que cada vez são 

mais proativos. Sendo para fora o ‘primeiro rosto a quem o MEC assaca culpas’, então 

ele tem que liderar assumindo vários estilos de liderança, porque as várias competências 

que lhe estão acometidas abrangem várias dimensões, incluem vários campos de ação e, 

portanto, terá que adaptar o estilo à situação, aos contextos específicos, sob pena de, 

praticando uma liderança rígida, monocórdica, não atingir os objetivos traçados. Sem 

perder o rumo de vista, mas tendo sempre presente a visão da sua organização, o diretor 

deve ser um pouco camaleónico, ser um líder situacional, ou seja, deve ser diretivo 

quando o contexto o exigir, deve ser um coach se os liderados precisarem de apoio e 

deve, acima de tudo, delegar, para comprometer todos na vida da organização. 

A delegação é uma caraterística de lideranças democráticas e, entendemos nós, 

de lideranças transformacionais, sendo reconhecidamente as formas de liderança mais 

apropriadas a organizações humanas e inovadoras, mas que pressupõem a participação 

efetiva dos seus elementos, o que requer líderes motivados e capazes de motivar. As 

organizações escolares cujos diretores praticam esta liderança, democrática mas também 

transformacional, têm garantido um clima de escola que se traduz no prazer de estar, de 

pertencer, e no prazer do fazer, ou seja, no gosto de ser parte daquela organização e de 

nela e por ela trabalhar de forma empenhada, na base de interrelações positivas, 

aderindo e até propondo projetos inovadores. Tal não pressupõe a indiferenciação entre 

líder e liderados, não pressupõe que o diretor não tenha que, em determinadas situações, 

agir de forma autocrática, tomar atitudes que não são do agrado de todos mas que o 

cumprimento dos normativos legais impede que seja de outra maneira, ou que a 

necessidade de acompanhar a dinâmica organizacional obrigue à realização de 

relatórios, ao preenchimento de documentos de uso obrigatório na escola, entre outros; é 

a liderança burocrática a marcar a vida da escola. 

A existência do líder remete para o problema do poder, já que só há líder porque 

há liderados, e nesta dicotomia encontra-se o fundamento da assimetria do poder, que 

também não faria sentido numa situação de homogeneização de papéis, em que cada um 

era ao mesmo tempo governante e governado ou todos eram uma mesma coisa, mas em 

qualquer das situações não deixaria de ser absurdo pois se todos fossemos governantes 

eramos governantes de quem, e se todos fossemos governados eramos governados por 

quem? Ora, no limite, a separação entre quem detém o poder e quem o sofre é uma 

inevitabilidade de sociedades organizadas, não sendo aceitável a utilização arbitrária por 

quem o detém, até porque se as organizações se fazem com todos não chega ter o poder 
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é preciso, acima de tudo, saber exercer o poder, para que ele evolua de poder decretado 

para poder legitimado na prática consentida de forma livre e responsável. Percebemos 

que numa organização escolar com lideranças democráticas, o poder e a autoridade 

estão alinhados, pois o reconhecimento da autoridade legitima o poder praticado pelo 

líder, um poder que convive com outros poderes não formais, que se faz no diálogo com 

todos, numa abertura à crítica construtiva e na aceitação do pensamento divergente, 

sempre sob a determinante da variável situacional, pois casos há em que a liberdade de 

ação do diretor está subjugada à obrigação de cumprir e fazer cumprir ‘ordens’ que vêm 

de cima, contra as quais os debaixo, às vezes, podem pouco e outras não podem nada.  

Alinhando o nosso projeto com uma base teórica onde mobilizamos, de forma 

fundamentada, os conceitos acima pronunciados, com um estudo de caso centrado numa 

pergunta de partida, mas desmultiplicada em várias outras, e cuja investigação 

subsequente foi ainda orientada por objetivos e hipóteses de trabalho, somos em crer, a 

esta data, que o plano que traçamos foi satisfatoriamente conseguido na medida em que, 

pensamos nós, de forma mais ou menos explícita, todas as questões foram objeto de 

análise, ao que acresce ainda, em nosso entender, a confirmação das hipóteses que 

guiaram o processo investigativo. Sublinhamos que se trata duma resposta local, 

situada, para um problema que nós levantamos, mas que outros podem colocar, e cujo 

estudo foi orientado por opções nossas, quer no referente ao quadro conceptual de 

análise quer ao referencial metodológico de recolha e tratamento de dados. 

A nossa observação das práticas do diretor e as representações que registamos de 

vários atores da escola do estudo, parece-nos estarem em concordância com o 

estabelecido na hipótese mais geral, ou seja, que não é a composição do órgão de gestão 

que determina a força das lideranças mas antes a capacidade dos líderes formais para 

envolverem os diversos atores na dinâmica organizacional. Para esta nossa conclusão 

confluem essencialmente dois factores: o diretor ter sido o anterior presidente do 

Conselho Executivo, cuja liderança foi avaliada como ‘forte e boa’ pela IGE; a opinião 

unânime dos nossos interlocutores, e ainda a observação de dinâmicas organizacionais e 

transformacionais que envolvem a comunidade educativa, as quais também foram 

sublinhadas nas narrativas dos atores.   

Ainda no âmbito do decretado reforço das lideranças na organização educativa, 

logo real em teoria, consideramos que nas dinâmicas da prática organizativa, tal reforço 

não se assume como um dado absoluto, isto porque é facto que o diretor pode pouco, a 

bem dizer nada para fora, pois há uma centralização maior do poder no próprio MEC, e 
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pouco para dentro, na medida em que, se ele tem que apresentar resultados, ele precisa 

de liderar com e não de liderar sobre, tem que saber usar o poder, conseguir que os 

liderados legitimem a sua autoridade, o que não pode fazer à força mas, como diz o 

próprio diretor e os atores do estudo, com motivação. 

   É certo que é uma representação comum a todos os atores, aos que estiveram 

mais directamente implicados no estudo e a outros na sequência de conversas informais, 

o reconhecimento de que este novo modelo ‘reforça’ a liderança do diretor, na medida 

em que consideram que os poderes deste foram aumentados. Não obstante, os mesmos 

atores afirmaram que não é observável no diretor da escola esse aumento de poderes, 

pois os seus procedimentos, a sua forma de se relacionar com os elementos da 

comunidade educativa, mantiveram-se constantes. Porém, o que mais atesta que as 

representações não se traduziram em mudanças das práticas dos liderados são algumas 

atitudes que no decurso do estudo nos foi dado observar, nomeadamente a não 

comunicação, conforme os normativos, da intenção de faltar quando a falta é prevista; a 

concretização da permuta de aulas antes de ter sido autorizada pelo diretor; o não 

cumprimento de algumas normas apostas no RI, designadamente a que refere não ser 

permitido o abandono da sala de aula pelos alunos antes do toque de saída, salvo por 

razões imperiosas. Por outro lado, e numa versão mais positiva, também a situação de 

proximidade, de diálogo, de abertura, de partilha de problemas e de procura de soluções 

conjuntas diretor-professores, manteve-se inalterada. Os atores deixaram perceber, 

melhor afirmaram-no de forma inequívoca, que a representação acerca do poder do 

diretor se reportava ao abstrato da norma e não à situação concreta experienciada pelos 

próprios. 

Já a competência atribuída ao diretor para designar os docentes para o exercício 

de cargos de coordenação educativa e supervisão pedagógica é entendida como um 

reforço da liderança do diretor por todos os nossos interlocutores, neles incluindo o 

diretor. Contudo, maioritariamente os professores, alicerçados num passado que, muitas 

vezes, como dizem os próprios, se ficava pela pseudo eleição e que nada favorecia a 

concretização do PEE e até o bom clima de escola, concordam com a atribuição deste 

poder ao diretor, até porque consideram que essa será mesmo a fórmula encontrada pelo 

MEC para justificar a prestação de contas do diretor. Também o diretor considera 

importante a existência desta possibilidade, mesmo que se cumpra na base duma 

consulta aos pares e sob a condição de ser tido em conta o perfil definido no RI para o 

exercício do cargo, estando sempre em aberto a possibilidade de não ser validada a 
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escolha feita pelo grupo. O diretor da escola optou pela via da consulta, que se traduziu 

em eleição, seguida da respetiva designação, merecendo todas as propostas a anuência 

do diretor, mas reconhece que esta competência dá outra força ao diretor pela 

possibilidade que lhe confere de escolher as pessoas que mais directamente vão 

trabalhar com ele, contribuindo para a operacionalização do seu Projeto de Intervenção 

e para a concretização das metas traçadas no PEE. 

Fica evidente que os líderes formais da escola, em particular o diretor, não 

obstante o decretado reforço, mantêm procedimentos de democracia, incentivando a 

participação e a colaboração de todos os liderados. Se, como referem alguns autores, a 

democracia é praxis e faz-se na ação concreta, os líderes da ESA praticam a 

democracia. O diretor é mesmo definido como um líder ‘muito democrático’, que ouve, 

que tem ‘uma capacidade de escuta muito apurada’.  

Ao analisarmos os discursos ficou evidente não existirem diferenças entre o líder 

diretor e a sua liderança e o líder e a liderança do anterior presidente do Conselho 

Executivo, sendo que ambos são a mesma pessoa.  

Registe-se, no entanto, as expectativas dos atores em relação a um futuro que 

desconhecem, a lideranças que podem fazer outras apropriações do modelo vigente. 

Porém, se considerarmos o D/L 75/2008 e a filosofia da accountability que lhe subjaz, 

se os liderados precisam do líder também o líder precisa dos liderados, pois não há 

organização no singular, ela faz-se no plural, tal qual os resultados, e se ele é ‘primeiro 

rosto’ a quem serão ‘assacadas responsabilidades’, então é facilmente inteligível que ele 

terá que motivar todos para caminharem com ele, não podendo praticar uma liderança 

meramente autocrática, sob pena de, com liderados desmotivados e não comprometidos 

com uma organização com a qual não se identificam, não conseguir apresentar 

resultados concordantes com o expectável. Acresce ainda o facto de que, cada vez mais, 

as organizações escolares, enquanto espaços de educação e de formação, locais de 

aprendizagem, têm que ser centros de inovação, de melhoria contínua, sobretudo no 

fazer, nas interações a nível interno, designadamente na operacionalização do processo 

ensino-aprendizagem, mas também nas interações a nível externo, entre a escola e a 

comunidade, e este fazer bem para dentro e fazer bem para fora não se consegue pela 

força de decretos, na base duma relação de dominação líder-liderados, mas na base da 

força dialógica e da força motivacional. 

Na verdade, o contexto de incerteza que paira sobre nós é tal que exige atores 

educativos, homens e mulheres, motivados, empenhados e com esperança de futuro, 
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cientes de que a educação é a arma da libertação da ignorância e da realização de um 

mundo mais justo e mais equitativo, porque feito de sujeitos críticos e reflexivos, 

conscientes do seu direito a ser gente, a ser pessoa. Já não é suficiente que as crianças e 

os jovens desenvolvam competências nas áreas da leitura e compreensão de texto, da 

matemática e das ciências, como nos recorda o PISA
119

, é urgente que as escolas 

contribuam para a construção de uma sociedade mais justa. Exige-se, então, que líder e 

liderados trabalhem em parceria e ativamente para a concretização da escola cidadã, da 

escola que educa para a cidadania, que mais do que reagir à mudança da sociedade terá 

que ser ela mesma agente de mudança.  
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A. Guião da entrevista 

 

Nota: O nosso projeto de investigação tem como objetivo geral a problemática da liderança do 

diretor no contexto do atual quadro legislativo, o Decreto-Lei 75/2008. Neste sentido, 

agradecíamos que se pronunciasse sobre as questões que a seguir apresentamos, fundamentando 

as suas opiniões com informações que considere pertinentes.  

A confidencialidade e o sigilo, enquanto princípios éticos reguladores do processo investigativo, 

serão por nós respeitados. 

 

A. Experiência profissional 

- anos de serviço/ anos de serviço nesta escola  

- experiência de cargos de liderança/ anos de exercício do cargo   

 

 

B. Os “olhares” dos actores - representações sobre a liderança 

 

Tópico 1: O novo modelo de administração e gestão (Decreto-lei n.º 75/2008) e as 

alterações na dinâmica organizativa da escola 

1. Como descreve as mudanças mais significativas que este modelo 

introduziu nas dinâmicas organizativas da escola?  

2. Em que medida estas alterações legais influenciaram os procedimentos do 

agora diretor, anterior presidente do conselho directivo/conselho 

executivo?  

 

Tópico 2: Relação entre composição do órgão de direcção e gestão e “lideranças 

fortes” 

1. Considera que a gestão unipessoal é condição determinante para a 

emergência de lideranças fortes?   

2. Considera que a designação para o desempenho de cargos torna a liderança 

mais “forte” e simultaneamente mais reconhecida? 

 

Tópico 3: A liderança e o processo de tomada de decisão na escola 

1. As decisões sobre o funcionamento da escola, nomeadamente as de 

carácter pedagógico, são tomadas apenas pelo diretor? 

2. Considera que o diretor delega competências, em particular, nos líderes de 

outros órgãos? 

 

Tópico 4: Tipo de líder/liderança do director da escola 

1. Como descreve a actuação do diretor em relação aos diferentes 

intervenientes no acto educativo? 

2. Como caracteriza a liderança do diretor e o que mais aprecia nessa 

liderança? 

 

 

Pergunta final: Gostaria de permanecer nesta escola? Porquê? 

 

Obrigada pela colaboração. 




