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Resumo  

 A pretensão deste estudo é refletir sobre as opções políticas e organizacionais do 

nosso sistema educativo, compreender e interpretar os (mega) agrupamentos enquanto 

nova realidade organizacional. Nesta linha, foi nosso propósito conhecer e descrever o 

processo decisório que levou à constituição do (mega) agrupamento, tendo em conta o 

envolvimento dos atores educativos, bem como as suas representações sobre esta nova 

realidade organizativa, tendo em conta as dinâmicas organizacionais das novas 

agregações escolares ao nível administrativo e pedagógico. 

          Em termos de recolha de dados fizemos uma opção que recaiu sobre as 

entrevistas e inquéritos por questionários. Os nossos respondentes privilegiados foram o 

diretor do agrupamento, os coordenadores de estabelecimento e os docentes do 

agrupamento em estudo.  

         A análise de conteúdo foi o instrumento utilizado para interpretar os discursos dos 

atores educativos.   

          Como principais conclusões deste estudo, constatou-se que as razões subjacentes à 

constituição dos (mega) agrupamentos são unicamente financeiras e económicas 

visando numa diminuição de custos. A interpretação feita pela generalidade dos atores 

que foram entrevistados com responsabilidades na operacionalização deste processo era 

que as razões inerentes à mudança em curso eram basicamente economicistas, 

consubstanciados na redução de custos, e, que não foram razões organizacionais ou 

dinâmicas educativas que estiveram em questão. 

 

 

Palavras-chave: agregações escolares, mudança educativa, reorganização educativa. 
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ABSTRACT 

 

          The purpose of this study is to reflect on the political and organizational options 

of our educational system, to understand and interpret the (mega) groupings as a new 

organizational reality. In this line, it was our purpose to know and describe the decision 

making process that led to the formation of the (mega) grouping, taking into account the 

involvement of educational actors, as well as their representations on this new 

organizational reality, taking into account the organizational dynamics of the new 

educational and administrative aggregations.         

          In terms of data collection we made an option that focused on interviews and 

questionnaire surveys. Our privileged respondents were the group's director, the 

establishment coordinators and the teachers of the group under study. Content analysis 

was the instrument used to interpret the discourses of educational actors. 

          As the main conclusions of this study, it was found that the reasons behind the 

formation of the (mega) groupings are purely financial and economic, aiming at a 

reduction of costs. The interpretation made by the generality of the actors who were 

interviewed with responsibilities in the operationalization of this process was that the 

reasons inherent to the change in course were basically economistic, consubstantiated in 

the reduction of costs, and that were not organizational reasons or educational dynamics 

that were inquestion.                    

 

 

Keywords: school aggregations, educational change, educational reorganization 
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Introdução  

 

Este trabalho foi realizado no âmbito do ciclo de estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ciências da Educação, na área de especialização de Administração 

Educacional, o tema deste trabalho de investigação são “as novas agregações escolares e 

as novas dinâmicas organizacionais”. A escolha justifica-se pela atualidade científica da 

temática no âmbito da administração educacional e porque as mudanças nas 

organizações escolares e as transformações ocorridas no sistema educativo são um tema 

que se encontra, no nosso entender, presentemente, entre os assuntos que assumem 

maior pertinência na sociedade. 

 Devido a escola pública portuguesa ter vindo a sofrer mudanças estruturais de 

grande relevância, neste contexto, este estudo incide principalmente sobre as mudanças 

nas organizações escolares, nas transformações ocorridas no sistema educativo e, 

consequentemente, nas alterações que advém desta nova estrutura organizativa. É neste 

contexto que a novas agregações escolares, ou a criação dos (mega) agrupamentos mais 

popularmente conhecidos se expressam. 

          O nosso objetivo é refletir sobre as opções políticas e organizacionais do nosso 

sistema educativo, tendo como principal objetivo conhecer e descrever o processo 

decisório que levou a constituição do (mega) agrupamento em estudo, e perceber de que 

forma a agregação das escolas/agrupamentos em (mega) agrupamentos pode 

condicionar as perceções que os elementos da organização têm ao nível das relações 

interpessoais e outros níveis. 

  O nosso trabalho de investigação é constituído por duas partes.  

           A primeira parte refere-se ao enquadramento teórico. No primeiro capítulo 

abordamos o percurso da política educativa em Portugal até os dias de hoje, para uma 

melhor compreensão do fenómeno em estudo dando a perceber de que forma a 

agregações escolares foram constituídas. No segundo capítulo temos uma abordagem da 

atuação dos atores educativos nesta nova e complexa realidade que esta subjacente as 

novas agregações escolares. No terceiro capítulo mencionamos as resistências dos 

atores educativos às mudanças ocorridas no sistema educativo. No quarto capítulo 

temos uma abordagem das teorias organizacionais à luz das novas agregações escolares.  

A segunda parte deste trabalho de investigação refere-se a parte empírica do nosso 

objeto de estudo.  
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            Para um melhor entendimento e compreensão do fenómeno em estudo, o 

trabalho em estudo foi estruturado tendo por base duas dimensões: a dimensão politica e 

a dimensão organizacional levando em linha de conta as questões da investigação e o 

conteúdo das entrevistas efetuadas e os inquéritos por questionário que se realizaram. 

No que respeita à dimensão política importa, pois, saber como interpretam a nova 

realidade os sujeitos entrevistados, de acordo com esta nova realidade organizacional, 

quanto à dimensão organizacional importa aferir os efeitos da agregação percebidos 

para descobrir as vantagens e as desvantagens do novo agrupamento fruto da agregação. 

Pretende-se, com estas dimensões, compreender o modo como se perceciona a 

organização alargada, como se reorganizam e se gerem os serviços e recursos, aspetos 

cruciais do desenvolvimento organizacional numa estrutura de grande dimensão. 

          Assim, neste estudo lançamos questão a seguinte pergunta de partida – Como se 

processou em termos decisórios, a criação deste (mega) agrupamento e quais as 

representações dos atores educativos sobre as dinâmicas organizacionais face as novas 

agregações escolares.  

           No que diz respeito a segunda parte do trabalho optamos pela abordagem à 

problematização de âmbito empírico, bem como o trabalho de campo.  
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Capitulo I- No contexto da política educativa  

     

Em Portugal, o sistema educativo português e tal como os percursos politico-

legais têm sofrido várias alterações e transformações ao nível da administração e gestão 

escolar, pois variadas foram as propostas e as medidas impostas, pelos diferentes 

governos, à escola. Com efeito, o sistema educativo português, nomeadamente a 

administração das escolas, vem sofrendo mudanças, ao longo dos tempos que se 

relacionam com fatores externos, tais como os fenómenos sociais, históricos e políticos 

que se veem ilustrados nas políticas educativas. A compreensão das políticas e da 

administração da educação em Portugal não dispensa a análise da problemática da 

autonomia das escolas e das suas acentuadas variações e significações, em articulação 

com uma variedade de conceitos que gravitam em seu redor, como a descentralização, 

projeto educativo, comunidade educativa, territorialização das políticas educativas, e 

contrato de autonomia, entre outros.  

Portugal “começou o seu processo de modernização no início da década de 70 

tendo-se intensificando após 1974” (Mozzicaffredo, 2011, p. 10). Foi, exatamente, na 

década de 70 que a educação em Portugal, tal como em outros países europeus, ficou 

marcada pelos vários momentos que se apresentam como explicativos do processo de 

desenvolvimento das políticas educativas nacionais, tal como se pode depreender de 

Martins quando refere que “as políticas educativas nacionais não podem ser 

adequadamente compreendidas se não se considerar o contexto mundial” (2009, p. 37).      

         No princípio dessa década dá-se o início da reforma global do sistema educativo, 

definida pela lei nº 5/73, de 25 de julho, que ficou conhecida pela Reforma de Veiga 

Simão, moderada tentativa de democratização do ensino, tendo inaugurado o caminho 

para a participação dos alunos e dos professores, indo contra o regime político então em 

vigor. Como refere Ferreira, “o contexto político de então não era congruente com esta 

retórica, pois a ideologia e a organização política não democráticas inviabilizavam 

qualquer concretização das mesmas” (2005, p. 270). 

Embora nunca tenha sido revogada até 1986, a Reforma Veiga Simão nunca 

chegou, de facto, e no geral, a ser implementada, uma vez que se deu a substituição do 

regime que lhe dava suporte, através da Revolução do 25 de Abril de 1974 – que deu 

início a um novo ciclo político. 
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Mas esta reforma não podia ir mais longe dado a conjuntura política,   

a Lei n.º 5/73, de 25 de Julho, que ficou conhecida por Reforma de Veiga Simão, 

assumia o objetivo de democratizar o ensino, utilizando palavras como democracia, 

liberdade e participação. No entanto, o contexto político de então era congruente 

com esta retórica, pois a ideologia e a organização política democráticas 

inviabilizavam qualquer concretização das mesmas Ferreira (2005, p. 270). 

 

         Vivíamos no regime do estado do novo onde a sociedade portuguesa tinha uma 

administração muito centralista, em que subsistia, segundo Pinho “um forte peso do 

aparelho do estado e uma fraca sociedade civil” (2000, p. 2), o que vai ao encontro de 

Carvalho quando refere que “o Estado Novo assumia-se como um governo autocrático” 

(2014, p. 58) 

         Este sistema burocrático baseado em normas, procedimentos e prazos rígidos, 

funcionou nesse período uma vez que havia poucas mudanças e, porque no que à escola 

diz respeito, o número de escolas, de professores e de alunos era reduzido. Mas, com o 

início da massificação do ensino, ocorrida na década de 70, este modelo tornou-se 

incompatível dada a necessidade de maior agilidade, inovação e mudança. 

Nos finais de 1974 surge o decreto nº 735 - A/74, de 21 de Dezembro que 

implementa as estruturas democráticas em todos os estabelecimentos oficiais de ensino, 

assegurando a participação da comunidade escolar (professores, funcionários e alunos).                    

Este decreto estabelecia uma estrutura de gestão escolar completamente nova baseada 

em comissões eleitas, isto é, em conselhos (o Conselho Diretivo, o Conselho 

Pedagógico e o Conselho Administrativo), compostos por representantes eleitos de 

acordo com normas precisas e reduzindo o poder das assembleias de escola. A estrutura 

autogestionária que prevaleceu, de algum modo, até 1976, foi denominada de “gestão 

democrática” (Afonso, Viseu, 2001), com efeito, as vivências que ocorreram pós 25 de 

abril levaram a escola a ensaiar uma gestão democrática. Assim, a escola passou a ser 

palco de fatores de consolidação políticos e sociais resultantes da queda do regime e das 

novas relações sociais. 

           Neste período é criado nas escolas um movimento participativo por parte dos 

docentes considerado o primeiro passo no processo de conquista de poder e autonomia 

face ao poder central, dando-se, assim, início a um movimento de modernização 

educacional em que se procuram novos modelos de gestão e um novo ordenamento, 

democrático e participativo, para a organização da escola, sendo que a constituição da 

República, em 1976, é também um fator decisivo no processo de gestão educativa. 
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         De acordo com Ruas foi a constituição de 1976 “o primeiro marco na história 

legislativa portuguesa após o 25 de abril uma vez que consagrava os princípios da 

descentralização e a autonomia do poder local” (1994, p. 92). Este novo panorama da 

sociedade, com um regime democrático e parlamentar, vai influenciar as escolas, no 

aspeto de participação dos cidadãos na gestão e administração escolar. 

         Outro fator de grande importância foi toda a situação de crise internacional, 

económica e financeira, verificada na década de 70, ainda mais agravada em Portugal 

pela instabilidade social e política. Afirma-se, neste contexto, uma nova dimensão de 

democratização no ensino, consequência do processo revolucionário, que influenciaria 

decisivamente a situação social e, consequentemente, educacional do nosso país. 

        Após da promulgação da Constituição da Republica e das eleições legislativas fica 

definido o modelo político de democracia, que permite que a burocracia centralizada 

saia do empasse em que se encontra. 

         É o I Governo Constitucional que faz da “normalização”
1
 da educação, uma das 

suas precedências e vai regulamentar a gestão das escolas sendo que 

“O primeiro efeito desta política de “normalização” foi o de conter as forças de 

mudança até aí predominantes e de eliminar, ou reduzir, os seus centros de decisão. 

Numa segunda fase, o objetivo era ainda essencialmente político e consistia em “por 

a ordem” no sistema através de uma lei-quadro que definisse os princípios e 
estruturas compatíveis com a nova orientação do poder político” (Barroso, 1987, p. 

15). 

 

         É o Decreto-Lei nº 769-A/76, de 23 de Outubro que vai marcar a “gestão 

democrática”, na medida em que a “este diploma se iniciar-se-á um novo ciclo na gestão 

democrática que restabelecerá o paradigma da centralização “ (Carvalho, 2014, p. 84). 

No que diz respeito à gestão das escolas, a maioria dos autores tais como 

Formosinho (1984), Lima (1986) Almeida (1990), referenciam que todo o quadro legal 

da implementação da gestão democrática nas escolas viria a reconhecer a sua verdadeira 

normalização com o Decreto-Lei nº 769- A/76 de 23 de Outubro. Neste âmbito, Barroso 

considera-o “uma prótese democrática numa administração democrática “ (1991, p. 69).  

 Formosinho é da opinião que existe pouca vontade da classe política nacional de 

iniciar o passo da regionalização da administração pública e a forte contradição dos 

                                                             
1
 O sistema educativo português está assinalado pela mudança do regime político em abril de 1974 e pelas consequências que a 

restauração da democracia e o processo histórico posterior provocaram mudanças em todas as áreas da vida social. Segundo 

(Barroso 2000) Essa evolução é descrita em função de quatro grandes ciclos temporais, organizados de acordo com a dinâmica 

social dos processos de mudança e do leitmotif das políticas educativas que lhes estiveram subjacentes: revolução, normalização, 

reforma e descontentamento. 
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burocráticos centrais em aderirem a um projeto que, aparentemente, lhes faz diminuir o 

poder” (1994, p. 101). 

Desde a promulgação da constituição de 1976 até à implementação da Lei de Bases 

do Sistema Educativo
2
 poucas foram as alterações implementadas com vista ao 

desenvolvimento do conceito da autonomia. 

É partir dos anos 80 que se dá uma nova oportunidade de reforma, valorizando o 

próprio estabelecimento de ensino, procurando adaptar a escola aos contextos locais, 

através de projetos educativos elaborados pelas escolas. 

Nesta fase, cabe à escola, estabelecimento local de ensino, um papel central, 

desempenhando o Estado uma função reguladora no âmbito das políticas de 

territorialização, tentando envolver e responsabilizar a sociedade civil. O Decreto-Lei nº 

46/85, de 22 de Fevereiro, contempla pela primeira vez os agrupamentos de escolas e 

que concretiza um ensino básico de três ciclos, estimulado através do Despacho 

Normativo 19/SERE/SEAM/90, de 6 de Março, que consagra a escola básica de nove 

anos, levando à criação das primeiras escolas básicas integradas. 

Esta modalidade de integração vertical já tinha sido referenciada no Despacho 

Conjunto 28/SERE/SEAM/88, de 30 de Junho, que evidenciava também a possibilidade 

da criação de agrupamentos horizontais de escolas do mesmo ciclo. Depois do Decreto-

Lei nº46/85,de 22 de Fevereiro do despacho 19/SERE/SEAM/90, de 6 de Março, do 

28/SERE/SEAM88 a legislação já aludia para uma diversidade de estabelecimentos de 

educação de ensino, com expressão no reordenamento escolar.  

É em 1986 que se inicia uma nova reforma educativa com o surgimento da LSBE. 

Constituída por um conjunto de princípios, objetivos estratégicos e compromissos, onde 

ganha expressão a ideia de autonomia. 

Em 1988, a Comissão de Reforma do Sistema Educativo
3
, apresenta o seu 

“Projeto Global de Reforma”, no qual envolve os princípios defendidos pelo Grupo de 

Trabalho composto por docentes da Área Social e Organização da Educação da 

Universidade do Minho, principalmente, João Formosinho, António Fernandes e Licínio 

Lima, com o objetivo de apresentarem propostas de operacionalização da reforma no 

âmbito da administração das escolas. As propostas do Grupo de Trabalho, visavam uma 

                                                             
2
 A partir daqui utilizaremos a sigla LSBE 

3 Comissão de Reforma do Sistema Educativo foi criada por resolução do Conselho de Ministros, no 8/86, publicada no Diário da 

República (Ia Série) em 1986. A partir daqui utilizaremos a sigla CRSE 
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maior autonomia das escolas e uma direção e gestão participada e foram discutidas quer 

por especialistas quer pela sociedade civil (Lima, 2006). A CRSE “elaborou um 

primeiro diagnóstico do sistema educativo português”, intitulado Projeto Global de 

Atividades, “no qual identifica inúmeros pontos de crise” (Pacheco, 1991, p. 71). Nesse 

documento apontava-se “a necessidade de descentralizar a administração educativa, 

tanto no plano regional e local como no plano institucional, de proceder ao reforço das 

competências dos estabelecimentos de ensino básico e secundário e à consolidação e 

enriquecimento qualitativo da gestão democrática nos ensinos básico e secundário” 

(Lima, 2011, p. 22). 

Em 1989, o governo publica o “Regime Jurídico de Autonomia das Escolas” 

(Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro) e, no ano de 1991, o novo “Regime Jurídico 

de Direção, Administração e Gestão Escolar” abrangido no Decreto-Lei n.º 172/91, de 

10 de Maio. 

As grandes linhas de força que caracterizam este último projeto são: a criação de 

mecanismos de articulação entre a escola, pais e comunidade escolar; a separação entre 

os órgãos de direção e gestão; e o desenvolvimento de uma maior autonomia da escola 

nos vários aspetos pedagógicos, culturais e administrativos. Contudo, as inovações que 

introduzia para implementar as linhas orientadoras não foram consensuais quer junto 

dos parceiros sociais, quer entre os especialistas. Estava em causa a instituição de um 

Conselho de Escola, com representantes eleitos por professores, funcionários não 

docentes, e alunos (do ensino secundário) e por encarregados de educação, 

representantes autárquicos e de organizações comunitárias, enquanto órgão de gestão, 

que definia as grandes linhas de política educativa da escola.  Em causa estava também, 

a figura do Diretor Executivo, nomeado por aquele Conselho e responsável da gestão 

quotidiana da escola. 

Segundo Formosinho, a estratégia de reforma seguida desde a aprovação da Lei 

LBSE não foi uniforme nem regular. Se numa primeira fase foi nomeada uma CRSE, 

constituída por especialistas de vários quadrantes políticos, numa segunda fase, há uma 

inflexão para uma estratégia baseada numa democracia representativa e centralizada. 

Conclui o mesmo autor, da importância de “constatar que a desvalorização do 

contributo de C.R.S.E e das posições do Conselho Nacional de Educação
4
 se insere 

                                                             
4 A partir daqui utilizaremos a sigla CNE 
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numa estratégia de reforma que desvaloriza claramente a participação da sociedade 

civil" (Formosinho, 1992, p. 12). 

A LSBE prevê, no artigo 40,º vários tipos de estabelecimentos de ensino e 

educação incluindo agrupamentos ou “grupos de estabelecimentos” (art.º 45), com 

direção única, assegurada por órgãos próprios. Esta questão dos agrupamentos era 

igualmente considerada nos trabalhos da CRSE onde a principal mudança, então 

apresentada, se prendia com a criação, nas escolas, de um verdadeiro órgão de direção, 

o que descentralizava a administração escolar e atribuía maior autonomia às escolas. 

Nos finais dos anos 80, a Administração Educacional manifesta a intenção de 

abandonar a tomada de decisões a nível central e impulsiona os estabelecimentos a 

tomar decisões. É com este intuito que se dá a aprovação do Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 

de Fevereiro, que estabeleceu o regime jurídico da autonomia das escolas oficiais dos 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. À margem desse normativo 

ficaram os estabelecimentos da educação pré-escolar e as escolas do 1.º ciclo do ensino 

básico. O Decreto-Lei supra-citado manteve “integralmente a arquitetura político 

organizacional instituída em 1976” (Lima, 2009, p. 238) e embora no seu preâmbulo se 

afirme a intenção de “inverter a tradição de uma gestão demasiado centralizada”, não se 

compreende, da sua análise, “como é que tal objetivo será alcançado à margem de 

medidas concretas de descentralização da administração” (Lima, 2009, p. 238). 

Em 10 de maio de 1991 dá-se a publicação do Decreto-Lei n.º 172/91, que ficou 

conhecido como novo modelo de gestão e que veio definir, “o regime de direção, 

administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário” (art.º 1). No seu preâmbulo estabelece-se como objetivo “assegurar 

à escola as condições que possibilitam a sua integração no meio em que se insere”, 

sendo que para a sua concretização, se “exige o apoio e a participação alargada da 

comunidade na vida da escola”. 

Este normativo, que “nunca chegou a ser generalizado, tendo sido apenas 

experimentado em algumas dezenas de escolas” (Afonso, 2010, p. 18), apresentava 

alterações muito significativas em relação ao modelo de gestão anterior (o Decreto-Lei 

n.º 769-A/76), nomeadamente, entre outras novidades, instituía o conselho de escola ou 

conselho de área escolar como “órgãos de direção, respetivamente, da escola e da área 

escolar, e de participação dos diferentes setores da comunidade, responsáveis, perante a 

administração educativa. 
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Todavia, houve uma excessiva regulamentação e não houve uma clara distinção 

entre as funções políticas e técnicas e a representação institucional da escola, o que 

levou a que este novo modelo de administração, direção e gestão das escolas não 

conduzisse a um aumento de poder significativo. 

Este modelo foi aplicado em regime experimental em escolas e alguns jardim-de-

infância e escolas do 1º ciclo. 

Foi, então, criada uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação
5
 do novo 

regime de Administração Escolar previsto neste Decreto-lei 172/91, que em 1996 

apresentava ao governo o seu relatório em que destacando o insuficiente grau de 

autonomia da escola, a forte centralização da administração e recomendava a não 

generalização deste modelo de administração. 

A Comissão propunha a definição de uma “carta de princípios” que apenas 

definisse os princípios fundamentais da direção e gestão das escolas.  

Formosinho e Machado apreciam a implementação experimental do Decreto-Lei 

n.º 172/91, de 10 de maio, no mesmo sentido das conclusões apontadas nos estudos e 

relatórios do CAA, referindo a sua excessiva regulamentação, os equívocos e as 

ambiguidades nas competências, no protagonismo e na inter-relação dos seus principais 

órgãos – conselho de direção, diretor executivo, conselho pedagógico – onde não ficava 

clara a distinção entre funções políticas e técnicas (2005, p. 123) bem como a 

continuidade de um sistema centralizado de ensino. Aspetos que não permitiram que 

este “novo modelo de administração, direção e gestão das escolas” trouxesse poderes 

substantivos às mesmas, que não tenham sido outorgados também àquelas que 

continuaram a ser geridas pelo chamado modelo da “gestão democrática”. 

A 2 de Junho de 1997 é publicado o Despacho Normativo n.º 27/97, com o qual se 

pretendia criar uma base legislativa de um novo ordenamento jurídico de autonomia e 

gestão das escolas, sendo em 1997 o ano de preparação para a aplicação de um novo 

regime de autonomia e gestão das escolas. 

Com este suporte legislativo pretendeu-se reordenar a rede escolar, na busca de 

novas dinâmicas associações ou agrupamentos de escolas e clarificar a sua área de 

influência; possibilitar às escolas a concretização de opções organizativas, para que 

estas se pudessem adaptar melhor à realidade envolvente e melhor desenvolverem os 

seus projetos, tornando-se necessário criar as condições que possibilitem às escolas, aos 

                                                             
5 A partir daqui será utilizada a sigla CAA 
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seus profissionais e comunidade educativa adotar progressivamente estas novas 

responsabilidades. 

Considerações que se encontram expressas no seu preâmbulo quando se lê que   

o reordenamento da rede da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 

equacionando novas dinâmicas de associação ou agrupamento de escolas e 

clarificando as respetivas áreas de influencia; O desenvolvimento de projetos 

educativos de escolas. A concretização das opções organizativas que, no plano 

interno da escola, venham a permitir um melhor funcionamento, atendendo à 
realidade social em que se inserem e ao projeto educativo que prosseguem. 

  

Para Barroso, os Agrupamentos de Escolas, constituídos ao abrigo do Despacho 

n.º 27/97, podem ser considerados como  

modalidades de gestão conjunta de redes de escolas do mesmo ou de diferentes 

graus de ensino que servem um mesmo território educativo, tendo em vista 

racionalizar a carta escolar, promover a fluidez dos percursos escolares, combater a 

dispersão dos pequenos estabelecimentos de ensino e aproveitar economias de 

escolas na gestão de recursos (1999, p. 25). 

 

Neste despacho vieram possibilitar a constituição de agrupamentos de escolas em 

diversas modalidades, que se classificaram em dois tipos de agrupamentos: os 

Horizontais, nos quais estão inseridos os Agrupamentos de estabelecimentos do 1.º CEB 

e de Educação Pré-escolar; e os Agrupamentos Verticais, nos quais estão inseridos os 

estabelecimentos do 1.º CEB, Pré-Escolar, e do 2.º e 3.º Ciclos. Com a opção por estas 

duas modalidades, Agrupamento Vertical e Agrupamentos Horizontal, tentou encontrar-

se uma solução de modelo de administração e gestão invariavelmente aplicável a todas 

as escolas: “optou-se por uma lógica de quadro legal de referência, passando as escolas 

a dispor de largas margens de autonomia na consagração das soluções organizativas 

suscetíveis de responder às especificidades e particularidades dos contextos em que 

estão inseridas, sem prejuízo da fixação de regras fundamentais comuns a todas as 

instituições escolares” (Silva, 1999, p. 5) 

De modo a abarcar de igual modo todos os estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, este Despacho Normativo tentou dar um novo 

impulsionamento, com a criação dos Agrupamentos de estabelecimentos do Pré-escolar 

e do 1.º Ciclo, criando escolas, como referem Formosinho e Machado, “entendidas 

como unidades organizacionais com uma dimensão humana razoável e dotada de órgãos 

próprios de administração e gestão, capazes de decisão e assunção da autonomia” (2000, 

p. 52). 

Os Agrupamentos Horizontais eram justificados por aqueles que o defendiam, 

mais adequados à realidade organizacional e pedagógica dos níveis que os integram, 
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que ia desde a educação pré-escolar até ao 9º ano de escolaridade. Por seu turno, os 

Agrupamentos Verticais consideravam que estes, ao abranger os estabelecimentos desde 

a educação pré-escolar até ao 9.º ano de escolaridade, possibilitavam uma maior 

articulação e sequencialidade entre estes vários ciclos da escolaridade obrigatória. 

Diríamos que o despacho nº 27/97 antecipou-se ao Decreto-lei nº 115/98 “com o 

objetivo de preparar a aplicação do novo regime de autonomia e gestão das escolas, 

admite uma certa diversidade de agrupamentos mas, sem dúvida, induz a lógica da 

verticalização” (Lima, 2006, p. 38). 

Com efeito, a sua criação vem legislar sobre a implementação do novo regime de 

autonomia, administração e gestão de estabelecimentos da educação pré-escolar e do 

ensino básico e secundário. 

  Assume como objetivo uma nova organização da administração na escola, 

assente na descentralização e no desenvolvimento da autonomia das escolas, bem como 

na valorização da identidade da cada instituição escolar. Para o legislador esta nova 

organização na educação traz a democratização, a igualdade de oportunidades e 

qualidade do serviço público na educação.  

Aqui a administração e gestão da escola, a autonomia e a participação são 

reforçadas, devendo a ação de todos os atores educativos contribuir para a qualidade e 

eficácia do serviço público da educação. Os órgãos que passam a assegurar a 

administração e a gestão das escolas são a Assembleia de Escola, o Conselho Executivo 

ou Diretor, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. 

O Decreto-Lei 115-A/98, no seu artigo 5º, define o agrupamento de escolas como 

“uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e gestão, 

constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais níveis de 

ciclo de ensino, a partir de um projeto educativo comum”. 

A estratégia de constituição dos agrupamentos pretende contribuir para a 

reorganização da rede educativa, de modo a torná-la mais eficaz, numa lógica de 

ordenamento do território e de descentralização, atribuindo aos municípios 

competências ao nível do Sistema Educativo, em especial na organização da oferta 

educativa. Deste modo, a dimensão local das políticas educativas e a partilha de 

responsabilidades sai favorecida. 

O ordenamento da rede escolar, nomeadamente, para a criação de agrupamentos e 

a integração de estabelecimentos da educação pré-escolar e do ensino básico, incluindo 

os postos de ensino básico mediatizado, de uma determinada área geográfica é da 
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competência do Diretor Regional de Educação, após ouvir o Departamento de 

Avaliação Prospetiva e Planeamento (DAPP), os municípios, e os órgãos de gestão e 

administração das escolas envolvidas no processo. Foi necessário estabelecer quais as 

competências e as atribuições dos municípios a nível da educação, tendo sido 

publicados o Decreto-Lei nº 159/99, de 14 de Setembro e a Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro. Os municípios ficam responsáveis pela elaboração da Carta Escolar, que 

deveria fazer parte dos planos diretores municipais, convertendo-se, assim, num 

instrumento fundamental no planeamento e no ordenamento da Rede Educativa. Os 

Conselhos Locais de Educação passam, também, a ser da competência dos municípios, 

tendo os mesmos ficado regulamentados através do decreto-lei nº 7/2003, de 15 de 

Janeiro. 

Este decreto foi um passo importante na autonomia da escola uma vez que prevê a 

celebração de “contratos de autonomia”, ou seja, abre-se o caminho para uma 

“negociação de competências”. Os contratos de autonomia, previstos no artigo 47º do 

Decreto-Lei nº 115- A/98, preveem o “acordo celebrado entre a escola, o Ministério da 

Educação, a Administração Municipal e, eventuais parceiros”, em que devem “constar 

as atribuições e competências a transferir” para a escola ou agrupamento de escolas “e 

os meios que serão especificamente afetados à realização do seu fim”, fixando-se as 

condições que viabilizam o desenvolvimento do seu projeto educativo. 

Esta nova modalidade permite, embora com algumas restrições, que a escola ou 

agrupamento de escolas tenha alguma flexibilidade na gestão dos seus processos, 

centrando a sua atenção na especificidade da região onde está inserida, permitindo uma 

melhor e mais eficiente tomada de decisão direcionada para as necessidades dos seus 

alunos e da sua comunidade educativa. Esta nova forma de transferência de 

competências do Ministério da Educação, para a escola ou agrupamento de escolas, 

respeita o princípio da subsidiariedade e é realizada de forma racional e sustentada. 

Estes contratos estão dependentes do resultado da sua avaliação, uma vez que a unidade 

de gestão pode aumentar o seu leque de competências, caso a sua avaliação seja 

favorável, ou vê vedado o seu acesso a este contrato caso a sua avaliação seja 

desfavorável. Este mecanismo impõe uma racionalidade às escolas e agrupamentos de 

escolas na sua tomada de decisão, incentivando uma gestão eficiente através da 

definição das melhores estratégias para alcançar o cumprimento dos objetivos 

celebrados. 
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Perante estas mudanças no Sistema Educativo foi necessário alterar a orgânica do 

Ministério da Educação, tal aconteceu com a publicação do decreto-lei nº 208/2002, de 

17 de outubro, que pretendeu proceder à modernização da administração educativa, 

descentralizando-a, desburocratizando-a e tornando-a mais eficaz. 

As escolas, as autarquias e a comunidade educativa viram reconhecido o seu papel 

fundamental no processo educativo, tal como se lê no seu preâmbulo: 

“O reconhecimento, já inequívoco no espaço cultural em que Portugal se situa, de 

que os municípios são parceiros insubstituíveis no desenvolvimento da educação, 
constitui uma nova visão estruturando sistema educativo português, conforme com 

uma lógica de autonomia e inovação dos projetos educativos das escolas e das 

comunidades locais”. 

 

A modernização na administração escolar deve contribuir para o reordenamento 

da rede escolar e para o desenvolvimento eficaz do processo do agrupamento de escolas 

e a celebração dos respetivos contratos de autonomia. 

No Ministério da Educação foram criadas novas estruturas de coordenação central 

e regional e com todo este processo “assiste-se, assim, a uma afirmação da importância 

da escola como locus de execução das políticas educativas” e “ concretização dos 

objetivos do sistema educativo” (Formosinho, Machado, 2005, p. 136) sem determinar o 

grau de “autonomia” da escola na elaboração do Projeto Educativo próprio. A 

publicação do despacho nº 13313/ 2003, de 8 de julho, regulamenta o ordenamento da 

rede educativa, e visa criar “as condições de gestão das escolas, de racionalização dos 

meios e do aumento da qualidade das aprendizagens”. Mas para que tal aconteça é 

necessária a constituição dos Agrupamentos de escola, previsto no Decreto-Lei nº 115- 

A/98.  

O Despacho nº 13313/ 2003, de 8 de Julho, determina o encerramento e a extinção 

das delegações escolares, bem como a situação do ensino básico mediatizado, devendo, 

por isso, a criação dos agrupamentos estar encerrada no ano letivo 2003/04 e totalmente 

executado no ano letivo 2004/05. Os Diretores Regionais ficaram responsáveis pela 

apresentação, para ratificação pelo secretário de estado da administração educativa, do 

desenvolvimento do processo da criação dos agrupamentos. 

Em 2008 é aprovado o novo regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários 

através do Decreto-Lei 75/2008 de 22 de Abril que prevê a implementação de novas 

políticas no setor da educação, dotando os estabelecimentos de ensino de uma maior 

autonomia de gestão e administração, reforçando o papel de todos os intervenientes da 
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comunidade educativa. Este decreto aponta uma maior integração das escolas e 

agrupamentos na comunidade em que estão inseridos, reforçando o espírito e prática 

democrática, enfatizando a participação de uma ampla variedade de agentes nos 

processos educativos (professores, aluno, famílias, autarquias e entidades privadas e 

sociais) e garantindo o completo “respeito pelas regras da democracia e 

representatividade dos órgãos de administração e gestão da escola através da eleição 

democrática dos representantes da comunidade educativa” (artigo 3º). Promove, 

novamente, a abertura da escola à comunidade educativa e restantes agentes sociais, 

criando uma ideia de accountability, ou seja, uma prestação de contas por parte da 

escola ao mesmo tempo que pretende reforçar as lideranças da escola. Contudo, este 

decreto, que revoga o decreto-lei nº 115- A/98, não vem acrescentar muito mais ao 

anterior modelo de gestão de autonomia o que vem reforçar a ideia, defendida por 

vários autores, de que o conceito de autonomia, tem sido o centro de muitos discursos 

políticos mas existe uma grande diferença entre a retórica e a sua implementação pois, 

geralmente, “os constantes decretos substituem-se uns aos outros mas na realidade não 

acrescentam nada de novo, acabando por ‘atrasar’ a tão prometida descentralização “ 

(Lima, 2006, p. 8). 

Neste decreto, nos termos previstos do artigo 6º, o agrupamento de escolas é  

“uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e gestão, 
constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de um ou mais 

níveis e ciclos de ensino, com vista à realização das seguintes finalidades: 

Proporcionar um processo sequencial e articulado dos alunos abrangidos numa dada 

área geográfica e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino; 

Superar situações de isolamento de escolas e estabelecimentos de educação pré-

escolar e prevenir a exclusão social e escolar; Reforçar a capacidade pedagógica das 

escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar que o integram e realizar a 

gestão racional dos recursos; Garantir o funcionamento de um regime de autonomia, 

administração e gestão, nos termos definidos naquele normativo”. 
 

A constituição de agrupamentos de escolas obedece, designadamente, aos 

seguintes critérios: construção de percursos escolares integrados; articulação curricular 

entre níveis e ciclos educativos; proximidade geográfica e necessidades de ordenamento 

da rede dos ensinos básico e secundário e da educação pré-escolar. 

Nos termos do seu artigo nº 7 que regula a agregação de agrupamentos para 

efeitos da organização da gestão do currículo e de programas, da avaliação da 

aprendizagem, da orientação e acompanhamento dos alunos, da avaliação, formação e 

desenvolvimento profissional do pessoal docente, pode a administração educativa, por 

sua iniciativa ou sob proposta dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, 
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constituir unidades administrativas de maior dimensão por agregação de agrupamentos 

de escolas e escolas não agrupadas. Neste processo, considera-se que é fundamental 

garantir o trabalho de proximidade com os municípios nas matérias relativas à gestão da 

rede escolar. 

Se o Decreto -Lei nº 75/2008 que volta a enquadrar os agrupamentos de escolas 

pois já no Decreto-Lei 115-A/98 o havia feito, é o Despacho nº 12955/2010 que vem 

consolidar a constituição de unidades administrativas de maior dimensão por agregações 

de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

Envolto em grande polémica e contestação, que atravessou diversos “quadrantes” 

da sociedade portuguesa, em especial aqueles mais diretamente ligados às escolas e 

respetivas comunidades educativas – pessoal docente e não docente, pais e encarregados 

de educação, autarquias, órgãos de administração e gestão das escolas, organizações 

sindicais representativas dos trabalhadores das escolas, Confederação Nacional das 

Associações de Pais e também, claro está, alunos – o processo de agregação de 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, é iniciado pelas instâncias 

governativas em 2010, com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 

de junho. 

Reportando-nos à medida legislativa que está na base da constituição dos (mega) 

agrupamentos de escolas, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 de 

Junho, no seu preâmbulo, refere que um dos principais objetivos do programa do 

governo é “concretizar a universalização da frequência da educação básica e secundária 

de modo a que todos os alunos frequentem estabelecimentos de educação ou de 

formação pelo menos entre os 5 e os 18 anos de idade”. Decorrente deste enunciado, e 

ainda no preâmbulo do normativo, se afirma a intenção de estabelecer critérios que 

promovam “a existência de agrupamentos verticais, que devem incluir, quando 

possível, todos os níveis de ensino e que possibilitam a concretização de projetos 

educativos para um percurso formativo que se inicia na educação pré-escolar e se 

estende até ao ensino secundário”. 

É importante referir que a Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto, já tinha instituído o 

“regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 6 e os 18 anos” e consagrado a “universalidade da educação 

pré-escolar para todas as crianças a partir do ano em que atinjam os 5 anos de idade”, 

pelo que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 de Junho, a assumiu, 

termos normativos, como base de “sustentação”.  
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No seguimento das intenções expressas pelo governo, o preâmbulo da resolução 

de 2010, o n.º 1 daquele diploma, estabelece “orientações para o reordenamento da rede 

escolar”, com o propósito de concretizar três objetivos: adaptar a rede escolar ao 

objetivo de uma escolaridade de 12 anos para todos os alunos (alínea a)), adequar a 

dimensão e as condições das escolas à promoção do sucesso escolar e ao combate ao 

abandono (alínea b)); e racionalizar os agrupamentos de escolas, de modo a promover o 

desenvolvimento de um projeto educativo comum, articulando níveis e ciclos de ensino 

distintos (alínea c)). 

Decorrente dessas orientações, o n.º 2 da resolução de 2010 veio estabelecer que 

as escolas do 1.º ciclo que não tivessem, pelo menos, vinte e um alunos, teriam de ser 

encerradas até ao final do ano letivo 2010/2011, embora esse processo de extinção 

tivesse de ser articulado e negociado com o município. Esta medida, no entender de 

Morais, visava “proporcionar melhores condições de ensino e aprendizagem a alunos 

que, até aqui, viam prejudicado o seu percurso educativo apenas porque viviam numa 

localidade com poucas crianças em idade escolar” (2011, p. 427). No entanto, gerou 

bastante controvérsia, uma vez que conduziu muitas aldeias, sobretudo do interior, à 

perda do seu único elo de ligação institucional com o país, com prejuízos inequívocos 

para o seu processo de revitalização (Simões, 2012). 

No sentido de concretizar o objetivo inscrito na alínea c), do n.º 1, da Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 de junho, que enunciava a racionalização 

dos agrupamentos de escolas, o n.º 8 daquele diploma veio determinar que a 

reorganização dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas deve processar-

se de forma gradual e em função das especificidades de cada agrupamento e de cada 

escola não agrupada, não podendo determinar: a extinção de agrupamentos de escolas e 

de escolas não agrupadas que sejam os únicos existentes no respetivo município (alínea 

a)); e a criação de agrupamentos de escolas com uma dimensão desadequada ao 

desenvolvimento do projeto educativo (alínea b)). 

Relativamente à medida estabelecida na alínea b), do n.º 8, do normativo em 

análise, é interessante questionarmo-nos a propósito daquilo que se entende por 

“dimensão desadequada”, já que alguns agrupamentos atingiram dimensões 

“excessivas”, sendo o número de alunos, em alguns deles, muito superior a três 

milhares, enquanto noutros se cifrava em torno do milhar. 

O n.º 9, da resolução de 2010, determinava que a sede do agrupamento de escolas 

devia funcionar num estabelecimento em que se proporcionasse o ensino secundário ou, 
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em alternativa, noutro, desde que o agrupamento não excedesse “a dimensão adequada 

ao desenvolvimento do seu projeto educativo” e se garantisse “uma gestão mais eficaz 

do agrupamento de escolas” ou “uma melhor integração das escolas nas comunidades 

que servem ou na interligação do ensino e das atividades económicas, sociais, culturais 

e científicas”. 

Outra medida também muito polémica foi a estabelecida com o n.º 10 da 

resolução de 2010, que veio determinar a extinção “até ao início do ano letivo de 

2010/2011 os agrupamentos de escolas constituídos exclusivamente por 

estabelecimentos do mesmo nível de ensino agrupamentos horizontais de escolas”, 

embora de admitisse um regime de excecionalidade “até ao final do ano letivo de 

2010/2011, por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação” 

mas que poucas consequências viriam a trazer. 

Finalmente, no n.º 12 daquele normativo, foi estabelecida a intenção de promover, 

através do membro do Governo responsável pela área da educação, a regulamentação a 

que se refere o n.º 6 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, 

estabelecendo, dessa forma, os procedimentos de criação, alteração e extinção dos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, bem como de estabelecimentos 

públicos de ensino. 

Neste sentido, uma das mais recentes medidas aplicadas ao setor da educação 

portuguesa que, à primeira vista pode ser percecionada como uma medida de acordo 

com à Nova Gestão Pública, foi a implementação Decreto-Lei nº 137/2012 que prevê a 

criação de “ (Mega) Agrupamentos” com vista à melhor racionalização de recursos e, 

consequentemente, uma gestão mais eficiente e eficaz dos mesmos. Daí que não seja 

estranho lembrar, de acordo com Bresser- Pereira que as medidas que “ conduziram à 

constituição dos grandes agrupamentos de escolas, vulgarmente conhecidos como 

“mega agrupamentos”, foram aceleradas pela “crise financeira global de 2008” (2010, p. 

51). 

 Este decreto, que altera o decreto-lei 75/2008, prevê uma gestão racional e 

equilibrada em que a eficácia e eficiência são palavras fundamentais, promovendo o 

reforço progressivo da autonomia e uma maior flexibilização organizacional e 

pedagógica. 

Aqui, a celebração dos contratos de autonomia seguem a mesma orientação do 

Decreto-Lei 75/2008, nomeadamente o “desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

e acompanhamento do desempenho que permitam aferir a qualidade do serviço público 
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de educação” (artigo 57º, nº 2, alínea c)). Contudo, introduz-se um novo elemento 

relacionado com a “melhoria dos resultados escolares e a diminuição do abandono 

escolar” (artigo 57º, nº 2, alínea f)). Neste sentido, este novo decreto-lei, pretende uma 

reorganização da rede escolar, com o intuito de racionalizar recursos, enfatizando a 

importância de uma cultura de avaliação “orientada para a melhoria da qualidade da 

prestação do serviço público de educação” (artigo 58º, nº 1, alínea f)) e insere uma nova 

variável nos contratos de autonomia relacionada com a “evolução dos resultados 

escolares e do abandono escolar” (artigo 58º, nº 3 alínea c)).Este novo decreto, de uma 

forma prática, não reforça os níveis de autonomia das escolas podendo esta ter sido 

posta em causa uma vez que, com o reordenamento da rede escolar muitos 

agrupamentos deixaram de ter autonomia própria vendo-se obrigados a reagrupar-se a 

outros agrupamentos, centralizando assim o poder de decisão. 

Neste âmbito o CNE alerta para a criação de novos problemas que afetam a já 

muito débil autonomia da escola, pois a criação dos [Mega Agrupamentos] “são um 

reforço da centralização burocrática” (Recomendação nº 7/2012), que fortalece o 

controlo e não a autonomia da escola. Este mesmo órgão refere que a implementação do 

novo reordenamento escolar é um processo muito complexo que acarreta muitos 

problemas, uma vez que se procede à junção de entidades com culturas diferentes, 

devendo ser implementando de forma lenta e gradual e não de forma repentina como 

tem acontecido (Recomendação nº 7/2012). 

Lima é da opinião que existe “um certo paradoxo entre a vontade dos governantes 

em fomentar a autonomia e a realidade institucionalizada pela diversa legislação, pois 

esta encara a autonomia como a simples devolução para administração local de certos 

encargos e responsabilidades de execução das políticas educativas centralmente 

definidas” (2011, p. 8). 

Estas novas transformações levaram à implementação do decreto-lei nº 139/2012 

que prevê a implementação de medidas nos currículos do ensino básico e secundário. 

 A partir deste decreto é possível perceber que a autonomia é muitas vezes 

disfarçada através da “descentralização de certas competências, embora principalmente 

de carácter técnico e operacional” (Lima, 2011, p. 10), pois apesar de existir uma 

vontade no reforço do espaço de decisão das escolas, estas continuam a ser 

condicionadas pelas diretivas impostas pela administração central. Segundo o mesmo 

autor a “autonomia decretada é, em geral, manifestamente desprovida de sentido 

democrático e descentralizador, contraditoriamente subordinada a um governo 
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heterónomo das escolas, a partir da ação do poder central, concentrado e 

desconcentrado, impedindo objetivamente a criação e afirmação de um órgão de direção 

próprio de cada organização escolar que pudesse intervir legitimamente na governação 

das escolas, em regime de coautoria com as autoridades centrais” (Lima, 2006, p. 53). 

  Grande parte da legislação promulgada confere mais responsabilidade às escolas, 

mas esta é ainda muito burocrática, concentrando-se na administração central a grande e 

real parte da autonomia educativa. 

Caracterizando-se o nosso sistema educativo pelas oscilações várias de que tem 

sido alvo, pelas constantes alterações normativas que as escolas se veem obrigadas a 

adotar sem, muitas vezes, reunirem as condições necessárias para que isso aconteça, 

fazem da nossa Escola, uma instituição pública que premeia pela singularidade de uma 

dinâmica irrefletidamente imposta.  

Perfilhámos, neste sentido de análise, a ideia de que “as boas soluções nunca são 

necessariamente boas para todos, independentemente das circunstâncias e dos 

contextos” (Lima, 2004, p. 27), devendo, portanto, serem as escolas consideradas como 

espaços singulares dotados de características próprias, de uma personalidade vincada a 

um público que tão bem as caracteriza. As escolas não devem ser vislumbradas 

“enquanto arenas políticas e culturais”, sujeitas a uma constante “reengenharia 

organizacional por parte de quem, só transitoriamente, assume num dado momento 

histórico o poder central” (Lima, 2004, p 27). 

Segundo Carvalho a “escola portuguesa dos nossos dias ainda se encontra 

permeada pelo centralismo das decisões politicas que impedem a interferência dos 

atores educativos no processo, o que tem tornado difícil a transformação da realidade 

escolar” (2014, p. 48). Refere, ainda que, “esta nova estrutura orgânica que entrou em 

rutura com o status quo, promoveu fortes mudanças na dinâmica das organizações em 

termos de participação e em termos de novas fontes de poder, externas a escola, que 

agora se movimentam em prol dos seus próprios interesses” (2014, p. 100). 

Por se verificar uma incoerência entre os objetivos das políticas educativas de 

reordenamento da rede de escolas públicas, impostas desmesuradamente pelo poder 

central, e os resultados da aplicação das mesmas, têm-se aferido algumas resistências 

por parte de algumas escolas e/ou agrupamentos ao processo de agregação, pois a 

articulação entre instituições dificulta em larga medida a gestão e administração 

organizacional. 
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Assim, “os (Mega) agrupamentos são uma nova realidade organizacional e 

administrativa com consequências profundas nos comportamentos e nas relações entre 

os atores educativas que se viram abaladas por novos interesses, e estratégias que o 

novo modelo de administração e gestão impôs” (Carvalho, 2014, p. 100). 
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Capitulo II - Os atores educativos e a nova realidade organizacional  

 

A modernidade é atravessada pela pressão entre a razão e a conformidade 

organizando-se segundo padrões técnico-burocráticos comuns às grandes organizações. 

Segundo Weber a modernização da sociedade vem a ser o processo pelo qual emergem 

a empresa capitalista e o estado moderno que se correlacionam e completam. Hoje em 

dia, no “mundo contemporâneo, as organizações são uma inevitabilidade na vida das 

pessoas, desde que nascem até à sua morte” (Trigo, Costa, 2008. p. 563), ou seja, todos 

temos uma dependência ao nível organizacional, quer seja para viver, quer seja para 

trabalhar. Todos dependemos de unidades organizacionais, que sofrem constantes 

alterações e desenvolvimentos. 

  As organizações, e nomeadamente a escola, são unidades socialmente 

construídas. A escola como organização especializada carrega uma longa história, rica 

de significados. Constitui um empreendimento humano, uma organização histórica, 

política e cultural (Lima, 1998). 

Tem uma estrutura própria na qual se organiza e desenvolve todo o sistema de 

ações entre os diversos intervenientes do processo educativo (professores, alunos, pais, 

funcionários e outros), é um espaço de interação orientado por normas próprias (quer as 

definidas pelo sistema central quer as definidas a nível de cada escola), que permitem a 

cada ator, ou conjunto de atores, um certo grau de autonomia para que possam delinear 

estratégias de atuação em função dos objetivos organizacionais e de acordo com os 

projetos pessoais. Assim, é neste contexto de ação que cada um define as suas formas de 

participar e de contribuir para a dinâmica da organização. 

A forma como se estrutura e desenvolve toda a ação estratégica dos atores está, 

de alguma forma, dependente da perceção que cada um tem da organização. 

 A organização escolar, pela sua inerente complexidade e interdependência de 

relações criadas com a envolvente externa e interna é, simultaneamente, uma entidade 

social e uma atividade administrativa. Como entidade social tem objetivos muito 

específicos, formalizados através dos normativos legais emanados pelo poder político 

central e tem, claramente, definida a hierarquia de autoridade. No entanto, de forma 

espontânea e natural, surgem estruturas informais baseadas no relacionamento entre os 

vários atores educativos e que poderão, inclusivamente, rivalizar com a organização 

formal ou restringir o alcance das suas ações. Como função administrativa ela possui 
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órgãos cuja função consiste em gerir os recursos financeiros e humanos adstritos à 

organização, uns disponibilizados pelo poder central e outros decorrentes de atividades 

e parcerias com a comunidade onde está implantada a respetiva organização. 

Diríamos que escola é, ainda, alvo de instâncias contraditórias a nível político-

normativo que se traduzem ora em diretrizes para a construção da sua autonomia, como 

forma de encontrar caminhos próprios para responder mais eficazmente às demandas do 

ambiente, ora em orientações externas que a aprisionam e não a deixam exercer a sua 

ação de modo próprio. Este contexto leva ao emergir de fenómenos organizacionais 

complexos que se traduzem em desorientação, incongruência, desarticulação e num 

afastamento entre aquilo que é legislado e assumido em patamares superiores de decisão 

e o que de facto é realizado a nível local/organizacional. 

O impacto da globalização e as suas consequências a nível social, económico e 

cultural abatem-se também sobre a escola. Esta tem que encontrar respostas rápidas e 

diferenciadas a um mundo novo e em transformação constante. 

Num momento em que o debate das políticas se centra em questões como a 

qualidade e a eficiência, equacionar a escola como uma organização merece uma 

reflexão apurada, a ser introduzida de forma sistemática nos estudos sobre as escolas.  

A escola de hoje exige novas posturas, novas responsabilidades de todos os que 

nela intervêm e que possam contribuir para uma melhoria do ensino. 

 Neste sentido, as escolas públicas portuguesas sentem-se, nos dias de hoje, 

particularmente submetidas a fortes pressões, quer por parte do Estado, quer por parte 

da sociedade em geral, através da inserção de lógicas mais competitivas ou através da 

lógica de produção e constante melhoria de resultados e por numa lógica de gestão 

supostamente mais igualitária, trata-se da gestão, supostamente mais eficaz e eficiente. 

Neste sentido a escola pública portuguesa é marcada pela presença e diversidade de 

atores e pela contraditória heterogeneidade de expetativas e exigências. Ela encontra-se 

“esmagada, sufocada, por um excesso de missões”, sendo, por isso, necessário pensar o 

seu“ retraimento” (Nóvoa 2007, p. 26). Há previsível tendência para acentuação dos 

défices de financiamento e outros constrangimentos similares, que interagem com uma 

maior pressão para a redefinição do papel do Estado e redefinição do conceito de 

educação pública, num contexto social e político, em que se fazem sentir, cada vez 

mais, as consequências dos novos processos de controlo e regulação.  

 Temos, assim, assistido à implementação de um conjunto de medidas políticas 

no setor educacional que originaram um conjunto de transformações nos contextos 
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escolares tais como: a constituição de territórios educativos de intervenção prioritária; o 

estatuto da carreira docente; a avaliação externa, e a autoavaliação, de escolas; a 

reorganização da rede escolar pela constituição de agrupamentos, e, mais recentemente, 

as novas agregações escolares denominadas correntemente por (Mega) agrupamentos.  

 As reestruturações que atualmente têm sido feitas à escola pública foram 

desencadeadas por alterações impostas normativamente, e, poderemos dizer que 

constitui um “dos domínios da política educativa onde ocorreram transformações mais 

aprofundadas pelo menos do ponto de vista legislativo” (Barroso, Afonso, 2011, p. 27). 

 Em Portugal tem ocorrido várias transformações a nível dos modos de 

organização da rede pública de escola e da sua gestão, que têm sido feitas 

através de uma logica racionalizadora- centralizadora, de feição hierárquica e 

autoritária em muitos aspetos e não através de uma logica associativa-autonómica e 
o discurso político passara a ser preferencialmente pela modernização do sistema e 

pela racionalização de recursos, pelo ordenamento da rede nacional de ofertas 

educativas, pela competitividade e performatividade (Lima, 2010. p. 39-42). 

  

  O reordenamento da rede escolar tinha como objetivo garantir, em primeiro 

lugar, uma escolaridade de doze anos para todos os alunos. Em segundo lugar, pretende-

se adequar a dimensão e as condições das escolas à promoção do sucesso escolar. E, 

finalmente, em terceiro lugar, promover a racionalização dos agrupamentos de escolas, 

de modo a favorecer o desenvolvimento de um projeto educativo comum, articulando 

níveis e ciclos de ensino distintos. 

O processo de ordenamento da rede educativa refere-se, especialmente aos 

agrupamentos das escolas em “unidades de gestão” como estrutura organizacional de 

referência, gerando assim algumas dúvidas e questões acerca da criação de condições 

adequadas para o desenvolvimento de iniciativas locais conducentes a práticas de 

autonomia das escolas prevista no atual quadro legal. 

O processo de constituição do agrupamento surgiu por força da regulação 

burocrática ou normativa do Estado em que este exerce o seu papel “dominador,” 

deliberando a constituição do agrupamento, definindo a área geográfica, a reorganização 

das escolas e alunos. 

 Para Afonso “os agrupamentos de escolas não se constituem como 

instrumentos de regulação democrática do sistema educativo, mas pelo contrário, são o 

resultado de medidas administrativas neoliberais, que não resolvem, mas acentuam, a 

crise da escola pública” (2004. p. 36). 
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A crise atual está a acentuar a tendência economicista, condicionando a missão da 

educação. Assim sendo, as dimensões dos agrupamentos aumentam, passando a 

absorver um número cada vez mais elevado de estruturas educativas, a par da redução 

do número de funcionários e professores, do aumento de alunos por turma, e com, 

consequência para qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Os agrupamentos de escolas são, como medida política, o instrumento que 

permite ao Estado definir regras e normas de funcionamento e, por outro lado, permite 

regular a aplicação das políticas educativas. 

De acordo com Lima, (2004) em Portugal, a criação dos agrupamentos evidencia 

apenas um exemplo das mudanças que têm sido operadas e que originam novas 

exigências e desafios aos agentes educativos, tanto ao nível da gestão como das relações 

sociais e das práticas pedagógicas.  

A criação dos agrupamentos, veio trazer mais diversidade quer a nível de alunos, 

professores como de novas realidades contextuais. A autonomia passa a ser uma utopia 

para os principais interessados que não são ouvidos, que passam a ser meros executores 

sentindo que os governantes se esquecem que “as escolas são construções históricas e 

sociais, não apenas dotadas de estruturas formais representadas no organigrama, mas 

são também arenas políticas e culturais” (Lima, 2004, p. 28). 

Esta reforma pressupõe uma mudança emanada da administração central 

afetando o sistema educativo na sua estrutura, fins e funcionamento. Trata-se, portanto, 

de uma mudança “imposta”, inserida numa lógica de “cima para baixo” que se aplica a 

todos os estabelecimentos de ensino. Segundo Canário “As reformas impostas ‘de cima’ 

produzem mudanças formais, mas raramente, transformações profundas, duráveis e 

conformes com as expectativas e os objetivos dos reformadores” (1991, p. 6), por não se 

privilegiar o envolvimento da comunidade educativa. Somos de opinião “que não será a 

administração central a romper com o paradigma da administração centralizada” porque  

É fácil duvidar de grandes empreendimentos que têm por objetivo mudar o sistema a 
partir de cima, por admitir que esse novo sistema se imporá de um modo autoritário 

e porque, também, duvidamos do valor de um movimento de cima para baixo que se 

baseia no pressuposto de uma relação de causalidade unívoca (Carvalho, 2013, p. 

222). 
 

Ou seja, também é valido para as reformas com a pretensão de se fazerem a partir 

de baixo. As reformas, “neste como em outros domínios, só podem ter êxito se 

encontrarem nas escolas um meio propício ao seu desenvolvimento” (Barroso, 1995, p. 

13). 
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 É num contexto de mudança social e educativa que a escola pública se adapta a 

novas formas organizativas, onde o seu plano de ação deixa de estar limitado à escola 

não agrupada ou isolada, passando para uma incorporação vertical e horizontal de 

unidades escolares, e passando para nova configuração: a de unidades organizacionais 

de grande dimensão em nome da articulação curricular e da racionalização de recursos. 

Segundo Carvalho os (mega) agrupamentos são “uma nova realidade 

organizacional e administrativa” (2014) que acarreta grandes mudanças e 

transformações nos comportamentos e nas relações dos professores. Sendo que a 

dimensão e a complexidade passam a ser um dos maiores problemas que se lhe 

afiguram. 

Todas estas medidas obrigam os estabelecimentos de ensino a diferentes 

adaptações ao nível da organização e gestão escolares e os professores a quem se exige 

uma convivência harmoniosa apesar das múltiplas racionalidades e lógica em presença. 

Essas alterações decorrem, com frequência, das constantes mudanças socias, 

económicas e políticas que exigem à escola e aos professores um conjunto de saberes e 

competências cada vez mais diferenciados. 

Com efeito, no cenário destas constantes alterações sofridas nos sistemas 

educativos, o papel do professor e o trabalho docente alterara e modifica-se.  

São hoje muitos os fatores que atuam sobre escolas e docentes, que funcionam 

como pressões ou tensões e que condicionam sistematicamente as suas práticas, quer a 

nível administrativo-organizacional, quer a nível pedagógico-curricular. 

Segundo Nóvoa (1995) é fácil identificar um conjunto de razões que justificam 

este fenómeno, desde as questões técnicas e políticas, por exemplo, a dificuldade de 

gerir sistemas de grandes dimensões ou a necessidade de rentabilizar recursos cada vez 

mais escassos, até aos movimentos científicos e pedagógicos, passando por motivos de 

ordem profissional ou pela vontade de uma maior participação das comunidades na vida 

da escola. 

Se a constituição dos agrupamentos, por si só acarretou maior complexidade 

organizacional, a atual lógica de (Mega) agrupamento exemplifica magistralmente a 

problemática da mudança e as implicações que ela desencadeia. Esta nova organização 

das escolas, provocou mudanças significativas, colocando sérios problemas na gestão e 

organização dessas “grandes” organizações. A sua criação surgiu da união territorial de 

várias organizações que tinham identidades, culturas, dinâmicas e funcionamentos 

muito distintos. 
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O choque de culturas organizacionais dos vários agrupamentos são inevitáveis, 

pois de um dia para o outro perderam a sua identidade e autonomia e por muito bem que 

o processo seja conduzido haverá sempre grandes constrangimentos, relativamente à 

gestão dos recursos materiais e humanos, quer pela quantidade quer pela sua 

heterogeneidade e particularidade.  Aqui surgem grandes dificuldades, sendo uma das 

mais evidentes a que se verifica na área dos recursos humanos, pela possibilidade de 

mudança do local de trabalho, ou seja, do pessoal docente e não docente que podem ter 

de mudar de escola ou trabalhar em duas ou mais escolas e até mudança de funções 

atribuídas. Para isso a necessidade das alterações organizacionais ao nível da cultura das 

instituições, das metas e da própria organização interna dos (mega) agrupamentos, 

lavando a uma adaptação e assimilação por parte de quem lá trabalha, o que nem sempre 

será fácil. Com efeito, partilhamos da opinião de Lima quando escreve “cada escola 

agrupada passou à categoria de subunidade de gestão, vendo os seus órgãos de 

representação e gestão deslocalizados para a escola-sede do agrupamento” (2007, p. 45). 

Contudo, o processo desencadeado pelo normativo, se efetiva imediatamente a fusão de 

bens e recursos das escolas, tornando-os comuns e propriedade de ambas, não se efetiva 

com a mesma facilidade no que concerne os recursos humanos. A escola é mais do que 

um anexar de pessoas e de espaços. Lima, alerta ainda, para “ o risco de cada escola 

agrupada passar a condição duplamente periférica, ou seja, já não apenas periférica face 

as instâncias centrais e regionais, mas também periférica relativamente a escola do 

agrupamento de que, formalmente, faz parte integrante” (2010 p. 41). 

 A escola como organização deve, assim, ser analisada na sua complexidade, 

atendendo a algumas das suas especificidades, o papel de mecanismos reguladores e 

normativos, alguns dos quais de cariz mais simbólico do que formal, e a importância do 

enquadramento de cada escola no contexto social mais amplo. Ainda, neste âmbito, 

afirma o autor, que “numa administração centralizada, cada organização escolar é 

afirmada simultaneamente como um centro de ação educativa e como uma periferia 

político-administrativa” (1998, p. 12) e salienta que a escola é aí “locus de produção de 

normas e locus de reprodução normativa” (1998, p 582); assim, a escola, mesmo 

enquanto centro da ação educativa, mais não faz do que reproduzir as diretrizes da 

administração central. 

Podemos dizer que a organização escolar é muito mais complexa do que parece à 

primeira vista. Esta característica deve-se não só à multiplicidade de funções que tem de 

realizar, o que implica uma estrutura complicada mas ajustada aos efeitos que se 
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desejam, como também à natureza dos seus atores e dos complexos processos 

organizacionais que se desenvolvem no seu seio. 

 Segundo Flores “o processo de formação de agrupamentos das escolas em 

unidades de gestão, privilegiou soluções do tipo uniforme” (2004, p. 125), nesta 

perspetiva, o autor refere que, apesar de se procurar favorecer um percurso sequencial e 

articulado dos alunos e resolver o isolamento de algumas escolas, as unidades 

organizacionais de grandes dimensões acabam por favorecer o poder centralizado e 

tecnocrático. 

Apesar da associação de escolas de vários níveis educativos poderem constituir 

uma mais-valia para quebrar o isolamento entre os estabelecimentos de educação de 

ensino, tal não significa que isso aconteça, pois a existência de grandes agrupamentos 

pode conduzir à individualização, à desigual participação dos docentes nas diferentes 

valências, à dissemelhante distribuição de poderes entre docentes dos diversos níveis, 

contribuindo para relações menos articuladas entre os agentes educativos, 

condicionando a sua aproximação e o desenvolvimento de uma cultura colaborativa 

O contexto atual, nos (Mega) agrupamentos, faz despoletar nas escolas mudanças 

significativas tais como: novos ciclos de ensino agregados, novos espaços para gerir, 

diferentes contextos socioculturais e económicos e novos sentimentos onde a dúvida, o 

receio e tensão entre os agentes educativos, que se podem traduzir na rejeição ao novo 

modelo de organização, por parte das comunidades educativas, tem lugar cativo.  

 Esta nova forma organizacional dificulta a monitorização das atividades dos 

docentes das diferentes escolas, uma vez que as escolas estão dispersas, muitas vezes 

com grandes distanciamentos entre elas, causando e resultando, assim, num isolamento 

entre as pessoas que acabam por contactar mais, ou apenas, com aquelas que estão nas 

suas escolas de lecionação, não se tendo um conhecimento, uma visão holística da 

organização. Com efeito, “ a integração de escolas, de espaços distantes, contribui para 

a descoordenação pedagógica e para a alienação dos atores da vida escolar pela 

exigência das constantes deslocações ao qual se soma a crescente complexificação 

hierárquica” (Carvalho, 2014, p. 99). 

No entanto, a administração central continua a exercer através da legislação 

publicada uma ação centralizadora que determina todo o processo de organização dos 

meios para atingir os resultados. 
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Deste modo, os professores depararam-se com dificuldades de organização 

pedagógica, no que concerne aos espaços de encontro e de trabalho em comum, cujo 

objetivo era suposto atingir com a criação dos (mega) agrupamentos. 

Com efeito, o processo da constituição e desenvolvimento dos agrupamentos nem 

sempre decorreu de modo pacífico sendo alvo de várias polémicas. Sendo imposto e 

criado por decisão superior, sem ter em linha de conta as organizações a agrupar e as 

suas racionalidades, chocou com a resistência de parte da comunidade educativa. Cabe 

destacar que foi uma decisão unilateral, uma vez que os professores, por exemplo, não 

participaram dessas decisões, o que reforça o carater centralista da escola e 

consequentemente “retira aos professores a possibilidade de emancipação” (Carvalho, 

2009, p. 125). 

Com esta rigidez que existe no sistema escolar em termos de centralização, de 

hierarquização e uniformização, os professores estão a ser vistos como “despojados da 

sua capacidade decisória” (Carvalho, 2010, p. 42) o que não pode acontecer, pois é uma 

necessidade que lhes assiste, sendo que o sucesso das reformas esta intrinsecamente 

dependente dos professores. 

Parece-nos que este atual modelo de gestão exclui da esfera decisória os atores 

educativos que diariamente trabalham na escola, num cenário pouco congruente com 

uma organização verdadeiramente democrática. Embora a escola seja um lugar 

privilegiado de sujeitos democráticos temos assistido as práticas que sem caraterizado 

por promoverem valores opostos à margem das políticas educativas atuais (Carvalho, 

2009). 

O fenómeno da participação na tomada de decisão nas escolas revela-se, assim, 

complexo, mas fundamental para compreender de que forma todos os atores se 

movimentam neste cenáriode mudança organizacional. 

No contexto organizacional os conceitos como democracia e participação 

apresentam-se como fenómenos complexos, pois a participação atribui-se e manifesta-se 

como ação essencial ao processo democrático e como um direito compatível com o 

sistema das democracias atuais. Porém, em termos da organização escolar, certamente, 

que a colaboração de todos os atores educativos é uma mais-valia para a tomada de 

decisões, apesar de constatarmos que uma organização eminentemente burocrática e 

refém de uma racionalidade instrumental não são favoráveis à participação e à tomada 

de decisão emancipatória. De resto, a participação na organização escolar “é um dos 

aspetos que mais evidencia a sua configuração democrática” (Carvalho, 2012, p. 119), 
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porém a alteração de forças desestabilizou o sistema, pois a participação democrática só 

é valorizada quando consubstancia “uma prática crítica e fundamentada que resista aos 

ditames da ideologia neoliberal que insiste na sua manipulação e no seu controlo” 

(Carvalho, 2012. p. 119). Fica claro que, a perda de poder dos professores, condiciona o 

ambiente dentro da comunidade, pondo em causa o valor dessa participação. 

Reconhecemos que a centralização política e administrativa que existe, hoje em 

dia, nas nossas escolas levam a criação de uma homogeneidade pouco propícia a 

princípios autonómicos, cria antes uma legalidade uniforme e universal, com pretensões 

de tudo prever e contemplar, uma dimensão burocrática que transporta consigo uma 

racionalidade a priori, princípio de uma operacionalização comum a todas as escolas. 

Se a racionalidade instrumentalizadora é a mais aparente, consequência da centralização 

burocrática da escola, encontramos também uma racionalidade emancipatória, 

ilustradora da ação dos atores educativos na sua própria vivência.  

Segundo Carvalho: 

 a racionalidade instrumental, que o modelo centralista compreende, objetiva o 

sujeito, existe a possibilidade de as decisões, de que eles próprios são os autores, 
encerrarem uma racionalidade mais comprometida com os valores e com as 

finalidades do ato de decisão. Neste panorama, o importante é não rejeitarmos o 

confronto entre as diferentes racionalidades que as decisões, em coerência com uma 

particular orientação, transportam (2011, p. 51). 

 

Impedir esta probabilidade, de acordo com a mesma autora, é perceber como  

 um instrumento ao serviço do estado autoritário e da autoridade económica, atuando 
de forma tutelar sobre os comportamentos no sentido de assegurar essa ordem, não 

permitindo que seja questionada, ao mesmo tempo que restringe o espaço escolar ao 

predomínio de linguagens dominantes, eliminando o vocabulário associado a formas 

criativas de gerar o saber e reduzindo o pensamento ao seu uso instrumental 

(Carvalho, 2009 p. 130). 

 

Neste sentido, os professores veem-se e mantêm-se distanciados dos centros de 

decisão e por isso são vistos como meros executores, conduzindo ao seu conformismo 

retirando-lhes sentido crítico, impedindo a intervenção o que leva os atores educativos a 

serem moldados à maneira dos interesses por parte da classe dominante (Carvalho, 

2009). 

É através da decisão que criamos pessoas críticas, reflexivas e com vontade de 

intervir na política da organização e da administração. Cabe aos professores como 

profissionais reflexivos e éticos, assegurar que a escola seja efetivamente um espaço de 

liberdade onde se discutam e confrontem vivências do mundo e da sociedade e onde não 

existam constrangimentos que impeçam a livre exposição, troca e discussão de ideias. 
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Nesta linha de ideias “decidir é um sintoma de emancipação, é caracterizador de 

um espírito inquieto na procura da liberdade que a sua autonomia concretiza ao fazer-se 

sujeito da própria história” e é “só na e pela decisão que poderemos constituir-nos como 

homens e mulheres intervenientes, capazes de fazer parte ativa no mundo a que 

pertencemos ao invés de meros espectadores (Carvalho, 2009, p. 125). 

Somos de opinião que a “escola portuguesa dos nossos dias ainda se encontra 

permeada pelo centralismo das decisões políticas que impede a interferência dos atores 

educativos no processo de decisão, o que tem tornado difícil a transformação da 

realidade escolar” (Carvalho, 2014, p. 48). 

Por este motivo, os professores não podem deixar de intervir nas respetivas 

escolas. É importante reconhecer que a ação pedagógica, pela sua natureza e finalidade, 

exige que se contrarie uma visão tecnicista e reducionista do trabalho do professor.  

Por isso, é urgente negar a sua mera condição de consumidor e, ainda que 

fortemente pressionados pelo poder central, importa que se reconheçam como 

coprodutores e coparticipantes nos problemas da educação. 

Por este facto, Carvalho refere  

não é possível categorizar a racionalidade da administração pública portuguesa 

como democrática e emancipatória pois não se fundamenta nas relações de 

intercomunicação dos sujeitos, que tem no objetivo de encontrar consensos a sua 

orientação. Estamos longe de uma racionalidade crítica, assente na disposição de 

corrigir as próprias convicções (2013. p. 223). 

 

 É urgente que a racionalidade democrática e emancipatória seja uma realidade na 

escola pública portuguesa para tentar afastar a racionalidade que esta veicula e que se 

carateriza pelos pressupostos de produtividade e eficiência económica. Só à custa de 

uma racionalidade emancipatória é que os vários atores educativos se tornam 

participantes na vida da organização escolar. 

Estas transformações são orientadas por preocupações de política pública com um 

enfoque importante nos critérios de eficiência e eficácia na afetação dos recursos 

educativos, como, por exemplo, o encerramento das escolas mais pequenas e a 

constituição dos (mega) agrupamentos. 

Assim sendo, prevê-se que as dimensões dos agrupamentos aumentem, passando a 

absorver um número cada vez mais elevado de estruturas educativas, a par da redução 

do número de funcionários e professores, do aumento de alunos por turma e com a 

consequência para a qualidade do ensino e da aprendizagem. 
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Neste âmbito, o CNE alerta para a criação de novos problemas, pois a criação dos 

(mega) agrupamentos “são um reforço da centralização burocrática” que fortalece o 

controlo e não a autonomia da escola e “tem vindo a criar problemas novos onde eles 

não existiam” (Recomendação nº 7/2012, p. 3705) 

O CNE alerta, a este respeito, que “a primeira responsabilidade de uma 

escola/agrupamento de escolas é para com os alunos e para as famílias e não para com 

os níveis e subníveis burocráticos” e aconselha o Governo a levar por diante “um 

inequívoco reforço da concentração das atividades de gestão pedagógica nas escolas, o 

mais perto dos alunos, aplicando um projeto educativo próprio, o que não esta a ocorrer 

no processo de concentração de agrupamentos de escolas”. Este mesmo órgão refere 

que a implementação do novo reordenamento escolar é um processo muito complexo 

que acarreta muitos problemas, uma vez que se procede à junção de identidades de 

culturas diferentes, devendo ser implementado de forma lenta e gradual e não de forma 

repentina (Recomendação nº 7/2012, p. 37906). 

Os (mega) agrupamentos foram incluídos na reorganização da rede escolar e a 

fusão de escolas avançou apesar das várias críticas de diferentes quadrantes. O Vice-

Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, 

diz n seu entender, “não são sinónimo de melhor qualidade de ensino, de diminuição 

dos números relativos ao abandono e insucesso escolares, de aumento do sucesso 

educativo ou da escolaridade da população”. […] “Não vale tudo em nome da 

racionalização dos recursos humanos.”. […] “O caminho para a educação não é o 

desinvestimento” (2014, s.p.). 

Para Carqueja, Presidente da Associação Nacional de Professores (ANP),“Os 

(mega) agrupamentos incrementam uma maior centralização de alunos e recursos. No 

entanto, diz que “é função da escola a promoção de uma maior socialização entre 

pessoas, o que não acontece com esta centralização, pois a identidade dos alunos e o 

vínculo aos seus lugares identitários tendem a desaparecer” (2014, s.p.). Na sua 

perspetiva, a avaliação dos (mega) agrupamentos e o seu impacto “não tem sido 

positivo”, isto porque pouparam-se recursos, mas perdeu-se a relação de proximidade 

tão importante em contexto escolar.  

  Sublinha o esforço e empenho dos professores em todo este processo, pois 

considera que “O ensino, obviamente, não perdeu qualidade, na medida que o professor, 

com o seu sentido de profissionalismo e responsabilidade que lhe é inerente, ou melhor 

que lhe deve ser reconhecida, nunca descorou no processo de ensino-aprendizagem, 
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mesmo com o aumento de alunos por turma” (2014, s.p.). Já Paulo, Presidente da 

Associação Nacional dos Professores Contratados, viu na criação dos (mega) 

agrupamentos  a redução de recursos humanos e o aumento das desigualdades entre 

litoral e interior. Na sua opinião, foi feita uma leitura redutiva do país. “Ainda que os 

efeitos da criação destes (mega) agrupamentos  tenham tido um impacto negativo nas 

grandes cidades, no interior de Portugal esse impacto foi de uma dimensão imensa, 

obrigando à deslocação diária de milhares de alunos de umas localidades para as outras 

(muitas das vezes em distâncias inimagináveis), em redes viárias muito deficitárias, 

criando uma situação de desigualdade de condições de acesso à escola pública” (2014, 

s.p.). Se o ensino melhorou ou não, será difícil de aferir de forma objetiva.  

Lima refere que ”o papel deste tipo de agrupamentos, (mega) agrupamentos 

verticais, e muito especialmente das suas sedes, será decisivo e poderá representar um 

obstáculo acrescido a uma governação mais democrática, participada e autónoma, não 

apenas de cada escola agrupada mas também, paradoxalmente, do próprio agrupamento 

e da sua respetiva sede” (2011, p. 11). E salienta, ainda, que mais poderosos e influentes 

em termos de gestão relativamente às suas subunidades, mas simultaneamente mais 

dependentes, mais subordinados e eventualmente cooptados perante as direções 

regionais e os departamentos centrais. Radicalizando- se, desta feita, a desconcentração 

administrativa, aumentar-se-á o controlo sobre os processos educativos e pedagógicos e 

plausivelmente, a alienação do trabalho escolar.  Também Machado (2013) põe em 

causa, e crítica, a dimensão dos (mega) agrupamentos proferindo que ao constituírem-se 

escolas grandes poderá surgir uma “fragmentação” e uma “departamentalização” da 

respetiva cadeia de comando aumentando, assim, a burocracia. 

Ao deslumbre do “grande” opõem-se o elogio ao “pequeno” nas palavras de 

Sergiovanni que defende que as escolas “pequenas favorecem a formação de 

comunidades, que são boas para os alunos, que os professores também beneficiam e que 

são mais rentáveis. Salienta, a ideia de “que as escolas são mais eficientes”, referindo 

estudos que mostram que “elas são as melhores a resolver os seus problemas e têm uma 

orientação mais intelectual, onde professores estão mais atentos e os níveis de satisfação 

são mais elevados e tem um funcionamento menos dispendioso” (2004, p. 146). 

Ao contrário de Portugal, na Europa aposta-se no regresso às escolas mais 

pequenas. As unidades de gestão de grandes dimensões, tais como se verificam 

atualmente, é uma realidade que está a desaparecer noutros países, que já viveram a 

experiencia mas não tiveram bons resultados. Segundo Viana (2010) a Finlândia tem na 
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pequena dimensão, uma das marcas de um sistema de sucesso. Na última década, no 

Reino Unido, também tem apostado em escolas de menor grandeza o que leva a escolas 

mais qualificadas e com maior autonomia. 

Assim, a filosofia sobre os (mega) agrupamentos de escolas parece basear-se na 

lógica de racionalização da rede educativa, aliada ao ordenamento do território, a 

preocupações de descentralização e de desenvolvimento económico, social e cultural 

sustentado e equilibrado, subordinados a princípios definidos.  

A escola por via, da sua integração em (mega) agrupamentos constitui um dos 

fatores que induziram no tempo profundas alterações na sua cultura organizacional.  

Se ser professor, hoje, é uma função cada vez mais exigente, ao nível dos alunos, 

da escola e da comunidade, ser professor num (mega) agrupamento implica mudanças 

ainda mais substanciais e aumenta, consideravelmente, o desafio colocado quer pela 

tutela quer pela própria escola que terá de encontrar uma nova identidade que permita 

unir as várias escolas que a compõem.  

Se as mudanças são fundamentais, e se é essencial que os docentes se apropriem 

dessa necessidade de mudar, mais essencial se torna a mudança quando se trata da 

criação de mega agrupamentos. Com efeito, para além das mudanças a que todos os 

docentes estão sujeitos e nas quais se devem implicar, a criação do (mega) agrupamento 

obriga à criação de estruturas sólidas que permitam unir as diversas escolas em torno de 

um projeto comum. Ora, criar um projeto comum em escolas com culturas, história, 

projetos, hábitos, docentes e alunos diferentes, exige um trabalho e uma capacidade de 

liderança que ultrapassam, de longe, o que se exige a uma escola não agrupada e para a 

qual a literatura aponta como sendo uma tarefa, já por si, extraordinariamente difícil. 

Partindo do pressuposto de que a escola está em permanente desenvolvimento e 

mudança, o que os (mega) agrupamentos tão bem exemplificam, subentende-se o 

quanto está a ser requerida a mobilização de todos os docentes por forma a uniformizar 

os regulamentos internos, os documentos, os planos anuais de atividades que se 

traduzem nas metas e missão da escola. 

As condições de trabalho dos professores têm vindo, efetivamente, a tornar-se 

mais graves e complexas. Em consequência das reformas educacionais, novos 

significados e tarefas têm sido atribuídos aos profissionais do ensino. Aumentaram o 

número de atividades numa lógica de permanente acumulação de funções e de missões 

(Nóvoa, 2005), pedagógicas, sociais, afetivas, burocráticas e técnico-administrativas. 

Esta acumulação de funções e de missões, esta complexificação e agravamento das 
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condições de trabalho docente estão, na nossa perspetiva, a traduzir-se numa 

deterioração da qualidade da atividade profissional. 

A formação académica dos professores que pertencem a um (mega) agrupamento 

é muito díspar. Além disso, estes professores estão dispersos pelos seus lugares de 

trabalho (estabelecimentos por vezes distantes) com funções diferentes, o que origina 

uma vasta divisão do trabalho e do espaço onde se trabalha. 

Segundo Lima (2011) estas e outras dimensões podem arrastar crises de 

identidade e a perda de referenciais educativos e pedagógicos, por esta via contribuindo 

para a desprofissionalização dos docentes e, eventualmente, para a alienação do seu 

trabalho. Com efeito é, manifestamente, na submissão do professor à imposição e 

orientações das instâncias superiores, que por vezes, a crise de identidade surge. 

As escolas que se constituem em (mega) agrupamentos, agora terão de aglomerar 

as várias culturas numa cultura única que caracterize esta nova organização ou criar 

uma identidade própria onde possam coexistir as diferentes culturas, visando a 

construção de um bom clima entre os vários membros, que permita o desenvolvimento 

de um trabalho consistente e produtivo, levando em linha de conta que a escola é uma 

organização que lida com um “produto humano”, sejam os trabalhadores, seja o produto 

final, os alunos. O cariz social, relacional e psicológico está sempre presente entre 

todos, condicionando as suas atitudes, as suas formas de agir. 

Por vezes as mudanças organizacionais provocam nas próprias estruturas uma 

certa inércia ou desorientação porque, por um lado os atores não compreendem o seu 

papel na nova formação ou, por outro, esbarram em novas exigências para as quais não 

estão preparadas. Da mesma forma, se a mudança é operada numa pequena parte da 

organização, então é possível que o efeito dessa mudança rapidamente possa ser 

neutralizado pela restante estrutura. Finalmente, se as mudanças alteram as relações de 

forças entre diferentes estruturas, é comum que esta situação configure uma ameaça de 

poder às demais estruturas que, obviamente, combaterão as mudanças implementadas 

com o intuito de manterem os privilégios originais. 

Por mudança em educação entende-se, normalmente uma modificação de algo, 

uma transformação de um aspeto da realidade, ligada à melhoria de um sistema ou de 

uma escola. Neste sentido a inovação centrada na escola, construída e situada 

localmente, surge como um espaço aglutinador de intervenções e de mudanças opondo-

se ao centralismo e normativismo que de acordo com Lima (1996), tem marcado a 

tradição portuguesa. É, assim, necessária uma nova conceção de escola, deixando de 
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“ser entendida como unidade administrativa que prolonga a administração central” para 

ser encarada “como uma organização social, inserida e articulada com um contexto 

singular, como identidade e culturas próprias, produzindo modos de funcionamento e 

resultados educativos diferenciados (Canário, 1992, p, 11-12) 

Por ser um processo complexo, que envolve a apropriação do sentido da sua 

história pessoal e profissional, no qual a maneira de "ser e estar na profissão não se dão 

sem lutas e conflitos", este é "um processo que necessita de tempo. Um tempo para 

refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças" (Nóvoa, 1992). 

 

2.1- A resistência à mudança por parte dos professores  
 

 

No contexto atual de mudança a vários níveis sociais, económicos e escolares, 

com a escola a transitar para uma instituição dinâmica e complexa, é importante a 

mobilização coletiva em torno de objetivos comuns, num clima de flexibilidade, 

criatividade, imaginação, mas também, de responsabilidade (Whitaker, 1999) para que 

os docentes e a escola consigam acompanhar o clima de mudança característico desta 

época.  

Nos últimos anos temos visto a organização escolar sofrer constantes alterações 

sem que os docentes tivessem oportunidade de se manifestar. É natural que tudo que 

seja “novidade” nem sempre tenha a melhor recetividade. As complexas transformações 

sociais, induzidas por um mundo em mudança, conduziram a uma diferente organização 

no trabalho docente. Tal situação tem gerado o aumento de responsabilidades e 

alterações no desempenho do papel do professor. A satisfação é considerada uma 

variável bastante importante no desempenho da profissão docente. A preocupação com 

a satisfação surge quando se começa a valorizar a componente humana no trabalho.  

Contudo, em ambientes em que o clima é aberto, a mudança acontece de uma 

forma bem mais apelativa e quase espontânea. Com o tempo, apercebemo-nos que as 

tentativas de mudança em contexto escolar, ignorando o clima da mesma, são 

suscetíveis de se mostrarem problemáticas e, até, contraproducentes. Há que criar nas 

escolas um clima organizacional que fomente a mudança e a abertura para que esta 

aconteça. Se todos se sentirem implicados no processo e pertencentes ao espaço 

organizacional, a adaptação será sempre pacífica e a mudança será aceite quase como 
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um desafio, deixando de ser perspetivada como uma ameaça. Os professores 

constituem, mais do que ninguém, a chave da mudança educativa (Hargreaves, 1998).  

Segundo este autor, as escolas e as igrejas representam as duas instituições que 

menos mudaram na sua estrutura arquitetónica ao longo da história. Isto para dizer que 

perante a evolução, a instituição escola permanece estável, sobrevivendo às mudanças 

de missões, de recursos, de alunos e de professores. Esta instabilidade às mudanças 

traduz-se, na maior parte das vezes, em resistências à mudança. A instituição escolar 

tem uma necessidade grande de se auto proteger diante de mudanças que podem 

ameaçar a estabilidade conquistada ao longo da história. Um dos principais obstáculos à 

mudança, em alguns contextos escolares, é um certo individualismo por parte dos 

professores. O facto de a mudança surgir nas escolas a um ritmo bastante mais rápido 

do que a capacidade de adaptação dos atores constitui uma dificuldade à sua 

implementação.  

O medo de falhar ou não compreender é outro dos fatores de resistência à 

mudança, que provoca uma repressão da criatividade e do desenvolvimento. Importa, 

pois, considerar que “quem não comete erros suficientes não está a aproveitar 

oportunidades suficientes” (Whitaker, 1999, p. 65).  

Também a questão a comunidade docente ser amplamente “marcada por uma 

cultura normativa, e pouco socializada numa cultura de iniciativa e de auto e hetero-

regulação” (Roldão, 2003, p. 135) parece-nos ser um impedimento à inovação.  

Não é raro as mudanças propostas não irem de encontro às necessidades e desejos 

da comunidade educativa, o que faz com que haja uma desmotivação, necessariamente 

conducente à resistência à mudança.  

Um outro aspeto prende-se com o isolamento e o individualismo que pode 

funcionar como uma estratégia de adaptação ao ambiente de trabalho.  

Para Whitaker as mudanças “tanto ao nível pessoal como organizacional exige 

conhecimentos e competências que nos permitem adaptar com sucesso a novas 

exigências e circunstâncias” (1999, p. 62).  

A complexidade legislativa é outro dos fatores que podem ser causas destas 

resistências. Efetivamente, a grande quantidade de leis, decretos, alíneas e a pouca 

clareza da linguagem que neles é utilizada leva a que, muitas vezes, os indivíduos se 

limitem a aceitar o que lhes é transmitido, não encontrando forças para analisar a lei, a 

fim de contrapor as interpretações pessoais (e convenientes) que dela são feitas. 
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Outro dos fatores, será a liderança e gestão pois alguns dos nossos gestores 

desconhecem que a liderança é um processo de condução de um grupo de pessoas, 

conseguindo que ele forme uma equipa que produz resultados (eficácia educativa), e 

que a gestão ajuda e permite o melhor funcionamento de uma organização. Também a 

cultura escolar será outro dos fator de resistência e de desenvolvimento. É importante 

que se analise a cultura escolar e se veja em que medida a mudança que se pretende não 

entra em conflito com ela. Se a organização tiver uma cultura escolar «fechada», 

conformista, poderá apresentar maior resistência a essa mudança.  

Huberman (1993) considera que a melhor forma de se diminuir a resistência dos 

professores à mudança passa pela introdução da inovação por etapas calculadas, de 

modo a que cause o mínimo de oposição e transtorno. Os membros da organização 

começam a sentir necessidade de estabilidade e ao mesmo tempo têm necessidade de 

mudança, a mesma que acarreta inúmeras incertezas e exige um clima organizacional 

amplo, ajustado a um quadro de processos dinâmicos e espaços flexíveis. Neste sentido, 

é possível que os hábitos se alterem e a mudança aconteça de forma espontânea e 

adequada.  

Mas não podemos deixar de dizer que a mudança é a palavra-chave no ensino, 

visto que este deve acompanhar a evolução dos tempos e adaptar-se a eles. É necessária 

mudança para que haja inovação e eficácia.  

A mudança, bem como a inovação, necessitam de um clima profissional por parte 

dos membros da organização, capaz de favorecer a organização no trabalho, as relações 

profissionais, a cultura e a identidade coletiva. Para se proceder à mudança 

organizacional acredita-se que é necessário alterar atitudes, interiorizar valores e alterar 

a forma de participação dos membros da organização.  

 Com o tempo, apercebemo-nos que as tentativas de mudança em contexto 

escolar, ignorando o clima da mesma, são suscetíveis de se mostrarem problemáticas e 

até contraproducentes. Há que criar nas escolas um clima organizacional que fomente a 

mudança e a abertura para que esta aconteça. Se todos se sentirem implicados no 

processo e pertencentes ao espaço organizacional, a adaptação será sempre pacífica e a 

mudança será aceite quase como um desafio, deixando de ser perspetivada como uma 

ameaça.  

No essencial é consensual que existem três componentes básicas da mudança 

organizacional: ao nível da sua estrutura, das tecnologias que utiliza ou das pessoas que 

a constituem.  
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Também as estruturas organizacionais são permeáveis às alterações do ambiente e 

às modificações na distribuição das tarefas internas. O que mais importa salientar é que 

uma mudança da estrutura da organização implica uma modificação das relações de 

poder, dos mecanismos de controlo e de coordenação, do perfil das funções e do número 

de níveis hierárquicos. Além disso, estes profissionais têm vindo a deparar-se com falta 

de condições de trabalho e com a degradação do estatuto socioprofissional.   

De salientar que todas estas exigências nunca se fizeram acompanhar de melhorias 

na profissão.  

Apesar das sucessivas atualizações e da formação que lhes tem vindo a ser 

proporcionada, é impossível dar resposta às variadíssimas solicitações.  

Em consequência, os professores emergem numa profunda crise de identidade, 

conduzindo estes profissionais da educação a sentimentos de resistência às mudanças, à 

desmoralização e sentimentos de incapacidade.  

Desta forma, as escolas sofrem mudanças de dimensões pessoais, morais, 

culturais e politicas que instigam à alteração do paradigma escolar.  

Reorganizar as escolas em agrupamentos constituíram-se por forma a dar 

continuidade pedagógica e permitir aos alunos crescerem num espaço e meio com um 

projeto educativo comum, e passou-se agora aos (mega) agrupamentos. Porem, 

Hargreaves (1998), as mudanças políticas muitas vezes desencadeia sentimentos de 

incompreensão e desconfiança, anulando os desejos e interesses específicos dos 

professores. 

O surgimento dos (mega) agrupamentos é mais uma das mudanças impostas pela 

tutela a que os professores e restantes agentes educativos têm de se adaptar.  

Essa adaptação pode ser mais ou menos demorada dependendo da vontade 

demonstrada pelos intervenientes, uma vez que vai sempre haver resistência à mudança 

devido a uma questão de hábitos, de receios, falta de informação, sentimento de ameaça, 

medo de falhar, relutância em se libertar, receio do desconhecido.  

A mudança passa por fases diferentes: choque, negação, reconhecimento; 

adaptação (Whitaker, 1999). É nesta fase que entra o papel dos coordenadores dos 

órgãos de gestão intermédia, que juntamente com o diretor e restantes docentes, devem 

tentar minorar os efeitos imediatos de mudança nos hábitos, nas culturas e nos 

procedimentos escolares.  
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Para surgir mudança também é preciso que se criem condições, que se definam 

objetivos, que haja enfoque no que é essencial e autonomia para se proceder às 

alterações necessárias para implementar essa mudança.  

Esta nova reorganização da rede educativa, que contextualiza o nosso trabalho, 

pode ser visto, como um processo que transporta, em si mesmo, potenciais para a 

intensificação da interação micropolítica, nomeadamente ao nível das buscas de poder e 

dos comportamentos estruturados, quer pelo conflito, quer pela cooperação e 

negociação.  

Durante os períodos de mudança a atividade micropolítica tende a intensificar-se, 

dada a própria natureza deste tipo de contexto: ambiguidade, incerteza e complexidade 

de metas (Blase, 1998); neste sentido, “as interações micropolíticas podem, até, 

conjugar-se no intento de provocar o fracasso das mudanças inovadoras, quando os 

grupos dominantes as não rececionam como positivas e necessárias” (Blase, 1998, p. 

550), como pode ser o caso da implementação de medidas de política educativa que são 

impostas a partir de decreto e vivenciadas como hostis ou inúteis nos contextos 

escolares concretos.  

Estas características são apontadas como obstáculos à mudança, promovendo a 

inação dentro da organização escolar. Quanto mais vincadas estiverem, mais difícil se 

torna o abandono destas rotinas que atrasam o processo educativo.  
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Capitulo III - Abordagem as Teorias Organizacionais à luz das novas 

agregações escolares  

 

A sociedade atual é uma sociedade de organizações. O conceito de organização, 

apesar das dificuldades em encontrar uma definição unívoca, permite-nos perceber a 

existência de aspetos comuns e diferenciados.  

Etzioni refere que as organizações constituem “unidades sociais intencionalmente 

construídas e reconstruídas a fim de atingir objetivos específicos” (1984, p. 3), sendo 

que Mélèse refere que uma organização é um “conjunto de indivíduos que utilizam um 

conjunto de meios para realizar tarefas coordenadas em função de objetivos comuns”. 

(1979, p. 82).  

Assim, uma organização somente existe quando ocorrem conjuntamente três 

condições: a)- interação entre duas ou mais pessoas; b)- desejo e disposição para a 

cooperação; c)- finalidade de alcançar um objetivo comum (Chiavenato, 2002, p. 142).  

 Uma organização poderá, então, ser entendida como “uma entidade social, 

conscientemente coordenada, gozando de fronteiras delimitadas, que funciona numa 

base relativamente contínua, tendo em vista a realização de objetivos” (Bilhim, 2001, p. 

21).  

Embora nos confrontemos com uma variedade de definições acerca das 

organizações em geral, pois segundo Lima “é difícil encontrar uma definição de 

organização que não seja aplicável à escola” (1992, p. 42), podemos mesmo dar-lhe um 

destaque especial por se tratar de uma organização onde a maior parte da população 

passa um período mais ou menos longo da sua vida. Contudo, considera que, apesar de 

consensual o carácter organizacional da escola e o seu entendimento como organização, 

parece ser difícil extrair uma definição, dado que as razões invocadas, as características 

apontadas, as dimensões consideradas relevantes e as propriedades organizacionais 

atribuídas estão longe de obter consenso.  

A escola, entendida como organização, constitui um objeto de estudo que só nas 

últimas décadas conquistou um espaço crucial no campo da investigação educacional, 

com vários autores a pronunciarem que esta área não tem dado a real atenção. É esta a 

ideia que nos transmitia Afonso quando referia: “A consideração de que a escola tem 

características próprias, quando comparadas com outras organizações, como por 

exemplo as empresas, tem servido de álibi para justificar resistências à consideração da 
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escola como objeto de estudo de análise organizacional” (1992, p. 42) Porém, mais 

tarde, o mesmo autor, partindo da presença de um certo número de elementos que a 

escola, como organização, partilha com a maioria das outras organizações, considera 

que ela  

é constituída por atores cujas interações mútuas, na prossecução de interesses 

próprios e estratégias específicas, dão origem a uma estrutura que delimita um 

contexto para essas interações, [...] é uma realidade socialmente construída, a partir 

da ação dos seus membros, definindo um contexto em contínua reconstrução, um 

espaço de afrontamento e de negociação (explícita ou latente) de conflito e de 

cooperação (formal e informal), constitutivos de finalidades formais, de políticas 

internas e de relação com o exterior, de procedimentos padronizados, de afinidades, 

cumplicidades e antagonismos, em suma, de uma cultura organizacional específica ( 
1999, p. 46).  

 

Com efeito, a organização e o funcionamento da escola não resultam apenas de 

uma racionalidade única, por exemplo, a do legislador, mas sim do resultado de uma 

estruturação de um campo de ação em que possa haver cooperação entre os atores que 

são relativamente independentes e têm interesses específicos. No entanto, depois de 

formalizada, essa estruturação pode apresentar alguns constrangimentos entre os seus 

membros, que Crozier (1963) apelida de “disfuncionamento burocrático” que entra num 

“círculo vicioso”, sintetizando-o em quatro características essenciais: o número elevado 

de regras impessoais, definindo todas as funções e comportamentos a adotar até ao mais 

pequeno detalhe, a centralização das decisões, o isolamento de cada categoria 

hierárquica e a pressão do grupo sobre o indivíduo e, por fim, o desenvolvimento de 

relações de poder paralelas. Tudo isto nos leva a referenciar Santos Guerra quando 

escreve que  

alguns autores caracterizam a escola como uma instituição paralítica porque não 

possui capacidades para atuar por si própria. A abundância de prescrições legais e de 

pressões sociais que existem sobre o funcionamento da escola não têm equivalente 

em nenhuma outra instituição (agrícola, de saúde, bancária...). Por isso, essa 

instituição, forçosamente domesticada, tem de desempenhar a tarefa de desenvolver 

a autonomia dos seus protagonistas (2002, p. 168)  

 

 Por seu turno Formosinho considera que 

a escola como organização específica de educação formal, caracterizada pela 

sistematicidade, sequencialidade, contacto pessoal direto e prolongado, certificando 

os saberes que proporciona através de um título ou grau, sendo-lhe implícita a 

atribuição de finalidades e funções muito concretas que claramente ajudam a 

distingui-la das outras organizações (1985, p. 5).  

 

O objetivo principal da escola é a função de educação que visa a realização 

pessoal do educando e a sua realização social e comunitária. São várias as finalidades 

que lhe estão subjacentes, nomeadamente: finalidade cultural, ao pretender transmitir 
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todo um património de conhecimentos e técnicas; finalidade socializadora, ao fazer a 

integração dos jovens na comunidade, transmitindo-lhe as suas normas e valores; 

finalidade personalizadora, ao promover o desenvolvimento integral da pessoa e 

finalidade igualizadora, tentando corrigir as desigualdades sociais e possibilitar que 

todos alcancem o sucesso (Formosinho, 1992). 

Podemos acrescentar, ainda, que a escola também tem a função de certificação, 

exercida através da atribuição de diplomas ou certificados correspondentes às 

habilitações académicas adquiridas e que é importante para a mobilidade social e acesso 

a determinadas áreas do trabalho que podem contribuir para posições de status e de 

poder.  

A complexidade e a grandeza da escola têm permitido o contributo de diferentes 

perspetivas teóricas para a sua análise e interpretação. Do mesmo modo são várias as 

imagens, não existindo, no entanto, uma melhor ou única que sirva de exemplo para a 

globalidade das organizações escolares.  

 Esse crescimento tem-se verificado em várias dimensões, uma das quais a sua 

dimensão organizacional. Com efeito, as escolas ao longo do tempo converteram-se em 

organizações complexas com características próprias. 

 As organizações em geral têm vindo a ser estudadas de um modo científico 

desde o início do séc. XX, quando a evolução tecnológica começou a impor melhores e 

mais rígidas formas de controlo com o intuito de uma melhor produtividade.  

Desde então, muitas têm sido as teorias que lhes são subjacentes, procurando 

sempre uma forma eficaz de atuação na administração das organizações.  

Se por teoria entendermos o conjunto organizado de ideias, de conceitos 

orientados para um objeto num domínio particular do conhecimento, que procuram 

descrever e explicitar esse conhecimento, então, quando estudamos uma organização 

estamos a procurar encontrar um corpo teórico de conhecimento para o descrever e 

explicar.  

De acordo com Ferreira “As teorias não são, portanto, algo divorciado das 

práticas, são interpretações e explicações da realidade que permitem explorar e lidar 

com a complexidade da vida organizacional a partir de diversas perspetivas e não a 

partir de um ponto de vista único e fixo (2005, p. 4).  

Segundo Lacombe as teorias são “um conjunto de princípios e prescrições que 

visam facilitar a realização dos objetivos das organizações e serão mais ou menos 

válidos na medida em que isso efetivamente ocorrer” (2003, p. 37). 
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Cada teoria foi criada possuindo uma abordagem o que significa dizer que, cada 

estudo que se transformou em uma teoria teve um enfoque, uma maneira de enfatizar ou 

evidenciar os valores e relações económicas, sociais e políticas da época em que foram 

criadas.  

Segundo Maximiano (2007), as teorias administrativas são conhecimentos 

organizados e produzidos pela experiência prática das organizações e são 

fundamentadas como um conjunto de afirmações e regras, feitas para formatar o que se 

verifica como realidade.  

 No campo das ciências sociais, o interesse pelo estudo das organizações “oferece-

nos uma pluralidade de modelos organizacionais que derivam de diferentes conceções 

de organização” (Silva, 2010, pág. 5) conduzindo à uma ocorrência de diversas 

correntes de pensamento com base num conjunto determinado de pressupostos e 

conceitos, muitas vezes associados a metáforas e imagens. As imagens ou metáforas 

organizacionais para além de mencionarem uma maneira de ver e interpretar a realidade 

social são, também, uma forma de pensar essa mesma realidade. E sendo uma forma de 

pensar, acabam por se transformar numa forma de conceber a realidade social e 

organizacional e de agir sobre ela (Bilhim, 2006) na medida em que as organizações, 

enquanto fenómenos sociais complexos, ambíguos e paradoxais, devem ser estudadas 

de diferentes ângulos dado serem poliédricas na sua constituição.  

O recurso à utilização das metáforas no contexto organizacional tem possibilitado 

múltiplas leituras ao promover a construção de modelos, de abordagens ao fenómeno 

organizacional, facilitam uma moldura, de referência que permite interpretar a realidade 

enquanto vivência na organização. O seu uso para além de implementar progressos 

científicos numa determinada área do saber, assume, ainda, um valor simbólico 

quotidiano, um valor pragmático e concreto na vida organizacional.  

A aplicação do discurso metafórico possibilita o desenvolvimento de uma leitura 

mais realista e razoável no que concerne às teorias organizacionais, na impossibilidade 

de uma leitura completa e total, visto que o posicionamento mais apropriado neste 

âmbito remete para múltiplas e variadas perspetivas de leitura (Costa, 1998).  

Segundo Bilhim “As metáforas têm, por vezes, um papel explicativo, podendo 

também desempenhar um papel pedagógico, retórico, ou mesmo de estimulação 

intelectual [...] pode dizer-se que o objetivo primeiro da metáfora não é o de assegurar a 

maior fidelidade possível à realidade, mas a infidelidade mais refletida” (2001, p. 38).  
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Por seu turno Morgan, considera “as teorias e explicações da vida organizacional 

são baseados em metáforas que nos levam a ver e compreender as organizações de 

formas específicas, embora incompletas” (1996, p. 16). Indica, desde logo, além da 

noção de interdependência na análise investigativa, uma certa pedagogia do espírito 

científico de permanente vigilância e dúvida, ou seja, a postura crítica e inconformada 

que deve orientar o investigador. Esta abrangência de análise e compreensão fomentada 

pelo recurso a metáforas apesar da sua capacidade exploratória é, ainda, incompleta 

(1996, p. 16).   

Para Lima a utilização das metáforas nesta área possibilitou uma dimensão mais 

interpretativa e menos normativista no estudo das organizações escolares. Será, no 

entanto, basilar abraçar distintas proveniências e diferentes processos de construção na 

“metaforização” da realidade organizacional escolar.  

 Desta forma, as organizações educativas podem ser perspetivadas de formas 

diferentes em função do quadro conceptual no qual o autor se posiciona. Vários 

investigadores, partindo de diversos modelos teóricos, organizaram várias tipologias 

nesta área possibilitando tanto a sua descrição como a sua compreensão e interpretação. 

De entre esse vasto leque de autores destacaremos Ellström (1983) que nos apresenta 

uma tipologia baseada em quatro modelos: o modelo racional, o modelo político, o 

modelo de sistema social e o modelo anárquico, privilegiando, por um lado, objetivos e 

preferências organizacionais, e por outro lado, processos e tecnologias.  

Já Bush (1986) tomando por referência os objetivos, estruturas e formas de poder, 

assenta as diversas perspetivas em cinco modelos: modelos formais, modelos 

democráticos, modelos políticos, modelos subjetivos e modelos de ambiguidade.  

Sergiovanni et al. (1987) elenca estas abordagens em quatro conjuntos, fazendo 

ressaltar em cada uma, um ângulo específico da vida organizacional. Seguindo a 

categorização destes autores, as teorias organizacionais podem ser entendidas como 

evidenciando preocupações com a eficiência, com as necessidades humanas, com a 

cultura organizacional e com a política e a tomada de decisões.  

Morgan (1996) apresenta oito imagens ou metáforas organizacionais para explicar 

e compreender as organizações. As organizações são, então, estudadas como: máquinas; 

organismos; cérebros; culturas; sistemas políticos; prisões psíquicas; fluxos de 

transformação e instrumentos de dominação. O autor recorre a estas metáforas como 

forma de conceber novas maneiras de pensar a organização; superar as formas 

estereotipadas de pensamento que têm dominado o estudo das organizações, 
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principalmente através da imagem da máquina e do organismo; diagnosticar e delinear 

melhor as organizações e inquirir as potencialidades proporcionadas por este tipo de 

análise.  

Podendo a organização “ser muitas coisas ao mesmo tempo” (Morgan, 1996, p. 

327), a proposta de Costa (1996), corresponde a um certo percurso histórico do 

pensamento organizacional e administrativo, que constitui ainda hoje, formas de ver, de 

pensar, de administrar ou agir. Mobilizando diversos autores no âmbito da organização 

e administração educacional, apresenta-nos seis imagens da escola: a escola como 

empresa que, através de um conjunto de características associadas aos modelos clássicos 

de organização e administração industrial, tem uma visão economicista e mecanicista da 

pessoa humana, promovendo uma reprodução da educação, tomando o aluno como 

matéria-prima; a escola como burocracia, cujas conceções assentam no modelo 

burocrático; a escola como democracia, baseando-se nas teorias colegiais tomando 

como referência os estudos iniciados pela escola das relações humanas; a escola como 

arena política, situando-a no campo dos modelos políticos, contrários a uma 

racionalidade linear e a tudo o que é previsível; a escola como anarquia, enfatizando a 

incerteza, a imprevisibilidade e a ambiguidade no funcionamento organizacional e a 

escola como cultura, relevando as características específicas de cada escola que as torna 

diferentes uma das outras.  

Como refere Lima “Uma compreensão crítica da escola, teoricamente suportada 

por modelos organizacionais de vocação analítica e interpretativa, visa exatamente 

desnaturalizar os fenómenos organizacionais e administrativos da educação escolar, 

estudar a organização escolar em ação e não apenas as estruturas formais e oficiais” 

(2006, p. 7). 

A natureza complexa das escolas reorienta o investigador e impõe uma postura 

atenta, crítica e de abrangência incompleta, sustentada por um carácter normativo e 

formal, e numa dimensão humana e sociológica de carácter compreensivo ou 

interpretativo, determina uma postura de análise epistemológica alicerçada e articulada 

numa utilização heurística da convocação dos modelos teóricos da sociologia das 

organizações.  

De acordo com Lima “uma análise sociológica de matriz compreensiva e/ou 

interpretativa, no sentido da apropriação do significado das interações sociais, destituída 

de juízos puramente valorativos, deve distinguir dois planos de análise” (Lima, 2011, p.  

20) o plano das orientações para a ação e o plano da ação. No primeiro situam-se as 
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orientações políticas, as normas, as regras, a legislação. É o corpo jurídico-normativo 

que regula e orienta verticalmente a ação da escola. O plano da ação refere-se ao que 

ocorre na escola, condicionado por regras formais, os modelos em atualização.  

 Os estudos, cada vez mais recorrentes e centrais na análise educativa tem levado 

o investigador a optar por “modelos organizacionais analíticos ou interpretativos, isto é, 

pelos corpos teóricos e conceptuais, abordagens ou lentes, que nos permitem realizar 

leituras e ensaios interpretativos das realidades organizacionais escolares” (Lima, 2003, 

p. 98). Como sustenta Lima, entende-se que “um objeto de estudo complexo e 

polifacetado, como é o caso da escola, exige, congruentemente, uma abordagem teórica 

de tipo plural e multi- focalizado, seja em termos de abordagem analítica e de escala de 

observação, seja, ainda, em termos de interpretação teoricamente sustentada” (2008, p. 

87). 

As conceções de escola como “burocracia racional‘, como “cultura”, como arena 

“política”, como “sistema social”, como “anarquia organizada”, ou como “sistema 

debilmente articulado”, entre muitas outras, revelam-se alternativas a exigir estudo e 

opção justificada (2008, p. 88).  

Os modelos teóricos, as metáforas e os conceitos sociológicos associados parecem 

ser indispensáveis no estudo das organizações educativas concretas e proporcionam um 

olhar intencionalmente organizado e estruturado à investigação.  Entretanto, e segundo a 

perspetiva histórica das teorias organizacionais, cada um dos modelos e teorias 

interpretativas das organizações escolares teve a sua importância e papel no 

entendimento da complexidade organizacional. A reflexão e as modernas tendências no 

campo das Ciências Sociais, enfatizam o universo simbólico e das significações, 

concebendo a organização como realidade constituída.  

Sendo assim, percebemos que não é possível encontrar um único e melhor modelo 

para compreender e gerir os contextos organizacionais que revestem a realidade escolar. 

Concluímos que, através deste olhar multiparadigmático e da interpretação de vários 

modelos, resulta uma melhor compreensão da forma como cada escola se organiza. 

Enquanto uns são adeptos de um modelo clássico, de características mais normativas, 

prescritivas e centralizadoras, colocando a escola como representante local da 

Administração Central, outros veem a escola como organização educativa, de carácter 

singular, que desenvolve a sua autonomia de acordo com projetos próprios e construídos 

pelos diversos atores, representando-se a si próprios e à comunidade a que pertencem. 

Estes adotam modelos mais descritivos e interpretativos, passíveis de diferenciação e de 
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adaptação à realidade, modelos que conjugam os canais de organização formal com os 

de organização informal, retirando deles uma postura assertiva e que melhor serve a 

organização, enquanto os modelos clássicos, porque adotam umas perspetivas 

burocráticas, formais e prescritivas, são simples executores de políticas educativas 

centralizadas e centralizadoras, muito normativas e que espelham um carácter uniforme 

de atuação, seja qual for o meio e as características envolventes.  

 O que nos leva a pensar, através da análise às políticas educativas recentes no 

nosso país, sobretudo no que à administração e gestão das escolas diz respeito, mais 

concretamente a reorganização escolar, que o Ministério da Educação vai dando, assim, 

continuação à tradição centralizadora e controladora, sendo o mais decisivo opositor às 

propostas democráticas e autonómicas, através de medidas mais ou menos explícitas.  

Neste âmbito, vamos considerar uma perspetiva que dê conta da organização 

educativa “ordem burocrática da conexão e a ordem anárquica” (Lima 1998) dessa 

forma não prescindimos de um modo de funcionamento que poderá ser 

simultaneamente conjuntivo ou disjuntivo. A escola não será, exclusivamente, 

burocrática ou anárquica. Mas não sendo exclusivamente uma coisa ou a outra poderá 

ser simultaneamente as duas. Este fenómeno denominamos de modo de funcionamento 

díptico da escola como organização (Lima, 2003, p. 47), que o autor expressa na ideia 

de “Díptico no sentido em que é dobrado em dois a partir de um eixo constituído pelo 

plano da ação e por referência ao plano das orientações para a ação, ora exibindo mais 

um lado, ou face (por exemplo a face burocrática-racional, ou de sistema social), ou 

outra face (a metaforicamente representada como anarquia, ou ainda aquelas mais 

associadas aos modelos políticos, ou culturais e subjetivos), ora ainda presentando as 

duas em simultâneo, ainda que em graus variados de abertura ou de fechamento, ou de 

presença/ausência face ao observador. (Lima, 2003 p. 47). As duas faces previstas 

esquematizam um contínuo entre a burocracia racional e a anarquia organizada.  

Na nossa perspetiva, diversas teorias organizacionais asseguram a 

sustentabilidade do funcionamento da escola, ou pelo menos facilitam a compreensão 

do que nela se passa. A interpretação sobre o que é a realidade escolar impõe um 

arquitetar e um construir de uma imagem mais holística de modo a incluir todos os 

domínios e facetas da vida das escolas.  

Uma perspetiva de abordagem da escola como organização complexa, que permita 

reconhecer o maior número de influências sobre ela e a importância relativa de cada 

uma, em concreto, deverá facultar a capacidade para analisar e interpretar, em 
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articulação e confrontação, produzindo conhecimento, informações obtidas a partir de 

várias fontes, nomeadamente do conjunto de normativos emitidos pelo poder central e 

das regras e ações produzidas pelos atores locais. Recorda a este propósito Lima,  

 

como os estudos tradicionais sobre a organização escolar foram capazes de 

invisibilizar quase totalmente as organizações escolares concretas e a ação dos atores 

escolares periféricos, adotando uma visão global e panorâmica, a partir não apenas 

da letra da lei e da sua exegese legítima, mas também de uma posição hierárquica e 
de poder, genericamente coincidente com o estatuto do legislador e do aparelho 

administrativo central de controlo sobre as diferentes escolas. Daqui resultou um 

conhecimento muito institucionalizado e abstrato da Escola (da Escola toda e de 

todas as escolas em geral, mas de nenhuma escola em concreto e em profundidade), 

centrado no estudo das regras formais-legais que regulavam globalmente o sistema 

escolar e não um conhecimento organizacionalmente referenciado a contextos 

concretos de ação e a atores escolares concretos (2006, p. 10 - 11).  

 

Situados numa conjuntura concreta que se caracteriza pela instabilidade e por um 

contexto de confrontação entre os decisores políticos e a administração central, por um 

lado, e parte dos atores locais, agindo em defesa dos seus interesses e das suas 

convicções, por outro, admite-se, ainda, que a existência da diversidade na organização 

permite prever a ocorrência de divisão e conflito entre os próprios atores locais.  

O renovado vigor posto pela administração central na construção de um edifício 

legislativo promotor da edificação de estruturas organizacionais escolares, teoricamente 

passíveis de obterem maior sucesso na implementação no terreno das prescrições 

emitidas pelo ministério da educação, para além de se tratar, não de uma inovação, mas 

de uma tentativa de renovação de modelos já testados, em outras conjunturas políticas e 

sociais, em diferentes latitudes, vai pôr à prova os modelos de análise mais 

interpretativos, no estudo das organizações educativas em Portugal, e as suas 

conclusões, assim como poderá fazer ressurgir o interesse pelo modelo racional-legal e 

pela abordagem que privilegia a análise normativa.  

As reformas promovidas pela administração central, para além da sua 

conveniência num contexto de crise financeira do Estado português (e também global), 

visam condicionar os professores e as organizações escolares no seu todo, a mudar 

comportamentos e a proceder a alterações e a reajustamentos estruturais, no sentido de 

criar um dinamismo propício ao sucesso das intenções reformadoras contidas na 

racionalidade apriorística implícita no discurso do governo.  

Isto está bem patente na reforma de reorganizar as escolas em agrupamentos por 

forma a dar continuidade pedagógica e permitir aos alunos crescerem num espaço e 
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meio com projeto educativo comum. Os agrupamentos constituíram-se e passou-se, 

agora, aos (mega) agrupamentos que seguem a mesma ordem de ideias.  

A criação desta ordem passaria por um período de convulsão, seguido de uma fase 

de acomodação, ou seja, de um regresso à normalidade, com a institucionalização das 

novas regras e práticas e o estabelecimento de uma nova cultura das organizações 

escolares. 

A escola como objeto de estudo pode ser entendida como uma realidade geral, 

homogénea, ou como um caso concreto, pleno de heterogeneidade, complexo. Se vista, 

por exemplo, como a escola pública portuguesa, o seu estudo abordará essencialmente 

aquilo que é comum aos diversos estabelecimentos de ensino, ignorando, 

necessariamente, tudo o que é particular, específico de cada um e que os diferencia. 

Aliás, este tipo de abordagem implica a junção de que não há diferenças substanciais 

entre as escolas que justifiquem a análise caso a caso, uma vez que há determinismos 

que enformam todas como se fossem só uma, o que é característico de um sistema 

fortemente articulado e centralizado.  

No que diz respeito ao modelo burocrático racional, este tem sido um modelo 

muito aplicado à escola enquanto organização, dado que a racionalidade instrumental é 

que caracteriza este modelo. O modelo político de interpretação das organizações 

pareceu-nos relevante neste trabalho atendendo à diversidade de interesses e objetivos e 

à racionalidade política evidenciada pelo Ministério da Educação e, simultaneamente, 

por todos os outros atores escolares direta ou indiretamente implicados nesta tomada de 

decisão, isto é, uma racionalidade dirigida segundo a sua própria visão da organização.  

Estamos, contudo, cientes que outros modelos organizacionais poderiam estar na 

base da concetualização deste trabalho. Porém, pareceu-nos razoável esta nossa escolha 

de paradigmas. Sendo a teoria da burocracia, o quadro explicativo mais usual para 

explicar as dinâmicas da escola, é por ela que vamos começar este nosso trabalho.  

O Modelo Burocrático terá sido um dos modelos mais utilizados para descrever as 

organizações. Em Portugal, no quadro da investigação realizada sobre a administração 

do sistema educativo e a organização da escola, a teoria da burocracia tem ocupado um 

lugar de destaque (Costa, 1996, p. 50).  

O estudo da escola como organização burocrática transfere para a escola 

características das organizações burocráticas, tais como a rigidez, a delegação de 

autoridade, a departamentalização, a especialização e os desempenhos mínimos 

aceitáveis, dando menos importância aos conflitos organizacionais, à definição 
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problemática dos objetivos, às dificuldades impostas por uma tecnologia ambígua e às 

estruturas informais (Lima, 1992).  

 O mesmo autor refere que  

”a consideração do modelo burocrático como o tipo mais puro tem a vantagem de 

possibilitar a concentração da nossa atenção num modelo teórico e não tanto em 

modelos normativos e salienta a consciência das dificuldades do modelo já presentes 

na obra de Weber, ao considerar o modelo burocrático como o tipo mais puro e 

como uma forma superior de estabilidade, precisão, fiabilidade e alcance.” (1992, p. 
63). 

 

A burocracia define-se como forma de organização que destaca a seleção de 

funcionários, a precisão, a velocidade, a clareza, a regularidade, a fiabilidade e a 

eficiência obtidas mediante a divisão de tarefas, a hierarquia de poderes, regras e 

regulamentos precisos. Com efeito, todos estes fatores estão, ainda que em graus 

distintos, presentes nas organizações em geral, o que significa que os podemos 

encontrar também na organização escolar (Bush, 1986).  

A burocracia é definida por Chiavenato como a “forma de organização humana 

que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos” (2000, p. 

304). 

Decompondo a teoria racional Weberiana, Chiavenato resume as características da 

burocracia ao: 

carácter legal das normas e regulamentos; formalidade nas comunicações; divisão 

racional do trabalho; impessoalidade nas relações; existência de uma hierarquia de 

autoridade; estandardização de rotinas e procedimentos; competência técnica e 

consequente meritocracia: especialização da administração e profissionalização dos 

participantes; e, um grau de previsibilidade muito grande no funcionamento das 

organizações (2000, p. 309). 

 

Tratando-se um modelo teórico, esta perspetiva burocrática pressupõe a existência 

de uma melhor solução organizacional universal, válida e relevante para todos os 

contextos, tendo subjacente um “tipo ideal” que assenta num conjunto de características 

particulares com base num modelo teoricamente centralizado, impessoal, procurando a 

racionalidade e a eficiência, menosprezando influências e sentimentos e nesta perspetiva 

não se afasta significativamente dos objetivos da administração científica defendida por 

Taylor (1947).  

 Nesta ótica, as organizações, ao perseguirem o “tipo ideal” de Weber, revelam 

uma imagem integrada, vincando as ligações entre as estruturas, seguindo uma lógica de 

previsão fortemente formalizada e determinada a priori. Por isso, “o modelo 

burocrático, quando aplicado ao estudo da escola, acentua a importância das normas 
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abstratas e das estruturas formais, os processos de planeamento e de tomada de 

decisões, a consistência dos objetivos e das tecnologias, a estabilidade, o consenso e o 

carácter preditivo das ações organizacionais” (Lima, 1998, p. 73). 

Muito do que a escola é deriva da sua vertente da centralização estratégica. Tudo é 

aprioristicamente decidido e previsto através de leis e regulamentos detalhados de 

modo a retirar toda a imprevisibilidade possível restringindo todo o carácter de incerteza 

e ambiguidade que os executantes podiam assumir. Nesta perspetiva,  

as organizações educativas detêm um conjunto único de objetivos claros que 

orientam o seu funcionamento: que esses objetivos ou metas são traduzidos 

pelos níveis hierárquicos superiores da burocracia em critérios racionais de 

execução para os professores e outros atores; que os processos de decisão se 

desenrolam segundo o modelo racional de resolução de problemas; que o 
controlo formal, assente em regras, determina a priori a conduta exigida; que 

o sistema é fundamentalmente um sistema fechado em que se estabelece 

claramente a diferença entre a “política” e “administração (Estêvão, 1998, 

p.180).  

 

São principais características da burocracia: a criação de circuitos rígidos com 

hierarquia muito marcante, a comunicação impessoal e vertical descendente, a 

comunicação formal escrita e oficial e a especialização de funções. Este modelo enfatiza 

a estrutura hierárquica enquanto autoridade racional legal sobre os diferentes níveis 

organizacionais, com cargos bem delimitado, regras e procedimentos rígidos e seguindo 

uma lógica de previsão altamente formalizada.  

 Sob este prisma, a organização também pode ser perspetivada como instrumento 

de dominação (Morgan, 1996) sobre os atores a nível psíquico, de ação intencional e 

criativa, de democratização, de participação, de autonomia e de emancipação social. 

Esta perceção ideal das organizações, que tem a sua força na mecanização, na 

racionalidade legal e na manutenção, corresponde a três formas de dominação social 

identificadas por Weber (1996, p. 282-283) que podem legitimar três tipos de 

autoridade e/ou poder nas organizações.  

 A dominação carismática, ou seja, o carisma do líder, a autoridade decorre das 

características pessoais do líder; a dominação tradicional, a autoridade legitimada pela 

tradição, pelo passado, pelo estrato social herdado e pelo costume e a dominação 

racional legal, a autoridade legitimada pela lei, pelo poder formal da regulamentação de 

carácter impessoal. 

O modelo burocrático oferece-nos a possibilidade de analisar a escola baseada 

numa autoridade de tipo racional-legal que importa analisar, dada a dimensão normativa 

de matriz centralizadora a que já fizemos referência. Sem dúvida que tradicionalmente 
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“as organizações educativas eram descritas e interpretadas segundo o modelo racional 

enquanto organização burocrática, apresentaria, assim uma estrutura social formalmente 

organizada, com padrões de atividade bem definidos, cumprindo objetivos previamente 

traçados” (Estêvão, 1995, p. 88). O pressuposto da deliberação a priori e da 

racionalidade instrumental da decisão é imanente a uma organização do tipo 

burocrático,  

No que respeita à tomada de decisões, são as estruturas de topo que pressionam 

todo o resto da organização no sentido de uma centralização estratégica. Tudo é 

previamente decidido e previsto através de regulamentos pormenorizados, retirando 

qualquer margem de autonomia a quem executa.  

Também Lima analisa a escola enquanto organização na sua dimensão 

burocrática. O autor procede a uma crítica do modelo relativamente ao contexto 

nacional. Para ele a burocracia funciona socialmente, para obedecer às diretrizes legais, 

na medida em que tem capacidade para traduzir operacionalmente, em termos 

administrativos, uma orientação política. Desta forma, considera relativa a sua eficácia 

contrapondo este conceito ao de eficiência. Refere que o controlo burocrático é a 

“máxima expressão de um modo de administração da educação, identifica-se e 

confunde-se com o próprio aparelho de controlo central, produtora de normativos que 

tudo contemplam e regulamentam até ao detalhe, uniformizadora e autocrática” (1992, 

p. 2).  

Todo o quadro conceptual e teórico emanado pelo modelo burocrático da 

organização tem sido um dos mais utilizados na caracterização dos sistemas educativos 

e das escolas, quer no contexto português, quer no contexto de muitos outros países.  

A escola é uma organização ou estrutura organizativa cujas decisões se 

concentram no centro político e administrativo. Nesta organização há uma 

regulamentação pormenorizada de todas as atividades e, também, uma previsibilidade 

de funcionamento com base numa planificação minuciosa; tudo é formalizado, 

hierarquizado e centralizado na estrutura organizacional, havendo uma quase obsessão 

pelos documentos escritos.  

 Costa reforça as características da teoria e acrescenta-lhe outras, como “obsessão 

pelos documentos escritos, atuação rotineira com base no cumprimento de normas 

escritas e estáveis e pedagogia uniforme” (1998, p. 39). 

Como já constatámos, da análise que fizemos às políticas mais recentes no nosso 

país, embora com algumas intenções de mudança, a ênfase continua na tradição 
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centralizadora das políticas educativas e da própria administração do sistema educativo. 

Neste sentido, num contexto de uma administração centralizada, a escola poderá ser 

percecionada como uma organização burocrática sujeita a um controlo mesmo remoto e 

organizada segundo um modelo uniforme instituído numa lógica do tipo de cima para 

baixo.  

 A crise económica e a necessidade de reorganizar as escolas levaram a mais uma 

mudança que alterou significativamente o conceito de escola, de comunidade escolar e 

de identidade de escola. Exemplo dessa alteração são os (mega) agrupamentos que 

deixaram de ser experimentais e passaram a ser uma realidade.  

Analisando a crise da Escola pública portuguesa, Afonso refere que os processos 

“de constituição dos agrupamentos de escolas não parecem iniciar em consequência de 

decisões políticas informadas e induzidas por um impulso de democratização social e 

educacional da escola pública. Ao contrário, mesmo que alguns atores individuais e 

coletivos deles se tenham apropriado com intencionalidades diversas, eles parecem ser 

sobretudo resultado de medidas administrativas neoliberais que esfacelam a centralidade 

e identidade da Escola pública” (2005, p. 13).   

Constatamos, ainda, que a operacionalização da proposta prevista no Decreto-Lei 

nº115-A/98, de 4 de Maio, ficou marcada por um processo eminentemente hierárquico 

em que prevaleceu a lógica da imposição administrativa a partir do centro do ‘sistema 

educativo’ e, também, da indução política local/autárquica, em detrimento de uma 

dinâmica dos próprios atores.” (Flores, 2005, p. 235).  

Continua o autor que “é notória a desarticulação (e a ausência de 

intenção/preocupação em proceder a uma articulação) entre o Projeto Educativo, o 

Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades e o respetivo orçamento, o que 

denota uma fragmentação entre a área financeira e a atividade pedagógica.” (2005, p. 

239). Conclui que “não se registra uma efetiva mudança de paradigma da administração 

do ‘sistema educativo’ e das escolas, prevalecendo lógicas centralistas e critérios 

economicistas em detrimento de processos democráticos e participativos” (Flores, 2005, 

p. 241).  

Sobre os atuais agrupamentos de escolas em Portugal, Lima assim, se posiciona:  

Dificilmente poderão vir a constituir-se em redes, e muito menos de tipo 

policêntrico. Uma rede de escolas, agrupadas ou não agrupadas, só poderá vir a 

alcançar uma organização de tipo policêntrico se as escolas singulares forem 

minimamente centrais do ponto de vista não apenas educativo e pedagógico, mas 

também do ponto de vista das políticas educativas e da administração (2011, p. 111).  
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É um processo que pretende fundir não só espaços e recursos físicos como 

também humanos: docentes, técnicos administrativos, assistentes operacionais e 

elementos exteriores ao corpo fixo da escola tais como o conselho geral, a associação de 

pais, as empresas com as quais a escola estabeleceu protocolos, entre outros, por forma 

a formar, supostamente, uma nova realidade que seria uma fusão perfeita.  

Nesta linha de entendimento, o modelo burocrático sugere uma organização 

educativa coesa e harmónica, enquanto fiel cumpridora de leis, preceitos e regulamentos 

emanados pela hierarquia. Os atores educativos procederiam em prol de objetivos 

unificados implicando uma homogeneidade de comportamentos, desempenhos e 

atitudes. Uma leitura da escola, enquanto modelo burocrático, faria desta organização 

uma organização unidirecional, cativa da estrutura ao negar aos atores educativos a sua 

interferência na organização e destituída de qualquer liberdade estratégica. Aos atores 

educativos estaria reservado uma função passiva, de meros “executantes de papéis” na 

base de um “determinismo normativo” (Crozier, Friedberg, 1977). A atividade informal 

na organização não é considerada, é reduzida a um aglomerado de peças duma máquina 

que pode ser construída com recurso a um manual de instruções e posta a laborar 

sempre da mesma forma.  

A racionalidade burocrática está ainda presente ao nível da definição dos objetivos 

da organização, na quantificação e comparação de resultados entre organizações 

educativas, na perseguição da eficácia e da eficiência alheando-se das diferenças de 

contexto em que se inserem as unidades educativas e suas particularidades. A propósito, 

num estudo sobre a escola de massas, Formosinho (1992), defende que a resposta à 

crescente complexificação da organização pedagógica foi a multiplicação de normas 

burocráticas sobre a distribuição de serviço docente.  

Do ponto de vista do modelo racional-burocrático, uma organização define-se 

como sendo uma estrutura social racionalmente construída, congruente nas orientações 

e nas ações, com normas e atividades claramente definidas para realizar metas 

determinadas.  

Neste campo, entendemos que a escola que hoje temos ainda se encontra 

organizada segundo alguns padrões técnico-burocráticos comuns às grandes 

organizações. Esta visão é tudo menos simplista e requer algum desenvolvimento. A 

escola como organização reproduz, de facto, mas, como defendemos anteriormente, 

também produz, assumindo-se como uma instância (auto) organizada para a produção 

das suas próprias regras. 
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A noção de organização tem sofrido alterações e cada vez mais nos afastamos das 

conceções tradicionais que viam na racionalidade, na estabilidade e previsibilidade, as 

características dominantes do seu funcionamento (Falcão, 2000, p. 37).  

No âmbito do nosso objeto de estudo, a perspetiva política de análise 

organizacional, assentará na sua vertente micropolítica.  

Quando abordamos a organização a partir da política, estamos a destacar o papel 

que os jogos de poder assumem, desta forma, de acordo com Morgan 

 as organizações podem oscilar entre sistemas equiparados a uma autocracia e 

sistemas equiparados a uma democracia; adverte-nos, porém, que as organizações, 

no concreto, constituem modalidades misturadas, pelo que apenas se pode afirmar 

que determinada organização se apresenta mais‘ democrática ou mais‘ burocrática, 

por exemplo. Estas modalidades constituem diferentes estruturas que revelam os 
processos políticos pelos quais as pessoas, no seio das organizações, agem de forma 

diferente e por vezes contraditória e estabelecem relações de antagonismo, 

negociação e poder, de acordo com os seus interesses (2010, p. 152).  

 

Em qualquer das perspetivas, a dimensão política de uma organização resulta das 

relações entre interesses, poder e conflitos.  

Na perspetiva política, as organizações, incluindo as escolares, são concebidas 

como construções ideologicamente orientadas que respondem a determinantes de 

carácter histórico, económico e político, que reproduzem interesses e metas particulares. 

A organização escolar, concebida de acordo com a metáfora política, permite-nos 

destacar a natureza plural das racionalidades que a atravessam, onde as expectativas e os 

interesses individuais e organizacionais são vistos como coincidentes, que põe em causa 

uma visão consensual dos objetivos e metas organizacionais.  

A perspetiva política da análise organizacional pode ser equacionada em duas 

vertentes: primeira – micropolítica, centrada nas estratégias dos atores. Vertente que 

entende a organização como uma arena política, onde confluem interesses distintos, 

negociações e onde os processos e as finalidades organizacionais são instáveis e 

conflituantes; segunda – macropolítica, centrada na análise do papel político e 

ideológico que as organizações desempenham no contexto sociocultural.  

 A implementação das novas agregações escolares que contextualiza o nosso 

trabalho de investigação pode ser visto, nesta ótica, como um processo que transporta, 

em si mesmo, potências para a intensificação da interação micropolítica, nomeadamente 

ao nível das demandas de poder e dos comportamentos estruturados, quer pelo conflito, 

quer pela cooperação e negociação. Esta situação será, certamente, acentuada, em 

situações controversas e polémicas, como é o contexto educativo atual em Portugal e, 
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particularmente, a decisão legal que suporta as novas agregações de Escolas, exigindo a 

correlação ativa da estrutura administrativa das escolas, da ação dos profissionais de 

educação, das entidades políticas locais e dos restantes interesses representados no 

sistema educativo. 

A perspetiva de Blase (1998) sobre a micropolítica mostra-se particularmente 

relevante na compreensão da mudança educacional. Tanto os processos de mudança, 

como os de estabilidade, contribuem para a estruturação do estado político e das 

organizações e das escolas. Durante os períodos de mudança a atividade micropolítica 

tende a fortalecer-se, dada a própria natureza deste tipo de contexto: ambiguidade, 

incerteza e complexidade de metas. Neste sentido, as interações micropolíticas podem, 

até, conjugar-se no intento de provocar o fracasso das mudanças inovadoras, quando os 

grupos dominantes as não rececionam como positivas e necessárias como pode ser o 

caso da implementação de medidas de política educativa que são impostas a partir de 

decreto e vivenciadas como hostis ou inúteis nos contextos escolares concretos.  

Segundo Costa (1998 p. 78), o modelo político parte do pressuposto que as 

organizações complexas podem ser estudadas como sistemas políticos em miniatura, 

com conflitos e dinâmicas de grupos de interesses semelhantes aos encontrados na 

cidade, no estado e noutras situações políticas. Ou, de acordo com Afonso, diremos que 

“A abordagem política concebe as escolas e os sistemas escolares como organizações 

políticas onde grupos distintos com interesses próprios entram em interação com o 

objetivo de satisfazer esses interesses particulares, num contexto caracterizado pela 

diversidade dos objetivos, pela existência de conflitos abertos ou latentes, e pela luta por 

mais legitimidade e poder” (1993, p. 43).  

A escola é um “sistema político em miniatura” (Baldridge et al., 1978, p. 34), 

composta por uma diversidade de indivíduos e de grupos, com interesses individuais e 

grupais diferentes, que influenciam a atividade organizacional. A vida escolar 

desenrola-se com base na conflitualidade desses interesses e nos processos de 

negociação, de cujos resultados depende o equilíbrio do poder.  

Atendendo ao contexto atual, a que se reporta esta investigação, num período de 

grandes reformas educacionais, especialmente ao nível administrativo e em especial a 

dos estabelecimentos de ensino, consideramos importante abordar a escola numa 

perspetiva política, tendo em consideração que “Estando os atores das organizações 

sujeitos a influências políticas económicas, sociais e culturais, a evolução da dimensão 
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organizacional tem estado, com eles, sujeita a influências externas e às reações de 

interesse dos próprios atores” (Friedberg, 1993, p. 33).  

A noção de política apresentada por Morgan é o resultado direto de uma 

sociedade em que os atores apresentam interesses divergentes. Sendo assim “a 

sociedade deverá oferecer meios de permitir aos indivíduos reconciliarem as suas 

diferenças através da consulta e negociação”. Nesta abordagem, a metáfora 

organizacional política obriga a “Entender as organizações como sistemas de governo e 

tentando desvendar a detalhada política vida organizacional, é possível compreender 

qualidades importantes da organização que são frequentemente encobertas ou 

ignoradas” (Morgan, 1996, p. 146).  

Os modelos políticos deixam transpor as limitações inerentes aos modelos 

racionais de análise que recaem nos aspetos estruturais das organizações, conduzindo à 

definição das organizações educativas como lugar onde se entrecruzam racionalidades 

políticas plurais e onde lutam pelo poder, proveniente de várias fontes, diferentes 

indivíduos e grupos com objetivos, perceções e interesses também eles distintos.  

A racionalidade, representada na possibilidade de previsão de decisões e 

comportamentos dos atores e das estruturas, perde valor interpretativo da vida 

organizacional. Conceitos tais como poder, conflito, interesse, negociação, entre outros, 

irão assumir importância na análise das organizações educativas, vista como “sistemas 

plurais, muitas vezes fraturados pelos conflitos” (Baldridge, 1971, p. 26), mas em que a 

análise da ordem e colaboração, “a análise das formas de negociação tanto quanto a 

forma de conflito faz sentido, ser convocada já que estas formas, na sua correlação, 

originam as relações de poder que se operam nas organizações educativas” (Bacharach, 

1988, p. 282).  

Nesta lógica passam a ter mais interesse as coligações de vontades e de pessoas no 

interior das organizações, por vezes sendo alternativas umas em relação a outras. 

Desenvolvem-se, assim, interiormente na organização centros de poder, justificando 

interesses agrupados em volta dos superiores, que disputam entre si a influência e a 

capacidade de determinarem os caminhos da organização.  

Segundo o modelo político, as organizações são criadas como "sistemas de 

atividade política" (Morgan, 1996, p. 152), onde os valores e a variedade de interesses 

alteram-se no dia-a-dia da atividade das organizações que, além de ocuparem o centro 

das atenções, dão proveniência, por vezes, a conflitos e à conceção de jogos de poder 

interpessoais. Estes jogos de poder encontram-se disfarçados no interior das 
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organizações, sendo, por vezes escondidos pelos atores que procuram mascarar e 

dissimular os seus reais interesses. A atividade política não é translúcida, encontrando- 

se submergida nos meandros da estrutura informal da organização ou, nas palavras de 

Lima “decorrente da rotura com a visão unitária da organização, este modelo centraliza 

o papel político dos atores organizacionais na configuração da estrutura informal 

organizacional”. (1998, p. 161).  

 Nesta ótica, a controvérsia e as discórdias políticas protagonizadas pelos atores 

organizacionais desenham uma outra estrutura paralela à estrutura formal: a estrutura 

informal. É na estrutura informal que vários autores associam o modelo político. Como 

exemplo, apresentamos Bolman e Deal quando referem que "os objetivos 

organizacionais e as decisões emergem de atitudes/processos de negociação e posições 

entre indivíduos e grupos". (1989, p. 109) Também, a organização na perspetiva 

política, é constituída por "ligações de indivíduos e grupos" (Bolman e Deal, 1989, p. 109), 

que condicionam a ação organizacional.   

De acordo com Baldridge a abordagem política das organizações desenvolve-se a 

partir de três fontes principais: a teoria do conflito, a teoria dos grupos de interesse e a 

teoria do poder que se ligam formando a base teórica da interpretação política da gestão 

da instituição de ensino (1971, p. 18). 

 A aplicação do modelo político à organização escolar 

 constitui uma das dimensões complementares para a compreensão e desmontagem 

das práticas dos atores organizacionais no que converge, sobretudo, às dimensões 
mais micro-analíticas. A perspetiva sociológica micropolítica chama a atenção para 

a constituição de grupos de interesse, coligações e estratégias que os diversos atores 

organizacionais recorrem para alcançarem a concretização dos seus objetivos / 

interesses no seio das organizações (Silva, 2010, pág. 6). 

 

As dimensões do interesse, do conflito e do poder são centrais neste modelo 

teórico de análise organizacional e na contextualização do nosso objeto de estudo e 

podem ser bem visíveis nesta nova forma organizativa que são os denominados (mega) 

agrupamentos. Nesta forma organizativa podem estar bem patentes estes pressupostos 

como o conflito, o poder e grupos de interesses no interior de um estabelecimento de 

ensino. De acordo com os seus pressupostos, as organizações são constituídas por vários 

tipos de interesses que representam o conjunto de predisposições dos diferentes atores e 

que se fundam nos seus objetivos e expectativas, condicionando as ações. Estes 

interesses, na maioria das vezes, não se articulam com os objetivos da organização, 

conflituando frequentemente com os interesses dos outros atores. Analisando o tipo de 

interesses observáveis nas organizações, Morgan concebe os interesses em “três 
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domínios interligados relativos a tarefas, carreira e vida pessoal dos atores na 

organização” (1996, p. 153). Assim, os interesses da tarefa são os que se relacionam 

com as ações especificas a executarem. O reconhecimento que os atores transportam 

“aspirações e visões daquilo que o seu futuro deve ser” (1996, p.153), introduz a 

categoria dos interesses de carreira. A relevância das “personalidades, atitudes próprias, 

valores, preferências, crenças e conjuntos de comprometimentos com o mundo exterior” 

que representam os interesses exteriores, condicionam os interesses de tarefa e de 

carreira, e “configuram a forma de agir tanto em relação ao cargo, quanto a carreira.” 

(1996, p. 153) Interpretando o confronto dos diversos interesses, Morgan define a 

segunda dimensão essencial da metáfora politica, o conflito como resultado da colisão 

de interesses, podendo ser “pessoal, interpessoal ou entre grupos rivais e colisões” 

(1996, p. 159).A competição, dentro da organização, por recursos limitados e por 

interesses de carreira, colocam os atores em oposição que, simultaneamente, 

desenvolvem ações para “colaborar na busca de uma tarefa comum”, propiciando a 

coexistência de logicas e dinâmicas de competição e colaboração fundamentais para a 

manutenção da organização. 

A terceira dimensão enunciada por Morgan, é o poder, que na metáfora política 

detém uma centralidade fundamental, por determinar as lógicas de ação dos atores, nas 

suas estratégias e objetivos, quer individuais quer de grupo. 

Estas formas de poder atribuem aos membros das organizações uma variedade de 

meios para ampliar os seus interesses, permitindo-lhe resolver ou perpetuar os conflitos 

organizacionais. O exercício do poder, estruturando as ações organizacionais, torna-se, 

de acordo com Friedberg “a capacidade de um ator estruturar processos de troca mais ou 

menos duráveis a seu favor, explorando os constrangimentos e oportunidades da 

situação para impor os termos da troca favoráveis aos seus interesses” (1995, p. 121). 

A pluralidade de racionalidades, de valores, objetivos e interesses fazem conceber 

as organizações “sistemas de atividade politica” (Morgan, 1996, p. 152), que não são 

mais do que ambientes onde coexistem interesses diferentes e divergentes que acabam 

por proporcionar conflitos e jogos de poder que encontrando-se ocultos, dissimulam os 

interesses, os poderes, as estratégias e os conflitos dos atores. 

A análise das estruturas organizacionais, através do modelo político, destaca as 

estratégias e as disputas pelo controlo do poder pelos atores, quando questionam os 

objetivos da organização numa lógica de defesa dos seus próprios interesses, com o 

objetivo de deter influencia sobre o poder de decisão.  
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Nas organizações surgem normalmente problemas que requerem medidas com 

graus de importância e complexidade diferentes para a sua resolução. É da 

responsabilidade do que decide encontrar as estratégias mais acertadas que levem à 

solução dos problemas organizacionais. A resolução destes é o ponto de partida da 

tomada de decisão.   

A individualidade de cada escola não deveria ser posta em causa mas sim 

aproveitar os pontos de sucesso de cada escola para juntas criarem mais condições para 

reforçar o coletivo (Lima, 2004). Assim, são acrescidas as responsabilidades e funções 

da direção e dos órgãos de gestão intermédia, em especial dos (mega) agrupamentos, 

para conseguirem impulsionar, em todas as escolas agrupadas, o espirito da visão do 

(mega) agrupamento. As escolas que são agregadas tornam-se dependentes do poder 

que se encontra exercido pelo diretor na escola sede.  

 Todavia, e tal como outros modelos, os modelos políticos oferecem perspetivas 

válidas relativamente à análise das organizações educativas e, como diz Baldridge “são 

apenas uma perspetiva, que, em conjunto com outras, pode dar uma imagem mais real 

da escola”. (1978 p. 43). 
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Capitulo IV – Metodologia  

A este capítulo está subjacente a apresentação e o desenvolvimento 

epistemológico, bem como a fundamentação das opções metodológicas alusivas à 

investigação realizada, dando conta das técnicas e métodos de recolha de dados e dos 

respetivos procedimentos de análise.  

Pensar a investigação, inicialmente, é um processo de descoberta dos nossos 

interesses, daquilo que desperta em nós a atenção de descobrir o que pouco 

conhecemos, ou até aquilo que nunca tivemos a hipótese de conhecer.  

Investigar é aprofundar o nosso conhecimento, resultando, por vezes na produção 

de um conhecimento novo. 

A matéria-prima, objeto sobre o qual o trabalho teórico incide, nunca é constituída 

pelo próprio real, por factos ‘puros’. Ela é já sempre mais ou menos elaborada e inclui 

noções ideológicas, intuições, ‘teorias’ espontâneas, factos construídos cientificamente 

em anteriores momentos sobre o real. Os meios de trabalho teórico passíveis de 

utilização serão essencialmente o corpo de conceitos, métodos e técnicas de que uma 

ciência pode dispor num, conceitos e relações entre conceitos, em suma, todo o tipo de 

informações disponíveis omento dado e que formam a teoria, em sentido amplo 

(Almeida, Pinto, 1982, p. 9). 

Uma investigação educativa  

parte sempre de uma situação problemática à qual o professor ou investigador não 

sabe dar resposta com os conhecimentos que sobre essa situação possui. Esta 

curiosidade por conhecer novos dados sobre um aspeto do conhecimento constitui o 

problema de investigação, e o esforço posterior – desenvolvimento do processo de 

investigação – estará encaminhado a resolvê-lo (Bravo, 1998, p. 70). 
 

Este estudo pretendeu compreender e interpretar esta nova realidade 

organizacional (mega) agrupamentos e explicitar as mudanças ocorridas na 

implementação das agregações escolares de forma descritiva, facilitando deste modo a 

interpretação das intenções registadas nos documentos legislativos e perspetivando 

consequências ocorridas neste processo. Também se pretendeu conhecer e analisar a 

opinião dos professores acerca da nova reorganização escolar. 

Nesta investigação existe o problema a investigar, obriga-nos à necessidade de se 

alcançar um conhecimento mais profundo da reorganização da rede escolar, optando-se, 

assim, por uma abordagem descritiva e interpretativa para a sua concretização.  
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4.1- A nossa problemática  

Na investigação educacional, como em outras áreas das Ciências Sociais, da 

definição de um tema de interesse até à formulação do problema de investigação é 

trilhado um caminho de ruturas, no sentido de rompimento com os padrões cognitivos e 

a mundivisão do senso comum que constituem, na terminologia de Bachelard (1934) 

verdadeiros obstáculos epistemológicos: é a rutura epistemológica que torna possível 

enunciar o problema de investigação de acordo com critérios científicos e 

exequibilidade no campo da investigação, uma vez que o problema científico não está 

formado à partida, é construído ao longo da investigação.  

Segundo Vilelas a definição do problema “é delimitar um tema, significa definir 

em termos concretos o nosso campo de interesse (2009, p. 75). Por isso, julgamos que a 

nossa escolha se justifica pela atualidade da temática no âmbito da administração 

educacional pois a criação destas novas agregações escolares é um dos temas principais 

da reforma administrativa que se vive atualmente em Portugal. 

Neste sentido, torna-se essencial compreender a política educativa, dá formação dos 

Agrupamentos de Escolas até passar para as novas agregações escolares. Os 

Agrupamentos de escolas foram pensados para dar resposta aos objetivos do artigo 40º 

da Lei de Bases do Sistema Educativo, que preconiza uma adaptação flexível dos 

estabelecimentos escolares aos objetivos educacionais da educação de infância e do 

ensino básico. 

As mudanças nas organizações escolares e as transformações ocorridas no sistema 

educativo são um tema que se encontram em nosso entender, presentemente, entre os 

assuntos que assumem maior pertinência na sociedade. È neste contexto que a novas 

agregações escolares, ou a criação dos (mega) agrupamentos mais popularmente 

conhecidos se expressam. 

Com este trabalho de investigação pretende-se identificar o impacto desta nova 

reorganização escolar para tentar compreender como é que os professores veem esta 

nova reforma administrativa, ao mesmo tempo que pretendemos conhecer a forma como 

interferiu na sua vida profissional e tentar, também, identificar se houve ou não 

vantagens ou desvantagens nesta nova reforma educativa.  

A pretensão desta investigação é descrever o processo decisório que levou a 

constituição deste (mega) agrupamento, tendo em conta o envolvimento dos atores 

educativos e as suas representações sobre esta nova realidade. Nesta linha, tenteremos 
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conhecer e compreender as dinâmicas organizacionais das novas agregações escolares 

ao nível administrativo e pedagógico, bem como as alterações profissionais ocorridas 

com esta forma organizativa. 

 

4.2- Pergunta de Partida  

 

Ao iniciar-se um trabalho de investigação na área das ciências sociais a 

capacidade de se enunciar o projeto através de uma Pergunta de Partida é uma tarefa 

que requer ao investigador ”exprimir o mais exatamente possível aquilo que procura 

saber, elucidar, compreender melhor” (Quivy , Campenhoudt, 2008, p. 44). 

 Para Tuckman a formulação da pergunta de partida deve conter determinadas 

características tais como: estabelecer uma relação entre duas ou mais variáveis; ser 

formulada de forma clara e sem ambiguidade; ser formulada em forma de questão e 

testável por métodos empíricos, ou seja, deve permitir a recolha de dados que 

respondam à questão formulada e ainda não representar qualquer atitude moral ou ética.  

Assim, a fase da concetualização requer a capacidade de formular e organizar 

ideias, uma revisão inicial de literatura para identificação e sustentação do problema.  

Na verdade, “a forma e os protocolos da pergunta hão-se condicionar as respostas 

que se obtém”, e nesta linha, as constatações empíricas alcançadas no final do estudo 

são previamente determinadas, quanto mais não seja, capazes de afigurar no “âmbito 

questionamento formulado” (Almeida, Pinto, 2005, p. 62). 

E, por isso, formulamos a seguinte pergunta de partida: 

 

Como se processou, em termos decisórios, a criação deste (mega) agrupamento e 

quais as representações dos atores educativos sobre as dinâmicas organizacionais 

face as novas agregações escolares.  

 

A questão-central deste estudo é procurar perceber a conceções e as 

representações dos professores acerca destas novas agregações escolares. É, nesta 

medida, conhecer as mudanças implementadas com a criação das novas agregações 

escolares; também saber quais as implicações que tiveram na sua vida profissional e de 

que forma se processam a ação destes atores educativos nesta nova forma organizativa.  
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4.3- Sub – questões e objetivo geral e específicos e pressupostos 

 

Neste enquadramento foram definidas as seguintes Sub-questões para o estudo em 

questão e que são as seguintes:  

 Quem foram os atores educativos que intervieram neste processo decisório? 

 Qual o tipo de participação dos professores relativamente à criação deste (mega) 

agrupamento? 

 Houve influência política neste processo?  

 Que novas dinâmicas emergiram fruto desta agregação? 

 Que vantagens, ou desvantagens, os diferentes atores reconhecem que existem 

fruto destas novas agregações escolares? 

 

Na sequência do problema de investigação, é preciso estabelecer objetivos gerais, 

objetivos específicos e pressupostos para a nossa investigação. 

Após definição e identificação do problema e das subquestões delinearemos o 

seguinte objetivo geral  

 

 Conhecer o processo decisório que levou a implementação e constituição 

das novas agregações escolares tendo em conta a participação dos atores 

educativos. 

 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

 

Reconhecer a existência de uma nova reorganização no sistema educativo; 

De que forma se operacionalizam as bases politicas e legais para a 

implementação do processo da constituição das agregações escolares; 

Perceber qual a atitude dos professores sobre as mudanças implementadas 

com a criação das novas agregações escolares tendo em conta as implicações na 

sua vida profissional; 
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Reconhecer a forma como se processa a ação dos atores educativos nesta 

forma organizativa e qual a sua interpretação sobre a mesma. 

Analisar as repercussões positivas ou negativas das novas agregações 

escolares; 

 

Pressupostos   

 

Segundo Quivy, Campenhoundt (2008) e Bell (2010) quando se pretende conduzir 

uma investigação de forma correta, sem no entanto comprometer o lado heurístico e 

especulativo que define qualquer ação intelectual, a sua organização está 

intrinsecamente dependente da escolha das hipóteses a trabalhar. As premissas 

representam como uma pressuposição, sobre o comportamento real dos indivíduos 

estudados. Deste modo, estão sujeitas a verificação ao longo da investigação para 

determinar a relação entre variáveis, fornecem o fio condutor à mesma, servindo para 

confirmar ou infirmar a pergunta de partida.  

Perante este enquadramento, colocamos as seguintes premissas ou pressupostos de 

estudo.  

 

  Não existe envolvimento e participação por parte dos atores educativos no 

processo decisório que levou à constituição das novas agregações escolares 

 Existem novas dinâmicas organizacionais envolvidas nas novas agregações 

escolares. 

  Esta nova forma organizativa de escola leva ao surgimento de uma menor 

articulação e uma menor cooperação entre os professores. 

 

4.4- Opção metodológica  

 

A investigação é um processo de descoberta dos nossos interesses, daquilo que 

desperta em nós a atenção de descobrir o que pouco conhecemos, ou até aquilo que 

nunca tivemos a hipótese de conhecer. Investigar é aprofundar o nosso conhecimento, 

resultando, por vezes, na criação de um conhecimento novo. 
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O objeto sobre o qual o trabalho teórico incide, nunca é constituída pelo próprio 

real, por factos ‘puros’. Ele é já sempre mais ou menos elaborado e inclui noções 

ideológicas, intuições, ‘teorias’ espontâneas, factos construídos cientificamente em 

anteriores momentos sobre o real. Os meios de trabalho teórico passíveis de utilização 

serão essencialmente o corpo de conceitos, métodos e técnicas de que uma ciência pode 

dispor, conceitos e relações entre conceitos, em suma, todo o tipo de informações 

disponíveis no momento dado e que formam a teoria, em sentido amplo (Almeida, 

Pinto, 1982, p. 9). 

Uma investigação educativa  

parte sempre de uma situação problemática à qual o professor ou investigador não 

sabe dar resposta com os conhecimentos que sobre essa situação possui, esta 

curiosidade por conhecer novos dados sobre um aspeto do conhecimento constitui o 

problema de investigação, e o esforço posterior – desenvolvimento do processo de 

investigação – estará encaminhado a resolvê-lo (Bravo, 1998, p. 70). 

 

Um dos aspetos mais importantes do processo é, sem dúvida, a metodologia que 

será utilizada com vista a levar a cabo a investigação, isto é, o modo de procurar dar 

resposta à pergunta de investigação. Ferreira define metodologia como  

um processo de descoberta e aprendizagem capaz de analisar os pressupostos 
racionais e lógicos da investigação, de modo a torna- los evidentes e sistematizados. 

Ela visa ajudar a entender, nos mais amplos aspetos, todo o processo de 

investigação, como sejam justificações, limitações dos métodos e dos procedimentos 

de pesquisa (2004, p. 291). 

 

 

Este estudo pretendeu compreender e interpretar esta nova realidade 

organizacional os (mega) agrupamentos, e explicitar as mudanças ocorridas na criação 

destas novas agregações escolares de forma descritiva, facilitando, deste modo, a 

interpretação das intenções registadas nos documentos legislativos e perspetivando 

consequências ocorridas neste processo. Também se pretendeu conhecer e analisar a 

opinião dos professores acerca da nova reorganização escolar. 

Ao efetuar este estudo que incide sobre a ação dos atores, dos seus modos de 

interação na organização escolar relativamente a um acontecimento concreto, revela-se 

fundamental diversificar os modos de investigação e as técnicas de recolha de dados 

num conjunto de procedimentos metodológicos de natureza qualitativa, no sentido que 

lhe é atribuído por Bogdan e Biklen (1994). 

Além da natureza do objeto de investigação, a opção por uma metodologia 

qualitativa, surgiu do entendimento de que ela seria a que melhor se adequaria à 

compreensão do fenómeno estudado, já que a dimensão humana se encontra sempre 
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presente. Acresce o facto de, tal como é referido por Ludke e André (1986), além da 

riqueza em dados descritivos que proporciona, a pesquisa qualitativa desenrola-se de 

forma complexa e contextualizada isto é, os resultados são reportados à situação 

concreta. Além disso, baseia-se num plano aberto e flexível permitindo, assim, a 

utilização de técnicas e instrumentos complementares, com vista a um melhor 

entendimento do objeto de estudo. 

Atendendo ao quadro epistemológico que se defende e que se caracteriza pela 

necessidade de analisar e compreender em profundidade o fenómeno que se pretende 

estudar, optou-se pela utilização de um paradigma interpretativo. 

A preocupação metodológica que se impõe no nosso estudo é de natureza 

descritiva e interpretativa, com destaque para os possíveis fenómenos que se impõem à 

observação e análise. Nesta linha de ideias, pautando-se estes considerandos pela ótica 

de Afonso  

Nos estudos descritivos, procede-se a uma narrativa ou descrição de factos, 

situações, processos ou fenómenos que ocorrem perante o investigador, quer tenham 

sido diretamente observados por ele quer tenham sido identificados e caracterizados 

através de material empírico relevante (2005, p. 43). 

 

Este estudo é predominantemente de natureza descritiva já que pretende 

caracterizar situações e interpretá-las, ou seja, pretende uma descrição em profundidade 

de uma situação social; das representações dos professores sobre dinâmicas 

organizacionais numa agregação escolar. 

Neste trabalho, privilegia-se o paradigma interpretativo, “em que o objeto de 

análise é formulado em termos de ação, que abrange o comportamento físico e ainda os 

significados que lhe atribuem os atores e aqueles que interagem com eles” (Lessard-

Hébert, Goyette e Boutin, 1994, p. 39). Segundo os mesmos autores “a investigação 

interpretativa baseia-se num postulado dualista, dando valor aos componentes 

observáveis, conquanto relacionados com significados criados e modificáveis pelo 

espírito.” (1994, p. 41). 

Reforçando o que já foi referido anteriormente, a opção preferencial pela 

metodologia qualitativa prende-se, sobretudo, com duas razões. Em primeiro lugar, e 

enquadrado no contexto teórico apresentado, está a conceção de que a realidade 

humana, social e organizacional é um fenómeno complexo, em permanente mudança. 

Tal fenómeno só pode ser coerentemente investigado se considerarmos, na pesquisa, 

toda a sua complexidade e o contexto social que o envolve numa dada situação. A 
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escolha pelo paradigma qualitativo prende-se com o tipo de organização complexa que é 

uma escola. A segunda razão que determinou a opção pela metodologia qualitativa, 

refere-se à natureza do problema de investigação em causa.  

Sendo orientada por objetivos de natureza descritiva, a pesquisa assenta numa 

abordagem do tipo estudo de caso (Bogdan, Biklen, 1994) na medida em que se 

restringe a uma realidade organizacional, a escola, sobre a qual pretendemos 

desenvolver uma análise sistemática, reflexiva e tão aprofundada quanto possível sobre 

esta nova realidade organizacional, de acordo com perspetivas teóricas e as perceções 

dos atores. È com este propósito que o estudo de caso constituirá a modalidade que se 

julga mais pertinente para o desenvolvimento da nossa investigação.    

 

4.4.1- Estudo de caso 

 

O estudo de caso constituirá a modalidade que se julga mais pertinente para o 

desenvolvimento da nossa investigação. Distingue-se de outras metodologias porque, 

para além de ser fortemente descritivo, utiliza uma amostra muito pequena, centrando-

se apenas, tal como já foi referido anteriormente, numa instituição ou num só individuo 

ou num grupo pequeno. Contudo o estudo de caso, não é apenas descritivo, pelo 

contrário, pode também auxiliar no levantamento de questões, na interrogação da 

realidade, no confronto de uma situação com outras anteriores, ou com teorias 

previamente recolhidas. 

O estudo de caso, segundo Bodgan e Biklen (1994) requer uma observação 

detalhada de um contexto, de um indivíduo ou de documentos. Estes estudos são 

comparados a um funil, pois neste estudo qualitativo, o tipo de perguntas nunca é muito 

específico. O início do estudo é onde os investigadores procuram o objeto de estudo ou 

fonte de dados, passando a avaliar o interesse do terreno ou das fontes de dados para os 

seus objetivos. Segue-se a recolha de dados, revisão e exploração, acompanhadas de 

tomadas de decisão acerca do objetivo do trabalho. Com o tempo o investigador toma 

decisões no que respeita aos aspetos específicos do contexto, indivíduos ou fontes de 

dados que irão estudar. Finalmente, passa de uma fase de exploração alargada para uma 

área mais restrita de análise dos dados coletados. 

Segundo Lüdke e André “O caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo 

tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular. [...] O interesse incide naquilo 

que ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes 
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certas semelhanças com outros casos ou situações” (1986, p. 17). Apontam como 

características fundamentais do estudo de caso, princípios associados ao estudo de caso 

“naturalístico”, que se sobrepõem às características gerais da pesquisa qualitativa. Estas 

características são as seguintes: 

Com efeito, os autores referem a descoberta como objetivo primeiro dos estudos 

de caso (1986, p. 18). O investigador deve manter-se atento a novos elementos que 

possam surgir durante o estudo, não deve ficar ligado a pressupostos teóricos. Esta 

característica assenta no pressuposto “de que o conhecimento não é algo acabado, mas 

uma construção que se faz e refaz constantemente.” (1986, p. 19)  A segunda: “Os 

estudos enfatizam a interpretação em contexto”. (1986, p. 20),  por isso é necessária 

apreensão completa do objeto, é fundamental compreender o contexto em que se 

integra. Neste sentido, é importante que o investigador deve trazer para o estudo esses 

pontos de divergência. Esta orientação é fundamental para a análise, pois a realidade 

pode ser encarada de diferentes pontos de vista.  

Assim, são dados vários elementos para que o leitor possa chegar às suas próprias 

conclusões e decisões, podendo ir além das conclusões do investigador. 

Finalmente, a última característica “Os relatos do estudo de caso utilizam uma 

linguagem e uma forma mais acessível do que ou outros relatórios de pesquisa” (1986, p 

21). Os relatos escritos apresentam-se de forma informal, narrativa, ilustrada por 

citações, exemplos e descrições. A preocupação deve ser a transmissão de forma direta, 

clara e bem articulada do caso, num estilo que se aproxime da experiência pessoal do 

leitor. Pode-se afirmar que o caso é construído durante o processo de estudo e que só se 

materializa, enquanto caso, no relatório final, onde fica evidente que se constitui num 

estudo de caso. Assim, estamos perante um procedimento metodológico de estudo de 

caso, que se afirma, essencialmente, por investigar um fenómeno atual no seu contexto 

real, é explicar a sua finalidade neste contexto é descrever de forma intensiva os 

comportamentos de um grupo.  

 Esta estratégia de investigação baseia-se no trabalho de pesquisa e de campo, e o 

investigador tem o papel central de recolher informação utilizando os vários 

instrumentos que existem para o efeito. 
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4.5- Caraterização da Unidade de gestão em estudo  

 

A investigação empírica realizou-se num (mega) Agrupamento de Escolas urbano, 

situado no Norte dos pais, que passaremos a denominar por agrupamento de escolas 

“Esperança”.  

A amostra desta investigação serão os professores deste (mega) agrupamento para 

saber a opinião acerca desta nova reorganização escolar. 

A escolha de um único (mega) agrupamento para a realização da investigação 

prende-se com o objetivo de analisar, num caso concreto, quais as implicações que 

houve no processo de constituição da agregação escolar e de que forma vêm esta nova 

realidade organizacional. 

Esta unidade orgânica começou a funcionar em 1984 com uma escola preparatória 

com alunos do 2º ciclo. Posteriormente, englobou o 3º ciclo passando a uma escola C+S 

e depois modificada a sua identificação devido a alteração com a mudança da lei que 

alterou a toponímia das escolas. 

Em 1999 as necessidades resultantes do desenvolvimento da autonomia das 

escolas levaram a comunidade educativa a empenhar-se na criação de sistemas 

organizativos adequados e compatíveis com o novo regime de autonomia, administração 

e gestão (Dec. Lei 115- A/98). Neste sentido, ocorreu a formação de dois Agrupamentos 

Horizontais. Esta reforma encerrou as anteriores Delegações Escolares Concelhias que 

superintendiam a nível administrativo as escolas básicas do 1º ciclo e o jardim-de-

infância existentes por todo o território concelhio. 

No ano letivo 2003/2004, dando cumprimento às orientações constantes no 

Despacho n.º 13 313/2003, nomeadamente no que respeita à racionalização de meios e 

ao favorecimento de um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela 

escolaridade obrigatória, numa área geográfica, foi feita a agregação dos dois 

Agrupamentos Horizontais de Escolas com outra Escola EB 2,3 que passou a ser a 

escola sede do novo Agrupamento Vertical de Escolas, constituído inicialmente por 50 

escolas. Pela primeira vez surge uma unidade administrativa escolar que agrega a 

educação de infância e 1º ciclo, 2º e 3º ciclo. 

  Em 2011 esta unidade e após obras de requalificação (ampliação e remodelação), 

surge com o Centro Escolar, extinguindo duas escolas do 1º ciclo. Este centro passou a 
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ter capacidade para responder à procura crescente com o aumento da população nesta 

zona geográfica. 

Em 2012, e após nova legislação, que pretendia incluir o ensino secundário em 

agrupamentos de ensino básico, decidiu o Ministério da Educação fundir o 

Agrupamento Vertical de Escolas e uma Escola Secundária, surgindo, desta forma, o 

Agrupamento de Escolas Esperança. Este agrupamento é responsável pelas respostas 

educativas de todas as crianças e jovens residentes, na parte Este do concelho. Engloba 

portanto todo o sistema de ensino desde o jardim-de-infância ao 12º ano. 

 Em 2013 nasce um novo centro escolar, que será responsável pelas respostas 

educativas do 1º ciclo e do jardim-de-infância, ao 12º ano. 

Em 2013, o Agrupamento de Escolas Esperança englobava um universo de 2132 alunos, 

233 docentes e 74 não docentes. Como se pode ver no quadro em baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro nº 1 - Número de alunos, Docentes e não docentes do agrupamento  

 

Analisando os dados disponíveis no quadro nº 2, onde se encontra o número de 

alunos por nível de ensino desde a constituição do Agrupamento em 2012/2013, 

podemos verificar que a população escolar do 1º ciclo, CEF e Ensino Secundário 

diminuiu ligeiramente. 
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2º ciclo 

 

 

3º ciclo 

 

 

CEF 
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secundário 
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Ensino 
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Total 

 

Alunos 

 

320 

 

572 

 
 

324 

 

 
 

428 

 

 
 

33 

 

 
291 

 

 
164 

 

 
2.132 

 

 

Pessoal docente 

 

23 

 

63 

 

41 

 

406 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

233 

 

Pessoal não 

docente 

 

6 

 

8 

 

27 

 

33 
---- --- --- 

74 

 

Ciclo de Escolaridade  2012/2013  2013/2014  

Pré-escolar  317  320  

1º Ciclo  644  572  

2º Ciclo  303  324  

3º Ciclo  413  428  

CEF  37  33  

Ensino Secundário Regular  328  291  

Ensino Secundário Profissional  175  164  

Total  2217  2132  

Quadro nº 2- nº de alunos por nível de ensino 
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No ano letivo de 2013/2014, do total de docentes do Agrupamento (233), 201 

pertencem ao quadro de escola; 28 ao quadro de zona pedagógica e 15 são contratados.  

Trata-se, portanto, de um quadro de docentes estável, com experiência docente e 

formação científica e pedagógicas adequadas às exigências profissionais. A maioria 

encontra-se na faixa etária de mais de 50 anos ou entre os 41 e 50 apresentando 

experiência profissional de mais de 25 e 30 anos. Quanto às habilitações académicas, 

predominam os licenciados havendo 34 docentes com mestrado e apenas 4 com 

bacharelato.  

O Agrupamento Esperança dispõe de três docentes especializados (grupo 910) 

pertencentes ao quadro do agrupamento. No ano letivo (2013/2014), foram colocados 

no agrupamento a exercer funções na educação especial cinco docentes especializados, 

em regime de destacamento.  

A população elegível para a educação especial, em 2013/2014, são 71 alunos, 

distribuídos pelos diferentes níveis de ensino. A elegibilidade dos alunos para a 

modalidade “Educação Especial” é feita com base na avaliação por referência à 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da Organização 

Mundial de Saúde. 

Trabalhamos, assim, com uma organização educacional que apresenta uma oferta 

educativa diversificada que vai desde o pré-escolar até ao ensino secundário nas suas 

várias vertentes, incluindo os Cursos de Educação Formação os Cursos Profissionais. 

 

4.6 - Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 

 

Numa investigação descritiva, os dados são geralmente recolhidos mediante a 

aplicação de questionários, realização de entrevistas. 

As técnicas e instrumentos de recolha de dados neste trabalho de investigação 

serão feitos através de inquéritos por questionários e entrevistas semiestruturadas e 

depois serão analisadas e serão retiradas as devidas conclusões.  
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4.6.1- Inquéritos por questionários 

 

O inquérito por questionário é o instrumento de investigação que tanto pode ser 

utilizado na metodologia qualitativa como na metodologia quantitativa. 

Para Tuckman (2000) os investigadores usam os questionários e as entrevistas 

para transformar em dados a informação diretamente comunicada por uma pessoa (ou 

sujeito). Os questionários e as entrevistas podem também utilizar-se para revelar as 

experiências realizadas por cada um e o que, em determinado momento, está a decorrer. 

Esta informação pode “ser transformada em números ou dados quantitativos, utilizando 

técnicas de escalas de atitudes e escalas de avaliação, ou contando o número de sujeitos 

que deram determinada resposta, dando origem a dados de frequência.” (2000, p. 307). 

Por sua vez, Quivy e Campenhoud enunciam que o inquérito por questionário  

consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma 

população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou 

familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas 

e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de 

um acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que 

interesse aos investigadores.” (2003, p. 188) 

 

Estes mesmos autores referem que as principais vantagens da aplicação deste 

método são: “a possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados e de proceder, 

por conseguinte, a numerosas análises de correlação; e o facto de a exigência, por vezes 

essencial, de representatividade do conjunto dos entrevistados poder ser satisfeita 

através deste método. É preciso sublinhar, no entanto, que esta representatividade nunca 

é absoluta, está sempre limitada por uma margem de erro e só tem sentido em relação a 

um certo tipo de perguntas – as que têm um sentido para a totalidade da população em 

questão” (2003, p. 189). 

A elaboração de questionários deve passar pelas seguintes e deferentes fases: 

escolha dos temas, formulação das questões, organização das questões e validação deste 

documento. 

Antes da aplicação de um questionário, este deve ser testado e, se necessário, 

procedido a alterações e remodelações, com base nos dados resultantes. Este teste deve 

ser aplicado em sujeitos com características idênticas à população em estudo. 

O tamanho da população da amostragem pode influenciar as conclusões do 

estudo, sobretudo a sua generalização, pelo que, quanto mais abrangente for a 

população da amostragem, maior será a possibilidade da generalização das conclusões 



74 
 

de um estudo. Por isso, seja qual for o tamanho da amostra, a escolha desta deve ser 

cuidadosa para que se possa constituir como representativa da população.  

Neste pressuposto, Tuckman refere que” numa investigação, a definição da 

população-alvo deve, mais logicamente, basear-se nas variáreis independente, 

moderadora e de controlo do respetivo “design”, bem como as considerações práticas 

pertinentes, tais como a disponibilidade dos sujeitos ou participantes.” (2000, p. 338) 

Considerando que neste estudo o inquérito por questionário constitui uma das 

técnicas de recolha de dados, foram aplicados inquéritos aos professores, em exercício 

de funções, no Agrupamento Esperança. Através deste inquérito por questionário 

pretendemos analisar e conhecer o posicionamento dos atores educativos, no caso dos 

professores, nesta nova forma organizativa e conhecer suas representações sobre as 

mudanças ocorridas com a criação das novas agregações escolares tendo em conta as 

implicações na sua vida profissional e reconhecer a forma como se processa a sua ação 

dos professores nova realidade organizacional. 

 

 

4.6.2- Entrevistas semiestruturadas 

 

Na prossecução da recolha da informação necessária à elaboração do presente 

estudo, também foram realizadas entrevistas.  

  Para Bogdan e Biklen a entrevista é “uma conversa com um propósito, usualmente 

entre duas pessoas, mas às vezes envolvendo mais, que é direcionada para uma delas 

com o objetivo de obter informações da outra. Nas mãos do investigador qualitativo a 

entrevista toma um formato particular” (1994, p. 96). 

A entrevista é, sobretudo, uma conversa através da qual um determinado 

indivíduo tenta obter informação de outro sobre determinado assunto. 

Para Quivy, Campenhoudt as principais vantagens da entrevista são: “o grau de 

profundidade dos elementos de análise recolhidos; e a flexibilidade e a fraca 

diretividade do dispositivo que permite recolher os testemunhos e as interpretações dos 

interlocutores, respeitando os próprios quadros de referência – a sua linguagem e as suas 

categorias mentais” (2003, p. 194). 

As entrevistas são utilizadas para aprofundar e complementar as informações 

recolhidas nos questionários, de modo a melhor compreender o objeto do estudo. 

Segundo Bogdan e Biklen  “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos, na 
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linguagem dos participantes, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo” (1994, p. 

134). 

Ao contrário do inquérito por questionário, durante a entrevista há um contacto 

mais direto entre o entrevistador e o entrevistado. 

No que concerne às entrevistas estas variam de acordo com o grau de 

estruturação. Assim, “em geral, distingue-se entre entrevistas estruturadas, não 

estruturadas e semiestruturadas, em função das características do dispositivo montado 

para registar a informação fornecida pelo entrevistado” (Afonso, 2005, p. 97). 

Existem três tipos de entrevistas: estruturadas, semiestruturadas e não 

estruturadas. E seja qual for o tipo de entrevista escolhido, deve-se sempre procurar 

auferir o máximo de informação necessária. 

Iremos usar a técnica da entrevista semiestruturada. A entrevista semiestruturada 

combina perguntas abertas e fechadas em que o entrevistado tem a liberdade de 

discorrer sobre o tema proposto. Seguimos um conjunto de questões, previamente 

definidas, mas conduzindo a entrevista de um modo informal, intervindo sempre que for 

oportuno no sentido de elucidar questões que não tenham sido claras ou retomar o tema, 

no caso de o entrevistado se ter desviado. Este tipo de entrevista, também, promove um 

clima de maior descontração o que leva a respostas mais espontâneas. No entanto, 

devemos ter sempre em mente que “entre a diretividade total e a não-diretividade, a 

flexibilidade da entrevista não se traduz por uma completa espontaneidade do 

entrevistado nem pela neutralidade total do entrevistador” (Pardal, Lopes; 2011, p. 88).  

A escolha da entrevista semiestruturada teve, igualmente, como intenção facilitar 

a interpretação das várias respostas dadas pelos vários entrevistados sobre o mesmo 

tema. 

  Foram realizadas quatro entrevistas cujos interlocutores foram o Diretor do 

agrupamento e respetivos coordenadores de estabelecimento. Pretendemos com a 

realização das entrevistas conhecer o processo decisório que levou a constituição deste 

(mega) agrupamento, e compreender as dinâmicas organizacionais das novas 

agregações escolares ao nível administrativo e pedagógico, tendo em conta o 

envolvimento dos entrevistados e dos atores educativos. Assim a recolha de dados será 

feita através de inquéritos por questionário e entrevistas semiestruturadas e depois de 

analisadas serão retiradas as conclusões. 
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4.6.3- Análise de Conteúdo  

A análise de conteúdo permite fazer inferências por meio da identificação 

sistemática e objetiva do conteúdo da mensagem, ou seja, “ análise de conteúdo aparece 

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e de objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (Bardin, 1977, p. 

42). 

A análise de conteúdo, que consiste essencialmente, num trabalho de 

sistematização dos conteúdos dos discursos de modo a torná-los analisáveis, envolve 

procedimentos relativamente complexos (Silva, 2004, p. 324). Após a leitura das 

entrevistas e questionários, passou-se a um processo de sistematização facilitador da 

análise. As informações recolhidas através de entrevistas com os docentes com cargos 

de gestão no (mega) agrupamento “Esperança” foram analisadas por processos de 

análise de conteúdo. Segundo Bardin, que define o processo de análise como sendo: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência conhecimentos 

relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens” 

(1977, p. 42). 

 

A análise de conteúdo das entrevistas e dos inquéritos por questionário permitiu 

fazer inferências relativamente a categorias de análise pré-definidas.  

Neste sentido, procedeu-se a uma identificação sistemática objetiva do conteúdo dos 

diferentes gestores escolares entrevistados.. 

Este trabalho de investigação fundamenta-se na conceção da análise de conteúdo, 

sendo esta um mecanismo de investigação que faz uma distinção objetiva, sistemática 

do conteúdo da informação. Os dados obtidos por meio de entrevistas, questionários 

constituem um “conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” 

(Bardin, 1977, p. 38). 

As fases q seguintes para a análise correspondem, assim, às regras definidas por 

Bardin que, de seguida, se descrevem adequadas ao nosso trabalho de investigação: 

 1ª Fase - pré-análise – compreende a escolha dos documentos a serem 

analisados, no presente caso os resultados das entrevistas a diretor e respetivos 

coordenadores de estabelecimento. 

 



77 
 

 2ª Fase - exploração do material - o resultado das entrevistas transcritas foi 

analisada com recurso a uma organização em tabela, onde constavam as 

categorias de objeto de análise definidas antecipadamente, tendo por base as 

questões-problema que servem de hipóteses ao nosso trabalho de investigação. 

 

 3ª Fase- tratamento dos resultados obtidos e interpretação – “os resultados 

brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos”, nesta fase 

procedeu-se à análise de conteúdo das entrevistas, terminando com as 

inferências relativas às subcategorias analisadas nas duas escolas. 

 

Neste ponto do trabalho seguiu-se a proposta de Silva em que, uma vez reunidas 

informações das transcrições de entrevistas, existe a necessidade de as interpretar, 

“A fim de se lhes atribuir significações ou fazer inferências válidas, a análise de 

conteúdo mostra-se pertinente para desocultar o conteúdo simbólico das mensagens 

dos actores investigados porque, apesar de estes usarem diferentes rótulos para as 

suas categorias ou diferentes nomes para os seus critérios de classificação, podem 

estar a referir-se a um mesmo tema” (2004, p. 324). 

 

A categorização, segundo Bardin “é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e por reagrupamento segundo o género 

(analogia), com os critérios previamente definidos”. (1977, p. 117). 

Neste estudo tratou-se de analisar, as razões que levaram as agregações escolares 

e saber como foi implementado o processo da constituição neste agrupamento em 

estudo e as razoes e consequências que advirão desta medida politica da através das 

opiniões dos docentes e dos respetivos órgãos de gestão, manifestadas tanto nas 

entrevistas como no inquérito, através dos sentimentos, perceções e posturas face a 

essas, possíveis mudanças organizacionais. Os dados produzidos foram agregados nas 

categorias referentes às diferentes vertentes da gestão da instituição de ensino. Essas 

categorias permitiram agrupar e classificar os elementos do discurso dos interlocutores 

escolares entrevistados. Estas categorias foram subdivididas em subcategorias 

significativas. 

Tendo como corpus de análise o discurso registado nas 4 entrevistas realizadas e 

as respostas às perguntas do questionário, realizou-se um processo guiado pelas 

indicações de Bardin (1977) que completou a enumeração, a agregação, a codificação e 

a categorização, a partir do qual foi possível derivar categorias de análise tais como, por 

exemplo, “razoes do processo ”, “processo de agregação ”, “ apreciação global da 
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agregação” entre outras. Sendo assim, as perceções e os posicionamentos dos diferentes 

entrevistados foram agrupadas nas categorias definidas.  

A análise de conteúdo permite fazer ilações por meio da identificação sistemática 

e objetiva do conteúdo da mensagem. A sua finalidade consiste em efetuar 

interpretações relativas à informação sobre a qual é realizada a análise, no sentido a que 

outras pessoas possam aferir o procedimento seguido. Assim, a análise de conteúdo tem 

por objetivo efetuar inferências, assentando numa lógica explicitada, sobre mensagens 

cujas características foram sistematizadas. No que diz respeito à análise do conteúdo 

dos inquéritos, esta permitiu a construção de um quadro onde são percetíveis as 

unidades de análise que surgem como dimensões. Silva considera que “é com estes 

atributos que os sujeitos ordenam e classificam as informações chegando a sistemas 

mais ou menos coerentes de leitura do real” (2004, p. 325). 

A análise do conteúdo dos inquéritos foi feita tendo em conta as dimensões de 

análise, no sentido de possibilitar as inferências relativas dos resultados dos 

questionários, estas inferências também tiveram que ser enquadradas na análise do 

conteúdo das entrevistas, dado que existiam pontos comuns. 
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Deste trabalho inicial resultou as seguintes dimensões, categorias e subcategorias 

de análise conforme se pode verificar na matriz em baixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Dimensões  Categorias  Sub categorias  

 

 

 

 

 

 

 

Politica 

(processo de constituição 

durante e depois do 

processo das agregações 

escolares)  

 

 

A.1. RAZÕES DA AGREGAÇÃO 

    

A.1.1. Económicas  

A.1.2. Pedagógicas  

 A.1.3. Organizacionais  

A.1.4. Dinâmicas Educativas 

 

 

A.2. PROCESSO DE AGREGAÇÃO 

A.2.1. Constituição da CAP 

A.2.2. Posição dos órgãos escolares (Diretora e 

coordenadores de estabelecimento) 

A.2.3. Problemas  

A.2.4. Conflitos de interesses  

 

A.3. APRECIAÇÃO GLOBAL SOBRE A AGREGAÇÃO 

A.3.1. Vantagens das agregações escolares 

A.3.2. Desvantagens das agregações escolares 

A.3.2. Mudança na restruturação ao nível educativo 

 

A.4. ALTERAÇÕES EXISTENTES AO NÍVEL: 

A.4.1. Gestão  

A.4.2. Pedagógico  

A.4.3. Gestão de recursos  

        

        

 

 

Organizacional 

 

B.1. ACEITAÇÃO DAS AGREGAÇÕES PELOS 

DOCENTES  

B.1.1. Aceitação imposta  

B.1.2. Aceitação Pacifica  

B.1.3. Resistência   

 

B.2. POSICIONAMENTO DOS PROFESSORES SOBRE 

ESTAS MUDANÇAS NO SISTEMA EDUCATIVO  

B.2.1. Vantagens  

B.2.2 Desvantagens  

B.2.3. Intervenção no processo de agregação  

B.3 CONSEQUÊNCIAS DA AGREGAÇÃO PARA A 

QUALIDADE DO TRABALHO DOCENTE  

B.3.1. Positivas  

B.3.2. Negativas  

B.4. CONSEQUÊNCIAS DA AGREGAÇÃO PARA O 

RELACIONAMENTO ENTRE DOCENTES  

B.4.1. Positivas  

B.4. 2. Negativas  

B.5. ALTERAÇÕES DO CLIMA E CULTURA DE 

ESCOLA.  

B.7.1. Positivas  

B.7.2. Negativas  
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Capitulo V- Apresentação e análise dos dados e discussão dos resultados 

 

 O presente capítulo tem como objetivo apresentar a informação recolhida, de onde 

recorre a correspondente análise das questões ou dados de investigação, procurando 

obter respostas para as interrogações sobre as razões subjacentes à constituição do 

agrupamento, obtidas a partir das entrevistas e dos inquéritos por questionário com os 

atores no terreno.  

 Com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 de Junho, foi 

desencadeado um processo que consagra uma nova forma de organização escolar, 

definindo como um dos seus principais vetores no respetivo preâmbulo: “…concretizar 

a universalização da frequência da educação básica e secundária de modo a que todos os 

alunos frequentem estabelecimentos de educação ou de formação pelo menos entre os 5 

e os 18 anos de idade”. Este documento legislativo segue na esteira da publicação da Lei 

n.º 85/2009, de 27 de Agosto, a qual estabeleceu o regime da escolaridade obrigatória 

em 12 anos, sublinhando a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a 

partir dos 5 anos de idade. 

Por outro lado, considerando as diretrizes na Resolução do Conselho de Ministros 

nº 44/2010, de 14 de Junho, relativa ao reordenamento da rede escolar, estamos a 

procurar compreender, e mesmo conjeturar sobre o potencial impacto de tais medidas na 

dimensão territorial em estudo. 

 

 

5.1- Caraterização da amostra  

Só é possível proceder à recolha dos dados para uma determinada investigação se 

houver um grupo de pessoas que esteja disponível para colaborar. Esse grupo de 

pessoas constitui-se, então, como a população alvo, e é sobre ela que vai recair o 

interesse do estudo. Murteira (1995) define população como sendo um conjunto de 

elementos com alguma característica comum e com grande interesse para o estudo. No 

entanto, em alguns casos (de dimensão reduzida) é possível analisar todos os elementos 

de uma população finita. 

A escolha da população alvo deve ser prudente e procura ir ao encontro dos 

objetivos traçados na investigação. Esta amostra foi constituída pelos professores, em 
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Questionários 
entregues  

71% 

Questionários 
preenchidos 

42% 

Amostra 

feminino 
81% 

masculinos  
19% 

Sexo  

exercício de funções, a população alvo desde o ensino pré-escolar aos docentes do 12º 

ano de escolaridade.  

Alguns destes professores, a maioria, já estavam nas escolas que agruparam e 

viveram também a experiência da agregação. Outros, em menor número, apenas 

conheceram a realidade do (mega) agrupamento.  

Relativamente ao envio dos questionários, estes foram entregues em mão para 

todos os docentes. Para facilitar a celeridade do processo foi pedido ao diretor que 

explicita-se o motivo do questionário numa tentativa de maior motivação no seu 

preenchimento.  

Dos 160 questionários entregues, recebemos 95 preenchidos o que nos dá uma 

amostra de 42% de respondentes conforme se pode verificar no gráfico n.º 1 . 

 

 

 

 

 

Quadro n.º 3 – amostra do estudo                                                                                                        Gráfico nº1 – Amostra do estudo 

 

 

 A maioria dos professores que respondeu é do sexo feminino 81%, o que revela, 

aliás, a tendência do ensino em que a maioria dos professores são mulheres, e que neste 

mega agrupamento não foge à regra, daí o resultado, como se vê no gráfico 2. 

 

 

 

 

 

Quadro nº 4- distribuição dos docentes por género 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 Gráfico nº2 – distribuição dos docentes por género 

   Nº de 
inquéritos 

 % 

Inquéritos entregues  160  71,11% 

Inquéritos preenchidos  95  42,22% 

Total  225  100,00% 

Sexo 
Número de 
respostas % 

Feminino 77 81% 

Masculinos 18 19% 

Total 95 100,00% 
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68% 

29% 

3% 

Situação Profissional   

Quadro de escola 

Quadro de zona 
pedagogica 

Contratado 

2% 3% 

21% 

74% 

Número de anos de Serviço  

menos de três 

de 3 a 5 

de 5 a 7 

de 7ou mais 

No gráfico 3 relativamente à situação na carreira, vemos que os respondentes são 

maioritariamente professores do quadro, ou seja, são professores que à partida não têm 

intenção de mudar de escola. Temos que 32% de professores que podem sair a qualquer 

momento do agrupamento (são QZP ou Contratados), apesar de alguns terem já um 

tempo de permanência razoável.  

 

  

 

 

 

Quadro nº 5 situação profissional                                                                                  Gráfico nº 3 situação profissional 

 

 

No que diz respeito aos anos de permanência no mega agrupamento em questão 

verifica-se que 2% dos professores estão há menos de três anos, o que poderá justificar 

algumas das respostas dadas no questionário pois não assistiram ao processo de 

agregação, quando chegaram já encontraram o mega agrupamento constituído.  

Contudo, verificamos que 74% dos professores estão na escola/agrupamento há 

mais de 7 anos, o que significa que vivenciaram todo o processo e, daí, terem uma 

opinião empírica. Isto leva-nos a afirmar que a maior parte dos docentes já tem muita 

experiência e já vivenciou situações diversas. Também podemos concluir que é um 

corpo docente estável, sem muitas oscilações de ano para ano. 

 

 

 

 

 

 

 Quadro nº 6- número de anos de serviço                                                                Gráfico nº 4- número de anos de serviço 

Situação profissional nº de respostas % 

Quadro de escola 65 68,42% 

Quadro de zona pedagógica 27 28,42% 

Contratado 3 3,16% 

Total 95 100,00% 

Numero de anos de serviço nº de respostas % 

menos de três 2 2,11% 

de 3 a 5 3 3,16% 

de 5 a 7 20 21,05% 

de 7ou mais 70 73,68% 

total 95 100,00% 
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2% 3% 

21% 

74% 

Número de anos de Serviço  

menos de três 

de 3 a 5 

de 5 a 7 

de 7ou mais 

1% 4% 

16% 

32% 

47% 

Idade 

entre 20e 30 anos 

entre30 e  35 anos 

entre 36 a 40 anos 

entre 40 e 45 anos 

mais de 51 anos 

No que diz respeito aos anos de permanência no (Mega) agrupamento em questão 

verifica-se que 3,16% dos professores estão há menos de três anos, o que poderá 

justificar algumas das respostas dadas no questionário pois não assistiram ao processo 

de agregação, quando chegaram já encontraram o mega agrupamento constituído.  

Contudo, verificamos que 60% dos professores estão na escola/agrupamento há 

mais de 20 anos, o que significa que vivenciaram todo o processo e, daí, terem uma 

opinião empírica. Isto leva-nos a afirmar que a maior parte dos docentes já tem muita 

experiência e já vivenciou situações mais e menos favoráveis. Também podemos 

concluir que é um corpo docente estável, sem muitas oscilações de ano para ano. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                             Gráfico nº 5 – tempo de serviço 

 Onde se pode verificar que, dos respondentes, apenas 1,05% se situa no intervalo 

entre os 20 e 30 anos de idade. Entre os 30 e os 35 anos temos 4,21% dos professores. 

No intervalo dos 36 a 40 anos temos 15,75% de professores. A maioria das idades do 

corpo docente do mega agrupamento situa-se acima dos 50 anos (47,37% dos 

respondentes), o que mostra o envelhecimento da só no agrupamento de escolas do 

Esperança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro nº 8 - idade                                                                                       Gráfico nº 6 – idade 

Tempo de serviço  número de respostas  % 

Menos de 10 anos 3 3,16% 

Entre dez e vinte 35 36,84% 

Mais de 20 anos 57 60,00% 

Total 95 100,00% 

Quadro nº 7 – tempo de serviço 

Idades dos professores nº de respostas % 

entre 20e 30 anos 1 1,05% 

entre30 e  35 anos 4 4,21% 

entre 36 a 40 anos 15 15,79% 

entre 40 e 45 anos 30 31,58% 

mais de 51 anos 45 47,37% 

total 95 100,00% 
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4% 

57% 

32% 

7% 

Ciclos de Ensino 

pré-escolar  

1º ciclo 

2ºciclo 

3º ciclo 

Estes professores lecionam nos diferentes ciclos de ensino, como se pode ver no 

quadro 7. Verificamos que o maior número de respondentes leciona maioritariamente ao 

1º ciclo (56,84%) e logo a seguir ao ensino secundário (31,58%). Também tivemos, 

relativamente ao total, um significativo número de respondentes que lecionam ao 3º 

ciclo (7,37%). Do ensino pré-escolar o número de respondentes é pequeno, apenas 4% 

dos professores 

 

 

 

 

 

                 Quadro nº 9 ciclos de ensino  

 

                                                                                                                                         Gráfico nº 7 – ciclos de ensino  

 

 

  5.2- Análise e discussão dos resultados  

            5.3.- Dimensão política  

Para analisarmos e interpretar melhor a dimensão política, vamos procurar 

analisar até que ponto os intervenientes com a responsabilidade pela implementação 

desta medida política, a analisam e recebem como uma conceção mobilizadora para a 

mudança, pressuposto que passaria por perceber qual a repercussão da perspetiva 

política junto dos atores, perceber em que medida se processou, em termos decisórios, a 

criação deste (mega) agrupamento e quais as representações dos atores educativos sobre 

as dinâmicas organizacionais face as novas agregações escolares.   

O tratamento dos dados será feito por áreas temáticas, constituindo-se estas as 

mesmas utilizadas no inquérito por questionário e pelas entrevistas efetuadas.  

 

 5.3.1- Razões da constituição do agrupamento  

 

Para interpretar a primeira categoria acima indicada vamos analisar as 

subcategorias: económicas, organizacionais e dinâmicas educativas, pretendendo 

Ciclos de ensino  nº de respostas % 

pré-escolar  4 4,21% 

1º ciclo 54 56,84% 

2ºciclo 30 31,58% 

3º ciclo 7 7,37% 

 
95 100,00% 
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compreender o acolhimento que os intervenientes a quem compete comandar a 

aplicação direta da legislação fazem desta medida legislativa, uma mudança 

organizacional como algo inovador e benigno para educação, ou se, pelo contrário, a 

leitura feita segue em sentido oposto. 

No âmbito das razões que estarão subjacentes à constituição dos grandes 

agrupamentos importa saber quais foram os contornos inerentes que estiveram na base 

da implementação do processo e qual o envolvimento dos intervenientes que tiveram na 

implementação garantindo a aplicação deste novo modelo.  

Decorrente da exportação dos dados das entrevistas efetuadas construímos o 

seguinte quadro síntese englobando as respetivas categorias: 

Quadro 10- Análise categorial - Razões da constituição do agrupamento- Subcategorias: económicas, 

organizacionais e dinâmicas educativas 

 

   

 

 

 

Razões económicas 

-“Continuo achar, que as razões foram economicistas 

(E1) 

- Sem dúvida alguma a primeira razão economicista,(E2) 

-Estas fusões de (mega) agrupamentos é só questão 

financeira, não tem nada a ver com pedagogia, não tem a 

ver com nada, é só financeira é a minha opinião e não 

conseguem demover disso”.(E3) 

-”Na minha opinião foram economicistas, (E4) 

 

 

Razões organizacionais 

-“a fusão implica menos postos de trabalho, a uma 

redução drásticas de turmas, aumentam o número de 

alunos por turma, reduzem o número de professores. 

(E4) 

-“Houve uma redução muito grande de professores. (E1) 

 

 

 

Dinâmicas educativas 

  “Á nível de recursos á nível de gestão a nível social não 

vejo nenhuma como nenhuma dinâmica associada”(E2).  

-“Falar em (mega) agrupamentos muito grande, a 

dinâmica pode emperrar porque as coisas muito grandes 

não dá resultado”. (E2) 

-“Não, não penso que não. Eu penso que isto foi uma 

questão de gestão dura e não de gestão pedagógica não 

vejo nenhuma dinâmica educativa que o 

justificasse”.(E2) 

-Não haverá uma nova dinâmica só se for com os 

docentes do 1º ciclo. Não vejo nenhuma induzir uma 

nova dinâmica”. (E1) 
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5.3.2 Razões económicas  

Tendo em conta a subcategoria razões económicas, fomos procurar perceber se 

era esse o sentido que os atores no terreno atribuíam ao processo de reordenamento da 

rede educativa. Todavia, importava perceber qual era a dimensão que atribuíam a esta 

subcategoria como justificação para operar estas mudanças. A partir do quadro nº 9, 

evidencia a síntese das afirmações dos entrevistados, onde podemos compreender a sua 

posição relativamente a este assunto. 

De uma forma todos os entrevistados referem que as novas agregações tiveram 

por base apenas critérios economicistas, consubstanciados na redução de custos, e, que 

não foram razões organizacionais ou dinâmicas educativas que tiveram na base desta 

implementação. Esta lógica é manifestada pelo entrevistado E2 levando a afirmar que as 

razões subjacentes à medida “… são de ordem economicista, isso aí não tenho dúvidas” 

E1 “ continuo achar, que as razões foram economicistas, já o entrevistado E3 sublinha 

que “estas fusões de (mega) agrupamentos é só questão financeira, não tem nada a ver 

com pedagogia, não tem a ver com nada, é só financeira é a minha opinião e não 

conseguem demover disso”. 

  Resumindo, a interpretação feita pela generalidade dos atores que foram 

entrevistados com responsabilidades na operacionalização deste processo era que as 

razões, inerentes a esta mudança eram basicamente de carácter economicista, não tendo 

por base nenhuma dinâmica educativa ou organizacional neste processo. 

 

5.3.3 Razões Organizacionais 

Para avaliar se as razões de constituição das novas agregações escolares poderia ser 

entendido como uma razão organizacional, É E4 quando questionado sobre se a 

constituição do grande agrupamento teria alguma razoabilidade em função da 

organização do funcionamento ou da gestão, respondeu que:” a fusão implica menos 

postos de trabalho, a uma redução drásticas de turmas, aumentam o número de alunos 

por turma, reduzem o número de professores”. Já o E1 “Houve uma redução muito 

grande de professores. Já o E3 diz sublinha que as coisas muto grandes não tem 

controlo são incontornáveis e incontroláveis por isso e que não gosto muito dos (mega) 

agrupamentos”. Podemos afirmar que não foram as razões organizacionais que 

estiveram base deste processo. 
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5.3.4 – Dinâmicas educativas  

Com a análise da subcategoria dinâmicas educativas, ficou visível que os 

entrevistados não consideram terem sido dinâmicas educativas a estarem na base da 

política que desencadeou o processo de reorganização da rede escolar. Para entrevistado 

E1 “Não vejo nenhuma induzir uma nova dinâmica”. Para o entrevistado E2 “Eu penso 

que isto foi uma questão de gestão dura e não de gestão pedagógica não vejo nenhuma 

dinâmica educativa que o justificasse”. Para o E3 sublinha que “Não, acho que não, 

uma dinâmica que o justificasse. Porque acho que a coisas que vêm de cima para 

baixo”. Não podemos deixar de realçar a opinião emitida pelo entrevistado E4 a qual 

considera que as razões para a constituição do agrupamento foram razões económicas, 

por um lado, mas salienta ser uma oportunidade para as “escolas mais pequenas, pois 

poderá haver uma partilha maior de experiências, de conhecimentos. Desta forma, e, 

mesmo perante um quadro unilateral e centralista, em que se considera que a única 

razão de ser do novo modelo é a mera diminuição de custos.  

 

5.3.5 – Processo da agregação da Comissão Administrativa Provisoria
6
 

Na constituição do agrupamento e constituição da CAP, procuramos interpretar a 

analisar os mecanismos que foram desenvolvidos, a forma utilizada para preparar e 

articular com os órgãos e estruturas a implementação das medidas preconizadas. 

Desta forma, pretendemos analisar os contornos e os mecanismos que sustentaram 

os procedimentos de comunicação e explicação dos pressupostos e princípios 

dominantes, junto daqueles que iriam ter que conduzir uma mudança tão significativa. 

Neste contexto criamos um quadro síntese sobre a comunicação da constituição deste 

(mega) agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

Constituição 
do 

Agrupamento 

 

“Na altura da agregação Esperança foi nos apresentado como 

facto consumado” 

  (E1). 

- “Mas a decisão foi tomada na secretaria, no ministério e 

ninguém foi ouvido e que, nós foi dito, é isto e tem que fazer 

isto” 

- “Eu não, não decidi porque isto tudo bem de cima, bem 

quase uma obrigação, penso mesmo que foi obrigatório foi o 

que aconteceu na altura dos agrupamentos verticais penso 

também que foi uma decisão de cima, è assim acabou, não há 

hipótese”.(E3) 

 

                                                             
6 A partir daqui utilizaremos a sigla CAP 
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Constituição 

da CAP 

 

 

- “Teve que se fazer a fusão e foi o Presidente da CAP e pronto 

teve que fazer e pronto acabou e mais nada”.(E3) 

 

-Mas os critérios foram definidos por parte do ministério se 

divida alguma”.(E2) 

-Foi uma decisão tomada a nível superior e que nos 

apresentada e que teríamos que cumprir”.(E1) 

 

Quadro nº 11 – Constituição do agrupamento 

 

 

  5.3.6- Constituição do agrupamento Esperança  

 

Quanto ao modelo a que obedeceu a comunicação da constituição do agrupamento 

aos intervenientes responsáveis pela aplicação desta medida, o mesmo apresenta-se 

carregado de ambiguidades e incertezas sendo merecedor de inúmeras críticas tal é o 

nível de descontentamento evidenciado pelos atores perante o clima de imposição 

manifestado pela tutela. Efetivamente, constata-se um desânimo similar a todos os 

entrevistados sobre o formato utilizado para comunicar a constituição do grande 

agrupamento. Considerando as organizações educativas e os respetivos órgãos em 

funções na altura, constata-se que a metodologia usada pela tutela foi a mera 

comunicação de um facto consumado, não havendo qualquer tipo de partilha, de 

auscultação, “Eu não, não decidi porque isto tudo bem de cima, bem quase uma 

obrigação, penso mesmo que foi obrigatório foi o que aconteceu na altura dos 

agrupamentos verticais penso também que foi uma decisão de cima, è assim acabou, 

não há hipótese“, Conforme afirma E4 Não, ninguém me perguntou nada”. 

Efetivamente, já estava tudo decidido quando a comunicação foi feita aos responsáveis 

pelas estruturas existentes à altura, o que é um exemplo de regulação burocrática por 

parte do Estado em que este exerce o seu domínio recorrendo às DGEST, enquanto 

instâncias hierarquicamente superiores, considerando as instituições educativas em 

causa. Ou seja, estamos perante o cenário de soberania detido pela tutela, aos 

professores restou-lhes o papel de simples profissionais que cumprem ordens, deixando 

perceber a prevalência de uma lógica de responsabilidade burocrática. Tal como a 

agregação em si, a constituição da CAP também se baseou numa lógica imposta e não 

negociada: “seria sempre o diretor da escola secundária a assumir a presidência da CAP. 

A reunião com a DSGEST foi uma mera “reunião” (E1). Não houve explicações para a 
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constituição do novo agrupamento nem tão pouco a possibilidade de contrariar o que 

estava decidido. O sentimento era que a constituição da CAP tinha seguido a mesma 

forma da constituição do agrupamento, não deixando espaço para o que quer que fosse, 

“foi sugerido na altura por uma espécie de nomeação que o diretor do antigo 

agrupamento como já estava agrupado que assumisse a liderança do novo (mega) 

agrupamento mas em momento algum existiu alguma pergunta a dizer se acham que 

sim ou que não, ou qual a vossa opinião, ou qual era a nossa opinião. Não, foi uma 

decisão tomada a nível superior e que nos apresentada e que teríamos que cumprir”. 

(E1).  O mesmo se passou para nome que iria ser designado neste agrupamento também 

foi imposto e não negociado, ou seja  

Fica patente que da parte dos decisores políticos não houve nenhum tipo de 

preocupação em criar consentimentos à volta do processo. Não se quis gastar tempo a 

procurar criar acordos ou consensos, porventura porque o aspeto financeiro falava mais 

alto e a discussão poderia pôr em causa a implementação do processo com a rapidez 

desejada. Prevaleceu a vontade do Estado, numa lógica impositiva a partir do topo, 

evidenciando neste processo a ação macro do poder central. 
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67% 

33% 

Na constituição destas novas 

agregações escolares foram tidas em 

conta as opiniões dos professores.  
Concordo 
Totalmente  

Concordo   

Não concordo 
nem discordo 

Discordo            

Discordo 
totalmente 

5% 

26% 

37% 

7% 

16% 

9% 

A aceitação do (mega) agrupamento foi 

pacífica por parte dos professores.  

Concordo 
Totalmente  

Concordo   

Não concordo 
nem discordo 

Discordo            

Discordo 
totalmente 

Não Respondo 

5% 

37% 

34% 

16% 

8% 

Os professores resistiram e não aceitaram 

estas novas alterações no sistema 

educativo. 

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

5.4- Dimensão Organizacional  

        5.4.1- Aceitação das agregações pelos docentes  

Relativamente à forma como os docentes aceitaram as novas agregações 

escolares, temos a síntese das respostas que obtivemos ao questionário, onde podemos 

verificar, pelas respostas às questões 1,2,3 e 4 que as agregações escolares foram uma 

decisão das autoridades hierarquicamente superiores (o ministério da educação), para a 

qual nem a direção docentes foram ouvidos.  

                

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico nº 8                                                                                                                         Gráfico nº 9  

 

Gráfico nº 10                                                                                                                                  Gráfico nº 11 

 

 

83% 

17% 

A constituição das novas agregações 

escolares resultou de uma decisão das 

autoridades hierarquicamente 

superiores.  
Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 
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1% 

43% 

29% 

16% 

11% 

Foi positiva a constituição do 

(Mega) Agrupamento. 

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não 
Respondo 

Durante este período de mudança os 

professores tiveram alguma 

participação e intervenção neste 

processo Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

Fazendo a análise, tanto das respostas ao questionário como das entrevistas, e 

tendo em conta a questão da aceitação das novas agregações escolares pelos 

professores, podemos dizer que tanto os professores, como os entrevistados aceiram as 

agregações de forma pacífica mas com algumas resistências por parte de alguns atores 

educativos. 

  

5.4.2- Posicionamentos dos professores sobre as mudanças no sistema 

educativo 

Relativamente à forma como se posicionaram os professores sobre as mudanças 

no sistema educativo temos a síntese das respostas que obtivemos ao questionário, onde 

podemos verificar, pelas respostas às questões que estão em síntese no quadro 

apresentado 

       

 

 

 

 

                                      Quadro nº 12 – Questões sobre o posicionamento dos professores sobre as mudanças no sistema educativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 12 

 Gráfico nº 13  

Foi positiva a constituição do mega agrupamento 

Durante este período de mudança os professores 

tiveram alguma participação e intervenção neste 

processo 

Este novo modelo de agrupamento traz mais 

desvantagens 

Este novo modelo de agrupamento traz mais 

vantagens. 
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13% 

87% 

Este novo modelo de 

agrupamento traz mais 

vantagens.  

Concordo 
Totalmente  

Concordo   

Não concordo 
nem discordo 

Discordo            

Discordo 
totalmente 

Não 
Respondo 

15% 

84% 

1% 
0% 

Este novo modelo de agrupamento 

traz mais desvantagens.  
Concordo 
Totalmente  

Concordo   

Não concordo nem 
discordo 

Discordo            

Discordo totalmente 

Não Respondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico nº 14                                                                                      Gráfico nº 15  

 

Podemos verificar que a constituição do (Mega) agrupamento não foi muito 

positiva para atores educativos, tendo pois 43% a dizem que nem concordam nem 

discordam com esta medida, 29% que dizem que não foi positiva a constituição do 

agrupamento. Podemos também, verificar que não tiveram nenhuma participação nem 

intervenção do processo e que este novo modelo não traz mais vantagens nem mais 

desvantagens.  

 

5.4.3- Consequências da agregação para a qualidade do trabalho docente 

 

Relativamente as consequências da agregação para a qualidade do trabalho 

docente temos a síntese das respostas que obtivemos ao questionário, onde podemos 

verificar, pelas respostas às questões que estão em síntese no quadro e nos gráficos 

apresentados 

 
As novas agregações escolares favorecem as condições de trabalho dos 

docentes 

 

As agregações escolares afetaram a vida profissional dos professores. 

 

As novas agregações escolares vieram criar instabilidade entre os professores. 

 

     Quadro nº 13 – Consequências da agregação para a qualidade do trabalho docente 
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1% 3% 

79% 

16% 

1% 

As novas agregações escolares favorecem 

as condições de trabalho dos docentes. 

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

26% 

58% 

12% 

3% 1% 

As agregações escolares afetaram a 

vida profissional dos professores.  

Concordo 
Totalmente  

Concordo   

Não concordo 
nem discordo 

Discordo            

Discordo 
totalmente 

Não Respondo 

Gráfico nº 16  Gráfico nº 17 

 

Gráfico nº 18 

 

Podemos verificar que as nesta agregação os atores educativos nem concordam 

nem discordam se veio favorecer as condições de trabalho dos professores mas sabem 

que a sua vida profissional foi afetada com a agregação criando assim mais instabilidade 

entre os professores.  

 

 

 

16% 

68% 

16% 

As novas agregações escolares vieram criar 

instabilidade entre os professores. 

Concordo Totalmente  

Concordo   

Não concordo nem 
discordo 
Discordo            

Discordo totalmente 

Não Respondo 
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10% 

79% 

11% 

Os professores das várias escolas já 

tinham um bom relacionamento antes 

de as escolas se agruparem.  

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

29% 

71% 

O (mega) Agrupamento veio criar um mau 

estar entre os professores dos vários ciclos 

de ensino.  

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

37% 

47% 

16% 

Os (mega) agrupamentos favoreceram o 

trabalho colaborativo entre os professores. 

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo nem 
discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

5.4.4-Consequências da agregação para o relacionamento entre docentes 

 

Relativamente as consequências da agregação para o relacionamento entre 

docentes temos a síntese das respostas que obtivemos ao questionário, onde podemos 

verificar, pelas respostas às questões que estão em síntese no quadro e nos gráficos 

apresentados 

Os professores das várias escolas já tinham um bom relacionamento antes de as escolas se agruparem. 

O (mega) agrupamento veio criar um mau estar entre os professores dos vários ciclos de ensino.  

Os (mega) agrupamentos favoreceram o trabalho colaborativo entre os professores. 

 Quadro nº 14 – Consequências da agregação para o relacionamento entre docentes 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico nº 19               Gráfico nº 20 

              Gráfico nº 21 
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Podemos verificar que 79% dos professores já tinham um bom relacionamento 

com os os professores das várias escolas antes de se agruparem. Não se criou mal-estar 

entre os docentes o que se pode verificar no gráfico pelos 71% das respostas que 

confirmar que discordam com esta afirmação. No que diz respeito ao trabalho 

colaborativo podemos dizer que 47% não concorda nem discorda com esta afirmação, 

37% diz que concordam que a agregação veio favorecer o trabalho colaborativo e 16% 

diz que discordam, pois consideramos que esta agregação não veio favorecer este 

trabalho colaborativo entre os docentes. Relativamente a esta última questão podemos 

concluir este agrupamento veio facilitar o trabalho colaborativo entre os professores, 

apesar de uma minoria a discordar. 

 

5.4.5 - Gestão da comunicação relativa ao agrupamento  

 

Relativamente a gestão da comunicação temos a síntese das respostas que 

obtivemos ao questionário, onde podemos verificar, pelas respostas às questões que 

estão em síntese no quadro e nos gráficos apresentados 

 

 

A direção facilita as reuniões entre professores dos vários ciclos. 

 

A escola, agora (mega) agrupamento, veio facilitar a comunicação com a diretora e com restantes órgãos de 

gestão. 

Torna-se difícil marcar uma reunião ou conversar com coordenadores de departamento e com a direção. 

Existe uma maior preocupação da direção em aproximar-se dos professores 

A escola, agora (mega) agrupamento, passou a dar uma resposta mais adequada aos problemas disciplinares 
que surgem. 

A escola, agora (mega) agrupamento, passou a dar uma resposta mais adequada aos problemas de natureza 

pedagógica que surgem 

 Quadro nº 15 –Gestão do agrupamento  
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34% 

41% 

15% 

10% 

A escola, agora (mega) agrupamento, 

veio facilitar a comunicação com a 

diretora e com restantes órgãos de 

gestão. 

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

58% 
16% 

22% 

2% 2% 

Existe uma maior preocupação da 

direção em aproximar-se dos 

professores.  

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

3% 

6% 

31% 

44% 

16% 

Torna-se difícil marcar uma reunião ou 

conversar com coordenadores de 

departamento e com a direção.   

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

21% 

32% 

41% 

6% 

Com o (mega) agrupamento veio 

dificultar a tomada de decisões para 

solucionar ou evitar conflitos.  
Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

2% 

7% 

53% 

26% 

9% 

3% 

A escola, agora (mega) agrupamento, 

passou a dar uma resposta mais adequada 

aos problemas de natureza pedagógica que 

surgem.  

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

12% 

13% 

74% 

1% 

A escola, agora (mega) agrupamento, 

passou a dar uma resposta mais 

adequada aos problemas disciplinares 

que surgem. 

Concordo 
Totalmente  
Concordo   

Não concordo 
nem discordo 
Discordo            

Discordo 
totalmente 
Não Respondo 

  

  

   

  

  

              Gráfico nº 22               Gráfico nº 23 

              Gráfico nº 24               Gráfico nº 25 

              Gráfico nº 26 
              Gráfico nº 27 
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Quanto a facilitar a comunicação entre os professores e os órgãos de gestão, 

podemos verificar que temos uma maior percentagem de 41% que nem concordam nem 

discordam com esta afirmação, temos 34% que concordam e 15% que discordam e 10% 

que não responderam o que torna os resultados obtidos numa leitura não muito simples. 

Relativamente à preocupação da direção em aproximar-se dos professores, temos 

a maior percentagem no item que discordam de com afirmação, ou seja, existe uma 

maior preocupação da direção facilitar uma aproximação com os docentes. No item que 

questiona a facilidade em reunir ou conversar com a diretora temos 44% dos 

respondentes que acham fácil. Notória é a percentagem dos que nem concordam nem 

discordam 31%, com os que não acham fácil, 6% mais 16% que não respondem, o que nos 

leva a crer que falar com a diretora não será fácil.  

Comparativamente com a resolução de conflitos, aos problemas de natureza 

pedagógica e aos problemas disciplinares, podemos verificar que a agregação nesta 

unidade de gestão não vieram dar uma resposta mais adequada aos problemas 

disciplinares e também não resolveu melhor as situações de natureza pedagógica.  

 

5.4.6- As alterações do clima e cultura de escola 

Para verificarmos de que forma as novas agregações escolares terá provocado 

alterações no clima de escola e também qual o seu contributo para a resolução de 

problemas, vamos analisar as respostas das entrevistas  

E1 E2 E3 E4 

 Sublinha :“Sim houve uma alteração ao nível de 

clima de escola efetivamente. 

  - As escolas continuar a ter um bom ambiente 

em cada uma, apesar de englobamos diferentes 

tipos de cultura o que não deixa de ser bom 

porque tenho mais conhecimento. 

- Os vários ciclos tentam adotar a esta nova 

cultura mas aos poucos todos se vão dando bem 

apesar de ainda se ver algumas pessoas a 

conviver só com os do respetivo”. 

 

Afirma “Numa fase inicial sim, houve 

alguma desconfiança no início mas 

com o tempo habituaram-se a esta nova 

realidade, vai se aceitando com 

naturalidade”. 

Reconhece que “que não, da minha parte 

que visse não. Temos um bom clima”. 

Afirma: “Eu acho que não”.  

“ 

Quadro nº 16 -Síntese das entrevistas para à análise do clima e cultura de escola  
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Vemos que, no geral, os entrevistados são de opinião que as agregações escolares 

trouxeram algumas alterações, até no clima de escola, umas positivas, outras nem por 

isso. Falam na vantagem de se conhecer muita gente, o que foi benéfico, sobretudo para 

articulação entre ciclos. Referem a disponibilidade para trabalhar colaborativamente. As 

agregações escolares trouxeram espírito de camaradagem. No fundo, os professores 

aceitaram as agregações escolares, apesar de ter sido imposta, porque não havia outra 

solução e, ao que parece, numa fase inicial foi muito complicado adaptarem-se mas com 

o tempo as coisas estão a melhorar. 
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Capitulo VI- Considerações finais  

      

6.1 – Conclusões 

Esta dissertação de mestrado foi realizada com a finalidade de investigar e refletir 

sobre as opções políticas e organizacionais do nosso sistema educativo, tendo como 

principal objetivo conhecer e descrever o processo decisório que levou a constituição do 

(mega) agrupamento em estudo, e perceber de que forma a agregação das 

escolas/agrupamentos em (mega) agrupamentos pode condicionar as perceções que os 

elementos da organização têm ao nível das relações interpessoais como a outros níveis. 

Com este trabalho de investigação pretendeu-se identificar o impacto desta nova 

reorganização escolar na perspetiva dos professores para tentar compreender como que 

os professores veem esta nova reforma administrativa, tentar também entender de que 

forma interferiu na sua vida profissional e tentar também identificar se houve ou não 

vantagens ou desvantagens nesta nova reforma educativa. 

As conclusões deste estudo, pela análise das entrevistas e dos inquéritos por 

questionários efetuados neste (mega) agrupamento constata-se as razões subjacentes à 

constituição dos (mega) agrupamentos são meramente financeiras visando numa 

diminuição de custos. A interpretação feita pela generalidade dos atores que foram 

entrevistados com responsabilidades na operacionalização deste processo era que as 

razões inerentes à mudança em curso eram basicamente economicistas, 

consubstanciados na redução de custos, e, que não foram razões organizacionais ou 

dinâmicas educativas que estiveram em questão. Pelas evidências que recolhemos 

concluímos que o este (mega) agrupamento foi imposto como facto consumado, 

ninguém foi ouvido, aconteceu a todos os elementos da organização. Tal como a 

agregação em si, a constituição da CAP também se baseou numa lógica imposta e não 

negociada, efetivamente, já estava tudo decidido quando a comunicação foi feita aos 

responsáveis pelas estruturas existentes à altura, o que é um exemplo de regulação 

burocrática por parte do Estado em que este exerce o seu domínio recorrendo às 

DGEST, enquanto instâncias hierarquicamente superiores, considerando as instituições 

educativas em causa. Trata-se, portanto, de uma mudança “imposta”, inserida numa 

lógica de “cima para baixo” que se aplica a todos os estabelecimentos de ensino.  

A administração central continua a exercer através da legislação publicada uma 

ação centralizadora que determina todo o processo de organização dos meios para 
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atingir os resultados. Estamos, perante o cenário de soberania intercetada pela tutela, 

aos professores restou-lhes o papel de simples profissionais que cumprem ordens, 

deixando perceber a prevalência de uma lógica de responsabilidade burocrática. 

Relativamente à forma como aceitaram os atores educativos as novas agregações 

escolares podemos verificar que as agregações escolares foram uma decisão 

hierarquicamente superior para a qual nem a direção nem os docentes foram 

auscultados, na qual aceitaram pacificamente mas com algumas resistências por parte de 

alguns atores educativos.  

Quanto a forma como se posicionaram os professores sobre as mudanças no sistema 

educativo podemos aferir que a constituição deste (Mega) agrupamento não foi muito 

positiva para atores educativos, pois verifica-se que não entreviram nem participaram 

neste processo. Podemos averiguar também que este novo modelo organizativo nem 

traz mais vantagens nem mais desvantagens por parte dos atores educativos. 

Relativamente as consequências da agregação para a qualidade do trabalho 

docente podemos aferir que nesta agregação os atores educativos não sabem se veio 

favorecer as condições de trabalho dos professores mas sabem que a sua vida 

profissional foi afetada com a agregação criando assim mais instabilidade entre os 

professores. Quanto as consequências da agregação para o relacionamento entre 

docentes podemos apurar que já tinham um bom relacionamento com os os professores 

das várias escolas antes de se agruparem. No que diz respeito ao trabalho colaborativo 

podemos conferir que esta agregação veio favorecer o trabalho colaborativo entre os 

professores, apesar de uma minoria a discordar. 

Quanto a gestão da comunicação e quanto a facilitar a comunicação entre os 

professores e os órgãos de gestão, podemos verificar que não sabem bem se veio facilitar essa 

comunicação. Relativamente à preocupação da direção em aproximar-se dos professores, 

existe uma maior preocupação da direção facilitar uma aproximação com os docentes.  

Comparativamente com a resolução de conflitos e aos problemas de natureza 

pedagógica e aos problemas disciplinares, podemos verificar que a agregação nesta 

unidade de gestão não vieram dar uma resposta mais adequada aos problemas 

disciplinares e também não resolveu melhor as situações de natureza pedagógica.  

Vemos que, no geral, os entrevistados são de opinião que as agregações escolares 

trouxeram algumas alterações, até no clima de escola, umas positivas, outras nem por 

isso. Falam na vantagem de se conhecer muita gente, o que foi benéfico, sobretudo para 

articulação entre ciclos. Referem a disponibilidade para trabalhar colaborativamente. As 
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agregações escolares trouxeram espírito de camaradagem. No fundo, os professores 

aceitaram as agregações escolares, apesar de ter sido imposta, porque não havia outra 

solução e, ao que parece, numa fase inicial foi muito complicado tal como sublinha o E1 

que “o primeiro ano foi horrível e surreal” mas adaptarem-se com o tempo e as coisas 

estão a melhorar. 

Podemos concluir que as agregações escolares são uma nova organização de 

escolas, que provocaram mudanças significativas, neste (mega) agrupamento colocando 

sérios problemas na gestão e organização dessas “grandes” organizações. A sua criação 

surgiu da união territorial de várias organizações que tinham identidades, culturas, 

dinâmicas e funcionamentos muito distintos. 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
Mestrado em Administração Educacional 

 

 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

No âmbito da Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação / Área de 

Especialização em Administração Educacional, a realizar na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, estamos a fazer um estudo sobre as perceções dos professores 

sobre as novas agregações escolares, ou mais popularmente chamados, de (mega) 

agrupamentos de escola. 

Leia com atenção as perguntas e assinale as respostas que entende serem as 

mais adequadas.  

Para a realização do estudo necessitamos da sua colaboração respondendo a este 

questionário. O questionário é anónimo e confidencial e os dados serão utilizados 

apenas para fins de investigação científica. 

 Obrigada pela sua colaboração. A sua opinião é muito importante para este 

estudo. 

 Sexo  
 

 Masculino 

 Feminino  

 

 Situação profissional   

 

 Quadro de escola / agrupamento  

 Quadro de Zona Pedagógica  

Contratado  

 
 Idade   

 

 20 - 30  

 31 - 35  
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36 - 40  

41 - 45  

 
 Ciclo de ensino   

 

 Pré-escolar  

 1º Ciclo  

2º Ciclo  

 3º Ciclo  

Secundário  

 
 
 Número de anos de serviço   

 

 Menos de 10  

 Entre 10 e 20  

 Mais de 20  

 
 Há quantos anos é professor neste (mega) agrupamento?  

 

 Menos de 3  

 3 - 5  

 5 - 7  

 7 ou mais  

 Outra: _________________________________________________________ 
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Numa escala de 1 a 5 escolha o grau de concordância com a afirmação: 

1 = Concordo totalmente        2 = Concordo           3 = Não concordo nem discordo 

4 = Discordo                             5 = Discordo totalmente         N/R=Não Respondo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

1  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
  

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
  

   

 

 
 
 
 

  
 
 
  

   

 

  2  
 
 
 

  3  4 
 
 
  

  5  N/R  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
  

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
  

   

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
  

   

1- A constituição das novas 

agregações escolares resultou de 

uma decisão das autoridades 

hierarquicamente superiores.  
 

2- Na constituição destas novas 

agregações escolares foram tidas 

em conta as opiniões dos 

professores.  

 

3- Durante este período de 

mudança os professores tiveram 

alguma participação e 

intervenção neste processo. 

 

4- A aceitação do (mega) 

agrupamento foi pacífica por 

parte dos professores.  

 
 

 

5- Os professores resistiram e 

não aceitaram estas novas 

alterações no sistema educativo. 

 
 

 

6- As novas agregações 

escolares vieram criar 

instabilidade entre os 

professores. 

 

 

7- A integração de todos os 

estabelecimentos de ensino no 

(mega) agrupamento foi 

importante. 
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8- As agregações escolares 

originaram ou trouxeram 

discórdia entre os professores 

 
 

 
 
9- A agregação foi motivo de 

controvérsia entre professores 

 

 
10- A aceitação do (mega) 

agrupamento foi pacífica. 

 11- Os professores das várias 

escolas já tinham um bom 

relacionamento antes de as 

escolas se agruparem. 

 12- As novas agregações 

escolares vieram criar 

competição entre os professores 

das várias unidades escolares. 

 13- As novas agregações 

escolares vieram criar 

instabilidade entre os 

professores. 

 14- Com esta nova realidade 

organizacional (mega) 

agrupamento formou-se um 

clima de desconfiança entre 

colegas 
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 15- Os (mega) agrupamentos 

favoreceram o trabalho 

colaborativo entre os 

professores. 

 16- Os professores de ciclos de 

ensino diferentes apoiam-se 

mais, agora com esta nova 

realidade organizacional (mega) 

agrupamento. 

 17- A direção facilita as 

reuniões entre professores dos 

vários ciclos 

 18- Existe uma real interligação 

das atividades entre as várias 

escolas do (mega) agrupamento. 

 19- O (mega) Agrupamento 

veio criar um mal-estar entre os 

professores dos vários ciclos de 

ensino. 

 20- Já existia um certo 

distanciamento entre os 

professores dos vários ciclos. 

 21- Este distanciamento é 

demonstrado mais entre 

professores do Pré- escolar e 1º 

ciclo 

 22- Este distanciamento nota-se 

mais entre professores 1º ciclo e 

2º ciclo 
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  5  N/R  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
  

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
  

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
  

   

23- Este distanciamento é 

demonstrado mais entre 

professores do 2º e 3º ciclo e 

secundário 

24- A distância física entre as 

escolas é um fator que contribui 

para a degradação das relações 

pessoais e colaborativas entre 

professores 

25- Com as novas agregações 

escolares (mega) agrupamento 

veio acentuar mais a distância 

física entre as escolas 

26- Subsiste, entre os 

professores, a preocupação de 

articular os conteúdos dos vários 

ciclos. 

 

 
 
27- Existem projetos comuns 

desenvolvidos nas várias escolas. 

28- Os professores têm no seu 

horário tempos para reunir com 

outros professores do mesmo 

ano. 

 

29- A escola, agora (mega) 

agrupamento, passou a dar uma 

resposta mais adequada aos 

problemas disciplinares que 

surgem. 
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30- A escola, agora (mega) 

agrupamento, passou a dar uma 

resposta mais adequada aos 

problemas de natureza 

pedagógica que surgem. 

31- A escola, agora (mega) 

agrupamento, veio facilitar a 

comunicação com a diretora e 

com restantes órgãos de gestão. 

32- A escola, agora (mega) 

agrupamento, marcar reunião 

com coordenador(a) de 

departamento é fácil. 

33- A escola, agora (mega) 

agrupamento, marcar reunião ou 

conversar com a diretora é fácil 

 

 

34-. A escola, agora (mega) 

agrupamento é mais difícil 

conversar, encontrar-me, com o 

(a) diretora ou coordenador(a) de 

departamento. 

 

35- Existe uma maior 

preocupação da direção em 

aproximar-se dos professores. 

36- Ser (mega) agrupamento 

veio facilitar a tomada de 

decisões para solucionar ou 

evitar conflitos. 
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Muito obrigado pela colaboração e disponibilidade 

1  
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36- Com o (mega) agrupamento 

veio dificultar a tomada de 

decisões para solucionar ou 

evitar conflitos. 

37- Com o (mega) agrupamento  

houve um aumento de 

burocracia 

38- O corpo docente partilha de 

um maior grau de satisfação após 

a agregação em (mega) 

agrupamento 

39- Desde a agregação em 

(mega) agrupamento que o 

ambiente entre professores tem 

vindo a melhorar e a tornar-se 

mais satisfatório. 

 

 
40- Desde a agregação em 

(mega) agrupamento sente-se 

uma maior união entre todos os 

docentes. 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

Mestrado em Administração Educacional 

 

 

Guião da Entrevista 
 

 

 

  

1) 1) Que opinião tem sobre a criação das novas agregações escolares? Poderia dar-

me exemplos de vantagens ou de constrangimentos que existem nas novas 

agregações escolares? 

 

2) Esta reestruturação no sistema educativo surge numa boa altura? 

 

3)  Qual era o seu cargo na altura da fusão das novas agregações escolares? 

 

4) Na sua opinião, quais foram as razões subjacentes à fusão dos agrupamentos? 

 

5) Neste processo de constituição e da implementação das agregações escolares teve 

alguma capacidade de decisão? 

 

6) Quem foi ouvido e quem não foi ouvido neste processo? 

 

7) O que é que pensa de não terem sido ouvidos os órgãos, e neste particular o 

Diretor? 

 

8) Quais os critérios que definiram quem passaria a pertencer a CAP (Comissão 

Administrativa Provisória)? 

 

9) Como viu o processo da constituição da CAP do “Mega agrupamento”, tendo em 

atenção esta nova realidade organizacional? 

 

10) E como é que tomaram posição sobre este processo? 

 

11) Pode descrever se existiram ou emergiram conflitos de interesses? 

 

12) Quais foram as principais dificuldades detetadas neste processo? 

 

13) Os agrupamentos tinham certamente práticas que foram desenvolvendo em 

parceria e em articulação com outros parceiros. Como é que avalia a continuidade 
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destas práticas que vinham sendo desenvolvidas em parceria e articulação com 

outros parceiros sociais, em cada um dos agrupamentos? 

 

14) Por exemplo, a autarquia como é que se posiciona? Acha que houve interesses 

político-partidários nesta nova realidade organizacional? 

 

15) Como se definiu o nome do agrupamento?  

 

16) Pode indicar-nos que dinâmicas educativas existentes, ou a criar, no território do 

seu (mega) agrupamento estiveram na base deste processo? Acha que houve 

alguma dinâmica educativa que a justificasse? 

 

17) Sendo uma mudança de restruturação ao nível educativo, o que mudou, agora, na 

Escola?  

 

18) Que alterações ao nível de procedimentos de gestão e a nível pedagógico houve 

entre a realidade anterior e a realidade atual? 

 

19) Vê alguma vantagem nesta fusão a nível de funcionamento? 

 

20) Acha que vai haver alterações ao nível do processo ensino/aprendizagem com 

este processo? 

 

21) Esta nova realidade organizacional tem implicações na qualidade pedagógica 

oferecida pelas escolas? Ou seja há algumas alterações de qualidade? 

 

22) Considera que este novo modelo de organização escolar é ideal do ponto de vista 

da gestão dos recursos, do currículo e da pedagogia?  

 

23) Considerando esta nova realidade organizacional, como está a ver a comunicação 

entre a escola sede do Agrupamento e os restantes estabelecimentos de ensino?  

 

24) Olhando para esta nova realidade, vê esta restruturação como algo que vai ter 

potencialidades de induzir nova dinâmica educativa? Ou considera que vai ficar 

tudo na mesma? 

 

25) Podia referir-me como foi aceite pelos professores a criação e a implementação 

das novas agregações escolares? 

 

26) Qual o posicionamento dos professores sobre estas mudanças no sistema 

educativo, se as aceitaram passivamente ou se, por outro lado, resistiram a estas 

alterações? 
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27) Com a criação das novas agregações escolares, verificaram-se alterações nas 

relações entre os professores, dos vários ciclos, e entre os professores e a 

direção? 

 

28) Considera que a distância geográfica entre as escolas é um obstáculo às relações 

entre docentes e entre as várias estruturas?  

 

29) Como desenvolve e incrementa as relações e a colaboração e partilha entre 

docentes e entre as várias estruturas. Podia dizer como considera e como avalia 

este processo? 

 

30) Considera que com estas novas agregações escolares provocaram alterações no 

clima de escola e potenciou ou não conflitos? 

 

31) Como é que vê o ambiente que se vive dentro do seu Agrupamento? 
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Transcrição das entrevistas 

 

       Entrevistado 1  

1) Que opinião tem sobre a criação das novas agregações escolares? Poderia dar-me 

exemplos de vantagens ou de constrangimentos que existem nas novas agregações 

escolares? 

R: “As desvantagens é que é muito difícil fazer uma gestão de tantos recursos 

humanos como também problemas de escolas em espaços longínquos torna-se muito 

difícil a quem está gerir e liderar uma escola, consiga ter uma acesso direto aos 

professores e com coordenadores de estabelecimento ao não ser quando as festas, 

ainda bem que à festas de em quando para a gente poder la ir porque torna-se muito 

complicado sair da escola sede na minha situação concreta tenho duas escolas que 

são contiguas mesmo a ida a escola que fica a poucos metros é complicado. As 

vantagens das agregações em termos de gestão muito sinceramente não vejo 

nenhuma. As vantagens foram políticas e uma questão de recursos de economizar 

recursos de diminuir ao número de gestores. Em termos práticos não trouxe grandes 

mais-valias para escola poderá haver uma vantagem a questão dos professores do 

ensino secundário começar haver um contato mais direto com as educadoras com os 

professores do primeiro ciclo que não vinham tantas vezes a escola que onde eles 

estavam a lecionar mas os espaços de encontro são poucos nos fazemos questão de 

ter uma formação no fim do ano para todos os docentes e ter grupos de trabalho 

onde propositadamente misturamos todos os professores de todos os níveis de ensino 

mas durante o ano a não ser que seja uma festa o outra e voltamos a festas é muito 

difícil ter espaços de encontro entre eles poisos horários dos professores estão cada 

vez mais preenchidos e muito difícil realmente podia ser muito bom mas é muito 

difícil, o geral não facilita esse encontro. O que vejo nesta nova realidade são mais 

desvantagens do que vantagens nas agregações escolares”. 

2) Esta reestruturação do sistema educativo surge numa boa altura?  

 

R: “Bom, vendo só desvantagens nenhuma altura seria boa não há uma altura boa 

para fazer isto. Qualquer agregação é feita numa situação de choque para toda 

gente para os diretores que de repente se veem a dirigir não só os colegas que 

conheciam anteriormente, mas novos colegas numa situação que emocionalmente 

para alguns professores e de quebra, uma quebra que também é emocional, que 

tinham antes e um confronto com novas pessoas tudo é feito espaço de um ano, e 

esperasse num espaço de uma ano os resultados aparecessem mas é impossível 

ninguém consegue, não vou dizer que ninguém consegue, mas a escolas pequeninas 

com poucos alunos e professores que se calhar não notaram tanta diferença. A 

questão da junção já existia mas como não vejo mais vantagens do que desvantagens 

portanto não vejo o momento propício para isto”. 

3) Qual era o seu cargo na altura da fusão das novas agregações escolares?  
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R: Quando foi a agregação eu era adjunta do diretor. 

 

 

4) Na sua opinião quais foram as razões subjacentes a esta a agregação escolar? 

 

R: “Continuo achar, que as razões foram economicistas houve uma redução muito 

grande de professores não só pelas agregações mas se calhar ainda mais pela 

questão dos centros escolares houve uma redução grande dos diretores, em termos 

de infraestruturas pois houve um encerramento de escolas do 1º ciclo o que torna o 

que esteve na base desta situação foi razões economicistas. Não vejo mais do que 

isso. Como eu e os diretores a gerirem dois mil alunos, trezentos professores, quase 

sem auxiliares é complicado uma pessoa vai gerindo cada vez mais o dia-a-dia”.  

 

5) Neste processo de constituição e da implementação das agregações escolares teve 

alguma capacidade de decisão?  

 

R: “Não não tive nenhuma, na altura da agregação era adjunta. Na altura da 

agregação já era adjunta do diretor na altura da agregação Esperança foi nos 

apresentado  numa reunião como facto consumado, foi sugerido na altura por uma 

espécie de nomeação que o diretor do antigo agrupamento como já estava agrupado 

que assumisse a liderança do novo (mega) agrupamento mas em momento algum 

existiu alguma pergunta a dizer se acham que sim ou que não, ou qual a vossa 

opinião Não. Ou qual era a nossa opinião. Não, foi uma decisão tomada a nível 

superior e que nos apresentada e que teríamos que cumprir”.  

6) Quem foi ouvido neste processo? 

R:”Não, não. Porque em termos de centros escolares a autarquia é ouvida e 

autarquia tem feito questão de ouvir as escolas em termos de esta agregação ela foi 

feita ao nível só ministerial. Não tenho conhecimento que alguém fosse ouvido neste 

processo. Sendo numa certa medida imposta. Apesar que neste distrito apenas este 

agrupamento se juntou a (mega) agrupamento, e as pessoas foram ouvidas após uma 

análise por parte do ministério e aí as escolas foram ouvidas que não havia 

condições de escolas secundárias assumirem em termos mesmo de espaço turmas de 

2º ciclo e 1º ciclo e pré-escolar não haveria este seguimento de mega agrupamento e 

ficou se parado porque realmente foram ouvidas algumas pessoas neste caso. Em 

relação a este agrupamento sou lhe sincera já a muitos anos que se ouvia falar nisto 

porque as duas escolas são contiguas e muita gente dizia que não se justificava que 

fossem duas mas como temos uma cantina para as duas escola que já de certo modo 

elas já estavam agrupadas apesar de oficialmente ter o seu diretor, o seu espaço, na 

pratica já estava um bocadinho agrupada”.  

7) Qual o seu posicionamento sobre ninguém ser ouvido neste processo? 

R:” Nada de novo. É o ministério da educação. É assim que somos surpreendidos por 

isso nada a dizer”.  
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8) Quais foram os critérios que definiram  quem passaria a pertencer a CAP?  

R: “Os critérios é assim como já disse em termos de presidente de CAP ele foi de 

certo modo nomeado pela DGEST, foi convidado obviamente e ele aceitou, ficou ao 

seu cargo a formação da equipa. Na altura foi tentado que houvesse uma junção 

entre de elementos da duas direções. Não funcionou muito bem e pronto o diretor 

ficou e escolheu a sua equipa”.  

9) Como viu o processo a CAP? 

R: “A formação da CAP no início foi um pouco confusa, mas a maior parte das 

pessoas que o diretor de então ou presidente da CAP convidou para equipa vieram 

de coração aberto e viemos com vontade de por a máquina a funcionar. O primeiro 

ano foi surreal porque de um momento para o outro, todos os trabalhos que tinham 

uma escola e outra escola duplicaram porque o secundário em termos podemos lhe 

chamar burocráticos tem um peso muito grande e o agrupamento também tinha a 

junção das duas foi realmente muito difícil sem um minuto de sossego, uma 

atividades atras das outras fossem à nível do ministério fossem local e da própria 

escola. O 1º ano, foi muito difícil, nos anos seguintes não quer dizer que não seja 

igual mas é muito trabalhoso”. 

10)Como viu a CAP as agregações escolares, qual foi a sua posição sobre esta nova 

realidade educativa? 

R: “Foi uma medida imposta que se teve de trabalhar. A agregação quando nos foi 

apresentada já estava feita e não eramos com certeza a favor, mas como nos foi 

imposto e tínhamos milhares de recursos humanos a frente e tínhamos que lhe 

transmitir que ia correr tudo bem, tínhamos que lhe mostrar serenidade e confiança 

e que o futuro não era tao incerto como eles pensavam. Se a própria CAP 

funcionasse num ambiente de eu não quero isto não ia ser bom. Complicado já era 

que chegasse, por isso, arregaçamos as mangas e mostrar que ia correr tudo bem. 

Apesar de ninguém ter gostado e por sabermos que é complicado e que não nos ia 

facilitar em nada a nossa vida”.  

  11) Acha que emergiram conflitos de interesse na constituição e no processo desta nova 

agregação 

R: “De interesse acho que não. Mas na altura o que sucedeu portanto o antigo 

diretor passou a presidente da CAP por nomeação e selecionou para trabalhar com 

ele uma equipa onde fazia parte uma antiga diretora só que por motivos pessoais e 

profissionais chamou como sub- diretor uma pessoa com que ele trabalhava a mais 

de vinte anos e portanto a antiga diretora não achou muita graça ao sucedido pois 

pensava sendo ele diretora acharia que o cargo seria dela. O único conflito de 

interesse foi esse. De resto achamos que a equipa foi bem formada, aceitamos o 

cargo que nos foi dado a cada um e fomos a luta”. 

12) Quais as principais dificuldades detetadas neste processo? 
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R: “Burocráticas, muita burocracia, muitos papéis. Mas o grande problema que a 

gente tem é mesmo porque este agrupamento é mito grande faz muitas atividades. 

Mas o grande problema é que para se dar um passo tens que se preencher 50 papéis. 

É o mais difícil de gerir”.  

13) Os agrupamentos tinham certamente práticas que foram desenvolvendo em parceria e 

em articulação com outros parceiros. Como é que avalia a continuidade destas práticas que 

vinham sendo desenvolvidas em parceria e articulação com outros parceiros sociais, em cada 

um dos agrupamentos? 

R: “Não houve grande alteração estamos numa cidade que cerca maneira é pequena 

e todos os protocolos que havia no agrupamento. Em termos de parcerias 

mantiveram- se por muito tempo. Grandes partes dos parceiros não deram conta da 

agregação pois as parcerias eram as mesmas. Em termos externos não houve um 

choque como foi cá dentro”. 

 

14) Com se definiu o nome do do agrupamento?  

R:” Não definiu, foi uma decisão tomada hierarquicamente também. Não era o que 

nos queríamos mas na altura foi a decisão que foi tomada pelo ministério. É 

obrigatório por lei que à CAP tivesse sede na escola secundário e acabou por adotar 

o nome da escola Secundaria. Poderíamos pedir a alteração do nome mas nós 

gostávamos de nós chamar agrupamento mas no fim de um ano tínhamos que mudar 

o nome e número de contribuinte, número de conta de Banco e voltamos nós de novo 

a burocracia, as pessoas adaptaram- se bem ao nome mas o antigo agrupamento 

ficou um pouco sentido mas como tinham sido ordens superiores. Ficou já esse nome 

e já foi aceite”. 

15) Pode indicar-nos que dinâmicas educativas existentes, ou a criar, no território do 

seu (mega) agrupamento estiveram na base deste processo? Acha que houve alguma 

dinâmica educativa que a justificasse?  

R: “O que existia existe. Em termos de avaliação externa foi apresentado como 

ponto fraco a articulação entre ciclos. Fizemos tudo a melhorar estar articulação, 

fazemos um tipo de formação onde junta-mos todos os docentes dos vários ciclos de 

ensino onde podem articular com os outros docentes. Em termos educativos o 

trabalho tem-se mantido não é por ser agora (Mega) agrupamento que isto vai 

mudar tudo temos que conservar o que estava bem”.  

16) Sendo uma mudança de restruturação ao nível educativo, o que mudou, agora, na 

Escola?  
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R: “Se mudou alguma coisa sobre a junção não. Eu acho a grande mudança que 

houve foi a junção dos vários ciclos, departamentos, o que levam a ter uma visão 

diferente porque estão todos juntos”. 

17) Que alterações ao nível de procedimentos de gestão e a nível pedagógico houve 

entre a realidade anterior e a realidade atual? 

R: “A nível de gestão não houve diferença de em termos função ou diferença em 

relação de quantidade de trabalho que há não há um minuto de descanso sempre a 

chegar novas informações é difícil de gerir. Em termos pedagógicos mantem-se 

quase tudo com era. Ao início tiveram alguma dificuldade ao verem as diferenças do 

a nível de articulação dos vários ciclos, pois o 2º ciclo ouvir atentamente os do 

secundário, o secundário ouvirem atentamente os do regular e vice-versa. Mas é um 

trabalho e um caminho que se faz caminhando. A mudança que se haver e as pessoas 

terem mais conhecimentos de outras áreas. Apesar de algumas estarem habituadas a 

estar no seu cantinho agora são obrigadas a conviver e a trabalharem em 

conjunto”. 

18) Vê alguma vantagem nesta fusão a nível de funcionamento? 

R: “Vantagem não. Funcionava melhor se os espaços fossem mais pequenos. Tem-se 

a mais-valia de ainda termos direito a coordenadores de estabelecimento, que não 

são ou nem menos que um diretor em ponto pequeno, que são responsáveis pelo seu 

estabelecimento, abarcaram também as funções de gestão da parte pedagógica e 

gerem o seu espaço, quando chegam ao diretor já as coisas vem resolvidas ou 

quando não vem já vão muto adiantadas. As atividades que em cada escola são 

trabalhadas com o coordenador de estabelecimento. Consegue-se trabalhar porque 

estes polos ajudam a seguram esta junção se não e se fosse tudo parar a mão do 

diretor não era possível”. 

19) Acha que vai haver alterações ao nível do processo ensino/aprendizagem com 

este processo? 

R: “Não acredito muito. Se vai haver melhoria a nível pedagógico só daqui a uns 

anos é que lhe direi. É o que lhe posso dizer neste momento. Ainda não vi grandes 

alterações a nível pedagógico que justiçasse essa melhoria”.  

20) Considerando esta nova realidade organizacional, como está a ver a comunicação 

entre a escola sede do Agrupamento e os restantes estabelecimentos de ensino?  

R: “Neste momento vejo a bem porque tenho excelentes colaboradores. Tem contato 

direto. Em termos de contato com docentes não é muito difícil contactar com os 

colegas. Só se vieram cá ou em festas”.  



128 
 

21) Olhando para esta nova realidade, vê esta restruturação como algo que vai ter 

potencialidades de induzir nova dinâmica educativa?  

R: “Não haverá uma nova dinâmica só se for com os docentes do 1º ciclo. Não vejo 

nenhuma induzir uma nova dinâmica”.  

22)Podia referir-me como foi aceite pelos professores a criação e a implementação das novas 

agregações escolares? 

R: “Foi horrível e foi muito complicado. E foi complicado por fases, ou seja, foi 

muito difícil trazer para a escola sede os docentes do 1º ciclo, os do secundário a 

sua postura é diferente postura dos outros ciclos mas também foi muito complicado 

adaptarem- se a esta nova realidade mas agora adaptaram-se apesar desta 

adaptação ser lenta mas agora é boa”. 

23) Qual o posicionamento dos professores sobre estas mudanças no sistema 

educativo, se as aceitaram passivamente ou se, por outro lado, resistiram a estas 

alterações, quais as lógicas com que se posicionaram? 

R: “Por engraçado que pareça os docentes do 1º ciclo aceitaram melhor do que os 

docentes do 2º ciclo porque estes já tinham passado por um processo semelhante já 

para os de 2º ciclo foi uma novidade. Sentiram-se mal e ninguém gostou. Mas 

podemos que aceitação foi relativamente pacífica”.  

24)Com a criação das novas agregações escolares, verificaram-se alterações nas 

relações entre os professores, dos vários ciclos, e entre os professores e a direção? 

R: “Em termos de professores não. Entre os vários ciclos foi complicado mas estão a 

adaptar-se e vai sendo pacífico. Já disse em relação a direção foi com complicado 

porque os do secundário não viram cá a antiga diretora tiveram uma reação mais 

radical, neste momento, já não existe, mas na altura foi muito complicado”.  

25) Considera que a distância geográfica entre as escolas é um obstáculo às relações 

entre docentes e entre as várias estruturas?  

R: “Realmente é um obstáculo. Para mim, o que me choca mais é nos professores do 

1º ciclo antes de se juntar ainda que continuam a estar em escolas de grande 

distância e só se reúnem em reuniões de departamento que tem vários professores o 

que não é fácil o contato é complicado. Em termos de 2º ciclo e secundário não vejo 

isso porque estão muto perto uns dos outros”.  

26)Como desenvolve e incrementa as relações e a colaboração e partilha entre 

docentes e entre as várias estruturas. Podia dizer como considera e como avalia este 

processo? 
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R: “Em termos pedagógico o diretor atribuiu um tempo pedagógico uma por semana 

para fazerem a articulação. Funciona a vontade deles. São momentos que partilham 

mas é no seu grupo. Tenta-se fazer essa partilha com os outros ciclos mas é 

complicado trazer todas as semanas todas as pessoas ao agrupamento. Por muito 

que se tente alargar a vários ciclos é muito complicado”. 

27)Considera que com estas novas agregações escolares provocaram alterações no 

clima de escola e potenciou ou não conflitos? 

R: “Sim houve uma alteração ao nível de clima de escola efetivamente.  As escolas 

continuar a ter um bom ambiente em cada uma, apesar de englobamos diferentes 

tipos de cultura o que não deixa de ser bom porque tenho mais conhecimento. Os 

vários ciclos tentam adotar a esta nova cultura mas aos poucos todos se vão dando 

bem apesar de ainda se ver algumas pessoas a conviver só com os do respetivo”.  

 

Entrevistado 2  

1) Que opinião tem sobre a criação das novas agregações escolares? Poderia dar-me 

exemplos de vantagens ou de constrangimentos que existem nas novas agregações 

escolares? 

R: “Bom, eu penso que poderá haver vantagens e poderá haver desvantagens 

depende daquilo que estivermos a falar, se estivermos a falar ao nível de gestão 

direta evidente que é uma vantagem em termos de gestão de assistentes 

operacionais, ou seja, se estamos numa escola temos funcionários a mais noutras a 

menos e assim podemos gerir melhor tudo isso. Por outro lado também conseguimos 

gerir melhor em termos de recursos - água, luz, o bar. Também vejo alguma 

vantagem a nível pedagógico a nível de gestão de turmas. A maior parte das escolas 

tinham o 7º ano aqui ,outras alem e assim conseguimos fazer uma gestão mais 

eficaz. Claro que se reporta a outro cenário, os dos professores o que pode ser uma 

desvantagem. O que difícil gerir uma escola são recursos humanos porque tudo 

resto, está feito, de facto gerir recursos humanos é difícil. Tem algumas vantagens 

no nosso agrupamento. Se perguntar se a mais vantagens ou desvantagens desde 

logo digo mais desvantagens sem dúvida”. 

2) Esta reestruturação do sistema educativo surge numa boa altura?  

 

R:” Não, é claro que a nosso país vive num período de crise intensa do qual a escola 

não se pode associar, pois a escola é feita de pessoas e as pessoas a um país. Esta 

restruturação não veio em boa altura, o que lhe posso dizer que a nível económico é 

uma vantagem para o nível social é umas desvantagens”.  



130 
 

3)Qual era o seu cargo na altura da fusão das novas agregações escolares? 

R: “Como a minha carreira vai longa já tive vários cargos, diretor a nível distrital 

em educação, depois entretanto sai para ser Diretor de escola profissional durante 

três anos depois sai, e agora estou aqui. Paralelemente, tenho outros atividades 

como presidente de uma associação, sou presidente de Junta de freguesia”. 

4) Na sua opinião, quais foram as razões subjacentes à fusão dos agrupamentos? 

R: “Sem dúvida alguma a primeira razão economicista, á nível de recursos á nível 

de gestão a nível social não vejo nenhuma como nenhuma dinâmica associada”.   

5) Neste processo de constituição e da implementação das agregações escolares teve 

alguma capacidade de decisão? 

R: “Não”. 

5) Quem foi ouvido e quem não foi ouvido neste processo? 

R: “Eu na minha opinião quando queremos alguma coisa ouvimos os outros, mas 

neste caso a decisão é esta e não há nada a fazer. Eu não tenho duvida que as 

escolas fora ouvidas, a camara municipal foi ouvida mas neste caso a decisão foi 

tomada. Não tenho a menor duvida que a razão e a decisão foi meramente politica e 

foi tomada hierarquicamente, pensando numa política economicista numa gestão de 

recursos e em tudo resto”. 

6)Acha que houve interesses político partidários neste processo?   

R: “Sem dúvida que houve, interesses político a nível económico se calhar. Pois 

quem estar a gerir principalmente recursos é importante olhar para uma lado mais 

económico o que acho normal, e logica. Mas uma mudança meramente política e 

uma medida imposta. Penso o tempo não é mais adequado”. 

7) O que é que pensa de não terem sido ouvidos os órgãos, e neste particular o Diretor? 

R: “Se calhar esta discussão não foi suficientemente partilhada a discussão como 

deveria ter sido mas por também por uma questão muto simples porque somos uma 

sociedade muito calma e pacifico e depois queixamos dos resultados”. 

8) Quais os critérios que definiram quem passaria a pertencer a CAP (Comissão 

Administrativa Provisória)? 

R: “Eu não lhe posso dizer isso porque na altura não estava cá e não acompanhei o 

processo. Mas os critérios foram definidos por parte do ministério se divida 

alguma”.  

9) Os agrupamentos tinham certamente práticas que foram desenvolvendo em 

parceria e em articulação com outros parceiros. Como é que avalia a continuidade 
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destas práticas que vinham sendo desenvolvidas em parceria e articulação com outros 

parceiros sociais, em cada um dos agrupamentos? 

R: “As coisas continuam a funcionar normalmente, continua haver uma boa parceria 

com os parceiros. Continua haver uma boa articulação mas evidentemente isto 

depende muitos dos diretores porque enquanto antigamente estava centralizado nos 

vários órgãos do executivo hoje esta centralizado no diretor, o diretor tem muto 

mais poder e tudo centralizado nele, as decisões, o poder e as opiniões estão 

centrados nele e depende de ele próprio. Mas as vezes temos casos que o diretor 

entende que devemos fazer trabalhos ou articular. Temos bons exemplos e maus 

exemplos. Isto é tudo muito interessante mas quando alguém entra na nossa capela 

não é fácil trabalhar em equipa tal acontece nos alunos, não é fácil trabalhar em 

grupo. Para nos é importante trabalharmos em equipa quando não interferem com a 

nossa quinta quando invadem a nosso quintal começa a ser pisado é o cabo dos 

trabalhos. Isto tudo está centralizado num variadíssimo tipo de pessoas”.  

10) Como se definiu o nome do agrupamento?  

R: “O nome do agrupamento foi pela escola secundaria. Eu acho que habitualmente 

quem da nome é o escola do nível mais alto. Depois partir daí quando a fusão as 

pessoas dão o nome ou é indicado um nome para o agrupamento”. 

11) Pode indicar-nos que dinâmicas educativas existentes, ou a criar, no território do 

seu (mega) agrupamento estiveram na base deste processo? Acha que houve alguma 

dinâmica educativa que a justificasse? 

R: “Não, não penso que não. Eu penso que isto foi uma questão de gestão dura e não 

de gestão pedagógica não vejo nenhuma dinâmica educativa que o justificasse”.  

 

12) Que alterações ao nível de procedimentos de gestão e a nível pedagógico houve 

entre a realidade anterior e a realidade atual? 

R: “A nível de gestão é simples, há uma gestão dá que muito trabalho são muito mais 

alunos e é muito mais difícil. Cria algumas necessidades que não tínhamos ate aqui. 

É muito mais difícil agora em termos de gestão do que tínhamos antes. Do ponto de 

vista pedagógico criou também muitas dificuldades porque os departamentos são 

agora muto maiores. Posso dizer que somos 48 a 50 pessoas. Acabamos por três a 

quatro por ano momentos para estarmos juntos partir daí trabalhamos em grupo. 

Hoje o departamento é muito grande e não é fácil porque o departamento envolve 

muitas pessoas, muitas disciplinas, portando cada um tem os seus interesses em 

particular. É muito mais fácil trabalhar com 10 ou doze pessoas do que agora com 

40 ou 50 o que torna isto mais difícil e é complicado. Quando vamos a reunião de 

departamentos é muito generalizado, ou seja, cada um vai com seu interesse em 

particular e acaba por ser muto generalizado”.   
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13)Acha que vai haver alterações ao nível do processo ensino/aprendizagem com 

este processo? 

R: “Não vai criar alterações a nível do processo ensino/aprendizagem”.   

14) Esta nova realidade organizacional tem implicações na qualidade pedagógica 

oferecida pelas escolas? Ou seja há algumas alterações de qualidade? 

R: “Não implica na qualidade pedagógica. Porque o ensino em Portugal esta muito 

centralizado”.  

14) Considerando esta nova realidade organizacional, como está a ver a comunicação 

entre a escola sede do Agrupamento e os restantes estabelecimentos de ensino? 

Como se faz essa comunicação? 

R: “É assim eu acho que não, no nosso caso acho não que haja problema nenhum. 

Sei que há casos que sim, mas não no nosso caso em particular não, porque no caso 

as portas estão sempre abertas a comunicação”.   

15)Podia referir-me como foi aceite pelos professores a criação e a implementação das novas 

agregações escolares? 

R: “Eu acho que numa fase inicial foi não aceite, nós temos muita dificuldade em aceitar 

aquilo que imposto é o que lhe dizia a pouco não gostamos muito que nos mexam no nosso 

quintal. Hoje não sinto isso, acho que as pessoas habituaram-se e tiveram que se adaptar a 

esta realidade sei que ainda a professores que gostavam mais da sua escola de origem mas 

isso é normal são hábitos que se criam é como em nossa casa também temos hábitos que são 

difíceis de aceitar, ou seja, quando nos mexem por vezes nos nossos hábitos criam alguns 

pruridos. Do ponto vista de treino profissional não houve problemas, claro que ainda há 

pessoas que não concordaram mas é habitual em nós. Posso lhe dizer que esta agregação 

ocorreu de uma forma pacífica por parte dos professores mas com resistências ao início 

devido à mudança”.  

17)Com a criação das novas agregações escolares, verificaram-se alterações nas relações 

entre os professores, dos vários ciclos, e entre os professores e a direção? 

R: “A nível de relações entre professores é evidente numa fase inicial houve 

alterações estamos a falar de pessoas desconhecidas que vieram integra-se no 

agrupamento e isto cria uma alteração mas com a passar do temo passa. No caso do 

1º ciclo que vinham ca uma três vezes ou quatro vezes no ano aqui ao agrupamento é 

natural que algo novo como para os do 2º e 3º ciclo são pessoas que não se 

conheciam muito bem e agora tem de conviver, mas com o passar tempo as pessoas 

já se conhecem e já não se tanto essa alteração. Mas neste momento ainda se vê 

algum formalismo mas tudo segue num ritmo normal. Em relação ao diretor posso 

dizer se houve alteração foi com antigo elementos direção e a nova direção, claro 

que numa fase inicial, também houve alterações porque ninguém gosta de ser 

destituído, porque todos achamos que nos sentimos mais a vontade com as pessoas 
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que conhecemos e do outro lado também haveria essas alterações por parte dos 

elementos da direção mas com o tempo tudo passa”.  

18)Considera que com estas novas agregações escolares provocaram alterações no 

clima de escola e potenciou ou não conflitos? 

R: “Numa fase inicial sim, houve alguma desconfiança no início mas com o tempo 

habituaram-se a esta nova realidade, vai se aceitando com naturalidade”.  

19)Como é que vê o ambiente que se vive dentro do seu Agrupamento? 

R: “Vive-se bem, por que agora frequentamos o mesmo bar, a mesma cantina, temos 

uma sala professores comum e vamos nos integrando naturalmente. Mas se nós 

estivéssemos a uma distância de três a seis quilómetros claro que assim era difícil 

essa integração”.  

20)Considera que a distância geográfica entre as escolas é um obstáculo às relações entre 

docentes e entre as várias estruturas?  

R: “Sim, sem dúvida é um obstáculo entre as relações de docentes das várias estruturas”. 

  

Entrevistado 3  

1)Que opinião tem sobre a criação das novas agregações escolares? Poderia dar-me 

exemplos de vantagens ou de constrangimentos que existem nas novas agregações 

escolares? 

 

R: “Para mim foi muito bom, estou agora a falar a nível particular, antigamente nós 

estávamos desligados do 2º e 3º ciclo e secundário, não tínhamos qualquer contato e 

isso fazia-nos com que não conhecêssemos. As vantagens que há em estarmos juntos 

com os “doutores” porque nós chamávamos isso a eles e que agora já não acontece 

isso. Nós na altura não tínhamos tantas e informações não tínhamos acesso tanto 

material, ou seja, nós estávamos no nosso mundinho, no nosso cantinho. Tínhamos 

estruturas próprias e estávamos um bocadinho isolados. E no momento em que 

aparecem as agregações e que aparecem os agrupamentos, tudo é muito melhor 

porque nós temos acesso às outras tecnologias e os outros recursos que não 

tínhamos antigamente. Podemos chegar aos professores do 2º ciclo quando vão 

alunos nossos e mostrar-lhes e dizer-lhes como são e como não são, antigamente 

havia o tampão. Desde a junção e com agregação passa a ser tudo mais simples, ou 

seja, temos mais convívio com professores de outros níveis de ensino e eles 

connosco, eles muitas vezes não compreendiam como era o 1º ciclo, para eles o 1º 

ciclo era os parentes pobres do ensino, coitadinho, mas sem nós não há nada e eles 

reconheceram isso. Com as agregações há muita mais interligação uns com os 

outros porque a muitas mais reuniões, muito mais convívio e é melhor assim e é o 

ideal, porque começamos a funcionar num só, este agrupamento não sei como são os 

outros mas foi este o único em que trabalhei. É uma vantagem, neste agrupamento 
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trabalha-se muito bem, temos uma relação muito boa com a comunidade escolar 

desde a diretora ate a assistente operacional e acho que nós damos bem. Quando 

houve a agregação a junção do agrupamento Esperança havia um certo 

distanciamento entre o e 3º ciclo e secundário não sei porque e apesar de ambas de 

estarem juntas havia este distanciamento entre eles próprios. E ainda quando houve 

a junção o presidente de administração provisória foi o nosso diretor pronto não sei 

se houve choque ou não, mas houve qualquer coisa ali mas logo se dissolveu. Hoje 

em dia é uma comunidade e hoje os do secundário já estão bem integrados porque 

foram eles que se tiveram que se integrar porque nós eramos uma comunidade muito 

maior e agora existe um bom relacionamento, se as vezes não há tao bom 

relacionamento é porque nos estamos num universo que não somos todos amigos, há 

de haver alguém que sai um bocadinho fora da linha mas pronto. Regra geral 

estamos todos bem eu noto isso, noto que quando vamos lá em cima mesmo as 

pessoas não se conhecendo toda gente se cumprimenta não há a distanciamento 

porque aqueles são os primários e nós somos doutores não é não há isso 

desapareceu completamente e eles passaram-nos haver de outra maneira apesar de 

nós sermos educadores e professores 1º ciclo eles passam-nos a dar mais valor e na 

verdade nós somos aqueles que começam e se não fossemos nós não havia nada. Eu 

só vejo vantagens nesta agregação porque assim estamos todos juntos e sabemos 

todos o que fazem”. 

2)Esta reestruturação no sistema educativo surge numa boa altura? 

 

R: “Eu a acho que não, as vezes eu não devia dizer isto mas lembro-me que 

antigamente as coisas funcionavam de outra maneira, não posso dizer que muito 

melhores mas agora coisas não e que estejam melhores porque a coisas boas e más 

não sei porque a restruturação esta a ser feita sem consulta das bases e acho quem 

esta lá em cima devia consultar as bases e poderia vir cá em baixo e pedir opiniões 

em consulta pública mas a discussão pública são sempre os mesmos os doutores 

aqueles que não tem alunos, não fazem nada e por isso tem tempo para discutir esses 

pormenores nós aqui infelizmente não temos tempo para nada porque a parte 

burocrática que nós temos que tratar ate as aulas os alunos perdem e esta 

restruturação esta a ser feita de tal maneira à margem da escola segundo a minha 

opinião, nós estamos sempre a perder são programas novos porque o governo é 

novo apetece-me mudar o programa e vou mudar, a nível da matemática é uma 

loucura, há coisas que viram do 2º ciclo para o 1º ciclo, os meninos cognitivamente 

não tem capacidade para algumas coisas, tudo que aparece e que vem novo sem 

estar muito bem estruturado é fraco e mau e os miúdos às vezes nos damos conta que 

aparecem situações que as vezes ficam completamente apáticos e não sabem o que 

fazer. Não sou só adepto de ler e contar, não, mas é preciso abrir mais perspetivas e 

estruturas, mas uma restruturação feita tao rapidamente e vinda de lá de cima e 

dizem que tem que fazer isto, não sei ate que ponto será melhor. São experiências 

que foram feitas noutros sítios e que não deram resultados depois caem aqui mais 

tarde, quando caem aqui sabe de que no outro lado que experimentou não deram 
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grandes resultados e nós ainda vamos começar a experimentar, pronto é assim é a 

minha opinião”. 

3)Qual era o seu cargo na altura da fusão das novas agregações escolares? 

R: “Eu era coordenador na mesma de estabelecimento”.  

4)Na sua opinião, quais foram as razões subjacentes à fusão dos agrupamentos? 

R: “Eu não gosto muito dos (mega) agrupamentos, o nosso é um (mega) mas não é 

(mega) o nosso é razoável, também não é bom, nós quando estávamos no antigo 

agrupamento era um bocadinho melhor porque as coisas muto grandes não tem 

controlo são incontornáveis e incontroláveis e este nosso agrupamento não é bem 

(mega) porque esta na média e o que é bom, porque há (mega) agrupamentos que eu 

conheço que não é possível, não sei como as pessoas conseguem liderar e estar a 

par, porque aqui a diretora estar a par de quase tudo e tem toda a direção e tem 

uma equipa que consegue dominar e tudo que se passa e conhece toda gente mas é 

porque é um (mega) razoável porque uma coisa muito grande não se consegue fazer 

nada e ninguém se conhece. Nós aqui ainda podemos dominar isto tudo. Esta fusão 

aqui é boa, mas noutras situações não é bom, porque o controlo vai fugir e depois 

não se consegue, uma coisa muito grande é como os países se falarmos nos Estados 

Unidos da América se não houvesse os estados era impossível governar. A Rússia 

desgregou – se porque quanto a mim foi por ser muito grande e as coisas quando 

são muitos grandes são ingovernáveis é o que acontece. Mas no nosso agrupamento 

felizmente isso não acontece, estão bem eu acho, funcionam bem por isso não é um 

(mega) agrupamento é um mini agrupamento (mega) o que é bom. Mas quando 

falamos de (mega) agrupamento não concordo porque são ingovernáveis não há 

hipótese do diretor ou da diretora esta a par do que se passa no pré-escolar e no 

secundário, por maior equipa que depois é a mesma equipa pode ter mais um 

adjunto mas isso as vezes pode não resolver. As escolas muito dispersas, nós aqui 

não temos esse problema porque temos dois centros escolares e poderá a vir um 

terceiro do 1º ciclo, tudo concentradinho é muito bom. Mas a razões que estão 

subjacentes as novas agregações escolares são só financeiras. Eu sou bocado 

suspeito porque sou sindicalista mas agregação foi só uma questão financeira para 

haver menos professores, para serem estruturas maiores para tudo que o governo 

atual ou anterior para tentar compor à custa de que compor dos professores, alunos, 

nos temos uma turma de 26 alunos do 1º ano e se não tivessem a felicidade de terem 

um professor de apoio mas se não fosse isso eu não acredito as professores a que 

foram entregues as turma conseguissem fazer algo delas, é incrível dentro de uma 

turma com 26 alunos com a maior parte deles com 5 anos com uma professora só 

consegui fazer o que quer que fosse com eles, as salas são estruturadas no máximo 

para 24 crianças e à nível de espaço também é pouco. É muito difícil porque no 3º 

ciclo e no secundário é razoável porque podem ser chamados a responsabilidade no 

2º ciclo já é muito complicado no 1º ciclo é incrível porque os miúdos de hoje em dia 

não são os miúdos de á vinte anos não tem nada haver. Estas fusões de (mega) 
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agrupamentos é só questão financeira, não tem nada a ver com pedagogia, não tem 

a ver com nada, é só financeira é aminha opinião e não conseguem demover disso”. 

5)Neste processo de constituição e da implementação das agregações escolares teve 

alguma capacidade de decisão? 

R: “Eu não, não decidi porque isto tudo bem de cima, bem quase uma obrigação, 

penso mesmo que foi obrigatório foi o que aconteceu na altura dos agrupamentos 

verticais penso também que foi uma decisão de cima, è assim acabou, não há 

hipótese. Foi preciso fazer, na altura o diretor ainda só tinha 1 a 2 anos de mandato 

e teve que se fazer a fusão e foi o Presidente da CAP e pronto teve que fazer e pronto 

acabou e mais nada”. 

 

6)Quem foi ouvido e quem não foi ouvido neste processo? 

R: “Acho que ninguém foi ouvido neste processo, no nosso caso até foi pacífico, no 

princípio não foi muito pacífico, eu sei, mas a decisão foi tomada na secretaria, no 

ministério e ninguém foi ouvido e que, nós foi dito, é isto e tem que fazer isto. Se a 

politica continuar a mesma como parece que vai continuar não é bom. Agora (mega) 

agrupamentos não, mega turmas não, a dinheiro para contratar professores há, há 

sim senhora e vai continuar haver, e os professores tem que trabalhar porque nós os 

mais antigos também já estamos cansados e temos que no reformar, porque esta 

profissão não é fácil”. 

 

7)O que é que pensa de não terem sido ouvidos os órgãos, e neste particular o 

Diretor? 

R: “Não vale a pena pensar, por que hoje em dia não somos ouvidos para nada 

porque vindo tudo de cima e cai aqui acabou, não é assim por exemplo neste edifício 

foi reconvertido a quatro anos atrás, o senhor arquiteto que veio aqui não teve 

discernimento de nós pedir opinião e a nossa opinião nem foi tida nem achada, ou 

seja, o que vem já é feito, resumindo esta escola estou eu a tentar resolver muitas 

questões, com a Câmara Municipal com anterior e com esta para a escola se manter 

um bocadinho mais confortável, a erros crassos aqui por culpa do arquiteto porque 

disse que tinha que ser assim e mais nada e não modo de virar isto ao contrário. 

Não do outro lado a humildade de falar com que esta no terreno isto é o que 

acontece co o governo, e é quem esta no terreno que devia dar opinião, mas como 

vem de cima acabou, foi o que aconteceu com as agregações tem que ser assim e tem 

que se fazer assim, acabou, e assina-se por baixo e o pessoal tem que fazer”.   

 

8)Quais os critérios que definiram quem passaria a pertencer a CAP (Comissão 

Administrativa Provisória)? 

R: “Não queria pronunciar-me sobre esses aspetos. É algo que vêm mais de lá de 

cima”.    

 



137 
 

9) Os agrupamentos tinham certamente práticas que foram desenvolvendo em 

parceria e em articulação com outros parceiros. Como é que avalia a continuidade 

destas práticas que vinham sendo desenvolvidas em parceria e articulação com outros 

parceiros sociais, em cada um dos agrupamentos? 

R: “Temos boas parcerias e continuamos a ter”.  

 

10)Como se definiu o nome do agrupamento?  

R: “O nome do agrupamento foi, acho eu, uma escola perdeu em relação a outra 

porque uma queria uma coisa e outra queria outra por isso é melhor perguntar lá 

em cima que lhe dizem melhor o que aconteceu”.  

 

11)Pode indicar-nos que dinâmicas educativas existentes, ou a criar, no território do 

seu (mega) agrupamento estiveram na base deste processo? Acha que houve alguma 

dinâmica educativa que a justificasse? 

R: “Não acho que não uma dinâmica que o justificasse. Porque acho que a coisas 

que vêm de cima para baixo”. 

12)Sendo uma mudança de restruturação ao nível educativo, o que mudou, agora, na 

Escola? 

R: “A interligação que há entre os vários ciclos, na escola mudou tudo. Agora 

podemos dizer que se não existisse esta interligação, os do secundário não 

conheciam o pré-escolar ao não ser por os filhos, começaram-nos agora a dar mais 

valor porque antes não acontecia isso. Esfumou-se essas superioridades que tinham 

connosco em relação a isso porque começa no 1º ciclo a a haver mestres, doutores. 

Acredito que nem toda gente pensasse isso mas nós também sabemos algumas coisas 

e começaram-nos a dar mais valor. Ao haver esta igualdade entre todos o ciclos 

para a escola é muito bom”. 

13)Vê alguma vantagem nesta fusão a nível de funcionamento? 

R: “As coisas grandes as vezes não funcionam muito bem, mas felizmente as coisas 

médias como é o nosso caso acho que esta a funcionar bem”. 

14)Esta nova realidade organizacional tem implicações na qualidade pedagógica 

oferecida pelas escolas? Ou seja há algumas alterações de qualidade? 

R: “A que acho que a escola passou a ter mais, agora esse mais é com mais 

qualidade”.  

 

15)Olhando para esta nova realidade, vê esta restruturação como algo que vai ter 

potencialidades de induzir nova dinâmica educativa? Ou considera que vai ficar tudo 

na mesma? 

 

R: “Pode, se os professores quiserem, sim acredito. Mas neste agrupamento porque 

não é muito grande mas se me falar em (mega) agrupamentos muito grande, a 

dinâmica pode emperrar porque as coisas muito grandes não dá resultado”.  
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16)Podia referir-me como foi aceite pelos professores a criação e a implementação 

das novas agregações escolares? 

R: “Aceitaram, mas posso-lhe dizer que o nosso agrupamento não é modelos de um 

(mega) agrupamento) porque a dimensão não é muito grande e os professores 

acabaram por aceitar porque nós já estávamos num agrupamento o que foi mais 

difícil foi a integração com o secundário porque para eles foi uma novidade e foram 

eles que se adaptar a nós do que nós a eles, porque nós já vivíamos uma 

verticalidade muito grande. Foi aceite pacificamente”.  

 

17)Qual o posicionamento dos professores sobre estas mudanças no sistema 

educativo, se as aceitaram passivamente ou se, por outro lado, resistiram a estas 

alterações, quais as lógicas com que se posicionaram? 

 

R: “Apesar de ter sido uma uma medida imposta, até aceitaram pacificamente”. 

 

18)Com a criação das novas agregações escolares, verificaram-se alterações nas 

relações entre os professores, dos vários ciclos, e entre os professores e a direção? 

 

R: “Que desse conta não, pelo contrário, conheceram-se professores novos, a 

convívios que a direção proporciona ao longo do ano o que leva a existir uma boa 

relação entre os professores. Só se houver alguma minoria que não pense assim”.  

 

18) Considera que com estas novas agregações escolares provocaram alterações no 

clima de escola e potenciou ou não conflitos? 

R: “Acho que não, da minha parte que visse não. Temos um bom clima”. 

Entrevistado 4 

1)Que opinião tem sobre a criação das novas agregações escolares? Poderia dar-me 

exemplos de vantagens ou de constrangimentos que existem nas novas agregações 

escolares? 

R: “Da minha parte vejo só vantagens nesta agregação, em 1º lugar a uma maior 

articulação tanto ao nível pedagógico, há todos os níveis. Nós temos aqui pré-

escolar e primeiro ciclo, há uma articulação entre diferentes tipos de ensino, alem 

de haver uma articulação de atividades, há o planeamento das atividades que se vão 

desenvolvendo ao longo do ano mais eficaz, a nível do 1º ciclo a um encadeamento e 

uma planificação de forma, vemos os meninos que estão atrasados e podemos pô-los 

em determinado grupo. Eu vejo mais vantagens do que desvantagens nesta 

agregação. As desvantagens foram os pais, os pais estavam habituados a escolas 

mais pequeninas e foi uma confusão enorme para eles ver tantos meninos juntos, no 

início, principalmente o ano passado, que foi o princípio, faziam-lhes confusão o 

recreio porque era muita gente, os transportes, acântina porque eles estavam num 
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meio mais pequenino era tudo dificuldades, foi tudo muito difícil mas a medida que o 

tempo foi avançando eles foram vendo que as coisas não eram tao complicadas e 

foram se habituando. Tivemos principalmente muitas quezílias na primeira reunião, 

muitos obstáculos, por parte dos pais e foi que sentimos mais esse aperto e dai essa 

desvantagem. Devagarinho, devagarinho foram as coisas resolvendo e agora os pais 

já aceitam e até gostam”.   

 

2)Esta reestruturação no sistema educativo surge numa boa altura? 

R: “Já devia ter surgido a mais tempo, mas também lhe digo que também tínhamos 

receio desta união mas se tivesse acontecido a mais tempo era benéfico para todos, 

foi tarde mais veio a tempo. Mas vamos ver daqui os tempos que os centros 

escolares que não valem a pena mas enfim”.  

    

3)Qual era o seu cargo na altura da fusão das novas agregações escolares? 

 

R: “Era professora titular na altura e agora sou coordenadora de estabelecimento 

porque na altura foi convidada para tal fiquei muito lisonjeada e aceitei claro e 

agora fazemos com que as coisas sigam um bom porto”.  

 

4)Na sua opinião, quais foram as razões subjacentes à fusão dos agrupamentos? 

 

R: ”Na minha opinião foram economicistas, a fusão implica menos postos de 

trabalho, a uma redução drásticas de turmas, aumentam o número de alunos por 

turma, reduzem o número de professores. Antigamente era melhor porque as escolas 

mais dispersas havia mais colocações de professores, agora, é uma desvantagem 

porque a uma diminuição de professores”.  

 

5)Neste processo de constituição e da implementação das agregações escolares teve 

alguma capacidade de decisão? 

 

R: Nós, não fomos ouvidos. 

 

6)Quem foi ouvido e quem não foi ouvido neste processo? 

 

R: “Na minha opinião, acho que ninguém foi ouvido, mas se alguém foi ouvido 

deveriam ter sido os órgãos de gestão mas o que lhe posso dizer, é que, nós 

professores, não fomos ouvidos de maneira nenhuma”. 

7)O que é que pensa de não terem sido ouvidos os órgãos, e neste particular o 

Diretor? 

R:” Bem, nós gostaríamos de dar a nossa opinião, mas a nossa opinião não conta 

para nada, não tem qualquer efeito, gostaríamos muito de ser ouvidos porque há 

coisas que acontecem que não estão bem e se fossemos nós a dar uma opinião 

surgiria de forma diferente, e havia coisas que agora podiam estar de outra forma e 
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não estão, de acordo com aquilo que nós desejaríamos que estivesse. Se fossemos 

ouvidos no processo mas infelizmente não fomos”.   

 

8)Quais os critérios que definiram quem passaria a pertencer a CAP (Comissão 

Administrativa Provisória)? 

R: “Na altura havia dois agrupamentos, o que, nós foi dito, pelo nosso diretor foi 

que ficaria a pertencer a CAP a escola que teria mais alunos foi essa situação que 

nós fizeram chegar. Então como a nossa escola tinha mais alunos era ele que iria 

pertencer a CAP”. 

9) Como viu o processo da constituição da CAP do “Mega agrupamento”, tendo em 

atenção esta nova realidade organizacional? 

R: Não sei responder a essa questão.  

10) Sendo uma mudança de restruturação ao nível educativo, o que mudou, agora, na 

Escola?  

R: “Bom, mudanças, mudanças não houve muitas mas a maior vantagem desta 

agregação foi de estarmos juntos e de trabalharmos, temos troca de ideias, a uma 

organização maior, estrutura-se as coisas de uma forma diferente conseguimos estar 

e falar e resolver algum tipo de problemas com os alunos que possam surgir casos 

mais complicados. A esse aspeto só vejo vantagens”.   

 

11)Que alterações ao nível de procedimentos de gestão e a nível pedagógico houve 

entre a realidade anterior e a realidade atual? 

R: “Mudanças significativas, acho que não houve, a nível pedagógico mantem-se o 

que estava, o que existe mais é uma maior articulação, porque conseguimos faze-lo 

por estamos mais juntos”.  

  

12)Vê alguma vantagem nesta fusão a nível de funcionamento? 

R: “Sim, porque é mais fácil acontecerem as coisas”.  

 

13)Acha que vai haver alterações ao nível do processo ensino/aprendizagem com 

este processo? 

R: “Poderá haver alterações a esse nível”.   

14)Esta nova realidade organizacional tem implicações na qualidade pedagógica 

oferecida pelas escolas? Ou seja há algumas alterações de qualidade? 

R: “Qualidade pedagógica, eu penso que sim basta trabalhar por anos de 

escolaridade é a maior vantagem que nós temos, mas também a diminuição de 

alunos também vai voltar a o mesmo e voltamos a não ter a qualidade porque eu 

penso que a qualidade surge na medida em que temos anos de escolaridade para 

trabalhar, mas o facto de voltarmos a ter mais três anos de escolaridade por turma 

volta tudo ao mesmo”.  
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14)Considera que este novo modelo de organização escolar é ideal do ponto de vista 

da gestão dos recursos, do currículo e da pedagogia?  

R: “A nível de recursos a mais alguns mais não são muitos mais, digo-lhe já, a nível 

currículo as coisas não, em relação a pedagogia penso que cada um utiliza o seu 

tipo de pedagogia”.  

  

16)Considerando esta nova realidade organizacional, como está a ver a comunicação 

entre a escola sede do Agrupamento e os restantes estabelecimentos de ensino? 

Como se faz essa comunicação? 

R: “Bom, relativamente a nossa escola a feedback constante e desejável não há 

qualquer anomalia. Estamos em diálogo constante, para que as coisas corram da 

melhor maneira. Nesse aspeto estamos bem”. 

 

17)Olhando para esta nova realidade, vê esta restruturação como algo que vai ter 

potencialidades de induzir nova dinâmica educativa? Ou considera que vai ficar tudo 

na mesma? 

R: “Eu acho que sim porque nós aqui na escola estamos a implementar novas 

dinâmicas, temos vindo a fazer isto e a conseguir”.  

 

18)Podia referir-me como foi aceite pelos professores a criação e a implementação 

das novas agregações escolares? 

R: “Inicialmente, não foi muito fácil, as pessoas estavam um bocadinho renitentes, 

porque estavam habituados a trabalhar sozinhos, agora não, agora vem vantagens e 

gostam de estar”.  

 

19)Qual o posicionamento dos professores sobre estas mudanças no sistema 

educativo, se as aceitaram passivamente ou se, por outro lado, resistiram a estas 

alterações, quais as lógicas com que se posicionaram? 

 

R: “Como lhe disse anteriormente, inicialmente não gostaram da ideia mas agora 

não”.    

20)Com a criação das novas agregações escolares, verificaram-se alterações nas 

relações entre os professores, dos vários ciclos, e entre os professores e a direção? 

 

R: “Eu acho que não, há uma boa relação entre os vários ciclos. Entre a direção 

também é uma boa relação, e boa comunicação, isto, porque tudo que faz aqui é 

comunicado e vice-versa”.  

21)Considera que a distância geográfica entre as escolas é um obstáculo às relações 

entre docentes e entre as várias estruturas?  

R: “Sim, porque nós antigamente, vivíamos muitos isolados e não convivíamos muito 

mas agora isso já não acontece”.  
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22)Como desenvolve e incrementa as relações e a colaboração e partilha entre 

docentes e entre as várias estruturas. Podia dizer como considera e como avalia este 

processo? 

R: “O que lhe posso dizer que a boa colaboração e boa partilha com todos. Há boa 

ligação entre todos”.  

23)Considera que com estas novas agregações escolares provocaram alterações no 

clima de escola e potenciou ou não conflitos? 

R: “Eu acho que não”.  

24)Como é que vê o ambiente que se vive dentro do seu Agrupamento? 

R: “Há um bom ambiente escolar, todos nós damos bem e a boa ligação entre 

todos”.  

  

25)Na sua opinião, a implementação deste modelo organizacional de (mega) 

agrupamento, se poderá vir a refletir na relação entre a escola e a comunidade? 

R: “Tudo que fazemos, inclui a comunidade, e temos, varias atividades onde 

incluímos a comunidade e posso dizer que temos muitas”.  

 

 

 

 


